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МЕТОДОЛОГИЯ

2017-жылы Кыргызстанда жаштардын комплекстүү абалын биринчи системалуу өлчөө жүргүзүлгөн, ал Кыргызстандын 

шарттарына ылайыкташтырылган Глобалдык өнүгүү индексин жана Жаштардын бакубатчылыгынын индексин 

аныктоонун эл аралык инструменттерине негизделген. “Жаштардын бакубатчылыгынын жана өнүгүүсүнүн индексин” 

индекстөө методологиясы төмөнкүдөй көрсөткүчтөр боюнча өлкөнүн жаштарынын бакубатчылыгынын жана өнүгүүсүнүн 

8 индексине бириктирилген 94 субиндикаторду жана индикаторлорду эске алуу менен: жарандык катышуу; экономикалык 

мүмкүнчүлүктөр; билим берүү жана илим; маданият; ден соолук; үй-бүлө; МКТ; жаштардын коопсуздугу жана корголуусу 

сыяктуу көрсөткүчтөр боюнча эсептелген.

2022-жылы ЖӨИни эсептөө методикасы бир катар кошумча субиндикаторлорду жана индикаторлорду индекске киргизүү 

менен эксперттер тобу тарабынан олуттуу жакшыртылган. Ар бир чөйрө түзүмдөштүрүлгөн жана беш бөлүмдү камтыйт 

– 1) Глобалдык жана эл аралык индекстер; 2) Жаштар үчүн мүмкүнчүлүктөр; 3) Жаштардын муктаждыктары жана 

керектөөлөрү; 4) Жаштардын күн тартибин ишке ашыруу механизмдери; 5) Жаштардын канааттангандыгы.

ИБРМ – ЖБӨИ – Кыргыз Республикасындагы жаштардын абалынын өзгөрүү 
динамикасынын аналитикалык комплекстүү көрсөткүчү болуп саналат, 
ал төмөнкүлөр аркылуу каралат: 

өнүгүү – белгиленген критерийлер боюнча кайтарылгыс сандык жана 
сапаттык өзгөрүүлөрдүн процесси катары

бакубатчылык – жаштардын социалдык, физиологиялык, психологиялык 
жана материалдык абалы катары.

ЖБӨИнин максаты – жаштар саясатын өнүктүрүүнүн негизги багыттарын 
аныктоо жана Кыргыз Республикасынын жаштарына тийиштүү 
республикалык жана жергиликтүү деңгээлде кабыл алынган чечимдердин 
сапатын жогорулатуу.



ЖБӨИ 2 өлчөө ыкмасынын негизинде эсептелет:  

1. Субъективдүү маалыматтар - салмактарды   бирдей бөлүштүрүү менен 5-7 пайыздын чегинде ката кетирүү менен 

стандарттык репрезентативдик тандоо боюнча Кыргыз Республикасындагы 14 жаштан 28 жашка чейинки жаштарды 

сурамжылоо. Тандоо төмөнкү негизги факторлорго негизделген: аймактык, жаш курак, гендердик, этникалык, жашаган 

жеринин түрү. Жалпысынан 1640 адам сурамжыланган.

1. Объективдүү маалыматтар - статистикалык органдарда, ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарда, изилдөөлөрдө 

жана отчеттордо болгон статистикалык жана башка маалыматтарды өздөштүрүү.

1. 

2. 

Кээ бир көрсөткүчтөр сандык гана эмес, сапаттык 

өлчөөнү да талап кылаарын эске алып, жаштардын 

абалын тигил же бул индикатор боюнча объективдүү 

баалоого мүмкүндүк берүүчү ФТТ инструментин 

методологияга кошумча киргизүү чечими кабыл алынган.

ЖӨИни эсептөө методикасын кезектеги жакшыртуу дагы 

бир чөйрөнү – “Экологияны” киргизүүдө. Терс кесепеттерге 

алып келиши мүмкүн болгон экологиялык тобокелдиктерди 

изилдөөнүн маанилүүлүгүн түшүнүү менен отчетко 

экологиялык аспектилер, алардын жаштардын жүрүм-

турумуна жана бийликтин реакциясына тийгизген 

таасирин камтыйт. Мындан ташыкары, ачык маалымат 

булактарынын сереби жаштардын экологиялык темалар 

боюнча талкууларынын олуттуу көбөйгөнү жөнүндө 

күбөлөндүрөт.

Алсак, чыныгы ЖБӨИ тогуз чөйрөнү 
өлчөөнү камтыйт:
1. Жарандык катышуу

2. Экономикалык өлчөө

3. Билим берүү

4. Маданият

5. Ден соолук

6. МКТ

7. Коопсуздук

8. Үй-бүлө

9. Экология

Бул индексти эсептөөдө ар бир чөйрөдөн бирдей 
салмактар   колдонулду.

ЖБӨИин натыйжалары бардык кызыкдар тараптардын 
жоопкерчилигин эске алуу менен өзүнчө да, жалпысынан 
да жогоруда аталган чөйрөлөрдүн абалын баалоо үчүн 
пайдаланылышы мүмкүн.



Баалоо шкаласы боюнча 2022-жылы ЖБӨИ мааниси 0,45 түздү (идеалдуу маани – 1 болгон учурда). Бул маанилер орточодон 

төмөн деңгээлде турат, бул борбордук жана жергиликтүү аткаруу бийлик органдары тарабынан кабыл алынган жаштарга 

тийиштүү чечимдердин сапатын жогорулатуу зарылдыгын билдирет.

2022-жылдагы ЖБӨИнин  жыйынтыгы боюнча дээрлик бакубат чөйрөлөр 

“Коопсуздук жана корголгондук” (0,63) жана “Ден соолук” (0,51) болду. Жогорку 

тынчсыздануу даражасын “Маданият” (0,15) чөйрөсүнүн абалы пайда кылууда.

ТОГУЗ БЛОК ЖАНА ИНДИКАТОРЛОР БОЮНЧА 
НАТЫЙЖАЛАРДЫ ТАЛДОО
ЖБӨИнин ЖАЛПЫ ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ

Төмөн маани: 0–0,494

 Орто маани: > 0,494–0,607

 Жогорку маани: > 0,607–0,671

 Кыйла жогору маани: > 0,671–0,810

 Абдан жогору маани: > 0,811–1 

Чөйрөлөр боюнча өлчөмдөр:

 1. Жарандык катышуу - 0,41

2. Экономикалык мүмкүнчүлүктөр - 0,48

3. Билим берүү жана илим - 0,47          

4. Маданият - 0,15

5. Ден соолук- 0,51

6. МКТ - 0,43

7. Коопсуздук жана коргоо – 0,63

8. Үй-бүлө - 0,53

9. Экология – 0,45
Интегралдык индексти эсептөө методологиясы түп-тамырынан бери 

өзгөргөндүгүнө байланыштуу бардык эле субиндикаторлор жана индикаторлор 

салыштырууга жатпайт. Төмөнкү таблицада 2017 жана 2022-жылдардагы 

өлчөөлөрдө колдонулган индикаторлордун тизмеси келтирилген, тиешелүү 

түрдө алардын маанилерин салыштырса болот. Мында 2022-жылдын эски жана 

жаңы методика боюнча маанилери өлчөө мамилелеринин ар кандай болушунан 

улам айырмаланышы мүмкүн экенин белгилей кетүү керек.







1. ЖАРАНДЫК КАТЫШУУ 
(КООМДУК-САЯСИЙ ИШМЕРДҮҮЛҮК)

«Жарандык катышуу» чөйрөсүнүн жалпы субиндекси 0,41 түздү, бул төмөн көрсөткүчтөргө кирет жана «канааттандырарлыктан 

төмөн» деп мүнөздөлөт. 2017-жылы жаштардын жарандык катышуусунун индекси 0,51 түзгөн жана “канааттандырарлык” 

деп таанылган.

Жарандык катышуунун жана коомдук-саясий ишмердүүлүктүн чөйрөсүн өлчөө жана сүрөттөө үчүн беш компонент – секциялар 

колдонулган:

1. Жарандык катышууга жана коомдук-саясий ишмердүүлүккө болгон муктаждыктар жана керектөөлөр.

2. Жарандардын катышуусу жана коомдук саясий ишмердүүлүккө жеткиликтүүлүк жана мүмкүнчүлүктөр.

3. Жарандык катышууну жана коомдук-саясий иштердүүлүктү ишке ашыруу механизмдери.

4. Жаштардын жарандык катышууну жана коомдук-саясий ишмердүүлүктү ишке ашруудан канааттануусу. 

5. Кыргызстандын жарандык катышуу жана коомдук-саясий ишмердүүлүк чөйрөсүнө байланыштуу дүйнөлүк жана эл аралык 

    рейтингдердеги позициялары.







Изилдөөнүн жыйынтыгынан көрүнүп тургандай, акыркы жылдары Кыргызстанда да, дүйнөдө да жаштардын жарандык жана 

коомдук-саясий катышуусу төмөндөп кеткендиги байкалат. Бирок ошол эле учурда жарандык жана саясий катышуу ар түрдүү 

формаларга ээ болууда. Саясий демонстрацияларга, нааразылык акцияларына жана жөө жүрүштөргө катышуу сыяктуу 

катышуунун салттуу эмес форматтарын өнүктүрүү тенденциясы байкалууда, ошондой эле онлайн активдүүлүк – петицияларга 

кол коюу, саясий темаларда макалаларды жазуу же блог жүргүзүү, ошондой эле мындай материалдарды коомчулукка жайылтуу 

жана социалдык тармактарда жайылтуу тенденциясы бар. Ошол эле учурда пандемия жана өзгөчө кырдаалдар (өлкөдөгү аскердик 

кагылышуулар (КР-ТЖ) жана тышкы (КЗдагы кагылышуулар, Украинадагы согуш, каргашалуу окуялар (Дача-Су)) жаштар арасында 

волонтерлордун жана ыктыярдуу ишмердүүлүктүн өсүшүнө чоң түрткү берди. Жаштар муктаж болгондорго активдүү жардам берип, 

жергиликтүү коомчулуктун көйгөйлөрүн чечүүдө же кайрымдуулук иштерине каражат чогултууну уюштурууда.

Эгерде мурда жаштардын тынчсыздануусу жаштарды кандайдыр бир талапкерлерге добуш берүү же саясий бирикмелерге кирүү 

түрүндөгү аракеттерге түрткөн болсо, бүгүнкү күндө алар ар кандай акцияларды, нааразычылык акцияларын жана 

демонстрацияларды уюштуруу жана катышуу, ошондой эле социалдык тармактардагы активдүүлүк, кайрымдуулук акциялары 

же жергиликтүү жамааттардын деңгээлинде ыктыярдуу иштер аркылуу мындай маселелерди чечүүгө көбүрөөк басым жасоодо.

Индекстин төмөн мааниси өзгөчө муктаждыктарды жана керектүүлөрдү, жаштардын коомдук-саясий процесстерге жана жарандык 

активдүүлүккө катышууну каалоосун аныктаган 1.1. секциянын төмөн көрсөткүчү олуттуу таасир эткендигин белгилей кетүү керек. 

Бул секция боюнча жалпы көрсөткүч 31,6% түзөт.

Бул көптөгөн факторлор менен шартталган, бирок негизги факторлордун бири болуп көптөгөн жаштардын саясий процесстерге, 

күрөштүн абийирсиз ыкмаларына жана шайлоо кампанияларындагы коррупцияга, өлкөдөгү чыр-чатактарга терең көңүлү 

калгандыгы саналат. Анын ичинде жарандык билимдин жетишсиздиги, сурамжылоолордун жана фокус-топтук талкуулардын 

жүрүшүндө мамлекеттик-саясий түзүлүштө багыт ала албаган, коомдук-саясий процесстерге катышуу эмне үчүн маанилүү экенин 

жана укуктук актылары жаштардын укуктары жана мүмкүнчүлүктөрүнө кандай таасир эткенин түшүнбөгөн жаштар көп. Жаштар 

өлкөдөгү мамлекеттик башкаруу системасы кандайча түзүлгөнүн жана кайсы процесстерге катышып, потенциалын, күчүн жана 

убактысын өздөрүн жана коомду оң өзгөртүүгө жумшап, өз кызыкчылыктарын илгерилетүү жана коомдогу көйгөйлөрдү чечүү 

үчүн таасир эте аларын билишпейт. 



Алар кайсы өлкөдө жашагысы келет деген суроого артыкчылыкты түзүү менен 

респонденттердин көбү үчүн эң негизгиси “демократиялык өлкөдө жашоо” болду - 54,7%. 

Ошол эле учурда респонденттердин көбү мамлекеттик түзүлүшкө, жарандык жана 

саясий процесстерге тиешелүү кээ бир терминдерди, мисалы, “светтик мамлекет жана өлкө” 

сыяктуу терминдерди түшүнүшпөйт. Ушуга байланыштуу алар “демократиялык саясий режим, 

мамлекет жана өлкө” сыяктуу тааныш сөздөрдү, терминдерди тандашат. 

Респонденттер билим берүү уюмдарында, өзгөчө мектепте, жарандык иденттүүлүктү жана жарандык компетенттүүлүктү 

калыптандырууга багытталган сабактарга тийиштүү көңүл бурулбай келерин белгилешти.

Бардыгы алардын граждандык жана коомдук-саясий укуктарын ишке ашыруу үчүн болгон мүмкүнчүлүктөрдү 

пайдаланбагандыгына алып келүүдө. Демек, “Жарандык катышууга жана коомдук-саясий ишмердүүлүккө жетүү жана 

мүмкүнчүлүктөр” 1.2-секциясы боюнча көрсөткүч да орточодон төмөн – 37,5%.

“Жарандык катышуунун жана коомдук-саясий ишмердүүлүктүн муктаждыктары жана керектөөлөрү” секциясы.

Бул секция 12 индикаторду камтыйт.

Кыргыз Республикасындагы коомдук-саясий турмушка кызыкдар экенин белгилеген жаштардын үлүшү 31,5%дан 74,5%га өстү. 

Бирок, ошол эле учурда башка изилдөөлөр көрсөткөндөй, жаштардын жарымынан көбү (53%) саясатка таптакыр кызыкпайт, 

ал эми алардын көбү кыздар жана жаш кыздар, шаардык жаштардын жана орус улутунун өкүлдөрү.

10%дан азы жеке эркиндикти, дин тутуу эркиндигин, жашаган жерин, көз карандысыздыкты жана активдүү жарандыкты эң 

маанилүү баалуулук катары эсептешет. Бул адамдардын көбү кыздар жана жаш аялдар (63%).

1. Фридрих Эбберт Фондунун “Кыргыз Республикасынын жаштары: трансформацияда адашкандарбы?2020/2021». Бишкек, 

2022 https://library.fes.de/pdf-files/bueros/bischkek/19184.pdf
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Жаштардын 69,7%ы “Кыргызстандын жараны” өзүнүн негизги 

иденттүүлүгү деп эсептешет. 

54,7% демократиялык өлкөдө жашагысы келет. Жаштардын 60,2% 

“Кандай болсо да Кыргызстан эгемендүү мамлекет бойдон 

калышы керек” деп ойлошот.



Жаштардын жарандык жана коомдук-саясий катышуусунун дагы бир маанилүү 

өзгөчөлүгү – конкреттүү маселелерге көңүл буруу. Чечим кабыл алуунун салттуу 

процесстеринен жана саясий системадан четтөө, кайдыгерлик жана көңүл калуу сезими 

жана жаштарга карата уятсыз мамиле көптөгөн жаш жарандарды өздөрүнүн күчүн алар үчүн 

өзгөчө маанилүү маселелерге же максаттарга багыттоого үндөйт.

22,3% мамлекет жаштарды жана алардын демилгелерин ресурстар менен колдоого, мамлекеттик долбоорлорду жана 

программаларды иш жүзүндө ишке ашыруу керек деп эсептейт

“Жарандык катышууга жана коомдук-саясий ишмердүүлүккө жетүү жана мүмкүнчүлүктөр” секциясы.

Саясий партияларда жана кыймылдарда жаштардын өкүлчүлүгү 3,6% түзөт. Алардын ичинен 55,9% - эркектер, 

44,1% - аялдар. Көрсөткүч 2 эсеге өстү.

6,2% “башка адамдарга пайда алып келүү мүмкүнчүлүгүн” маанилүү баалуулуктардын бири катары эсептешет. Жаштардын 

45,4% өлкө үчүн жеке бир нерсени курмандыкка чалууга даяр. Алар салттуу саясий процесстерге катышпоону артык көрүшөт, 

анткени алардын үнү этибарга алынбай жатат жана аларда саясий катышуу үчүн зарыл болгон ресурстар же компетенциялар 

жок, же катышуунун салттуу форматтары реалдуу өзгөрүүлөрдү жасоодо натыйжалуу эмес деп сезишет.

Секция 6 индикаторду камтыйт.

Респонденттердин 12,4% “өзүн-өзү ишке ашыра албоо” курч 3 көйгөйдүн бири деп эсептейт. Алардын 58,3% кыздар 

жана жаш аялдар түзөт.

Ошол эле учурда өзүн-өзү ишке ашырууда 14 жаштан 17 жашка чейинки өспүрүмдөр жана 18-21 жаштагы жаштар 

эң аярлуу болуп саналат.

Жаштардын 45,5% Кыргызстандын турмушунда жаштар позитивдүү роль ойнойт деп эсептешет. 23,2% “Өлкөнү адамдарга 

көбүрөөк эркиндик жана демилге берүү менен өнүктүрүү мүмкүн” деп эсептешет.



Ал 8 индикаторду камтыйт. Бул секцияда эң жакшы көрсөткүчтөр байкалган – 47,7% (орточо маани). Бул өлкөдө жаштардын 

жарандык катышуусун жана коомдук-саясий ишмердүүлүгүн ишке ашыруунун жолдору жана механизмдери 

бар экендигин билдирет.

“Жарандык катышууну жана коомдук-саясий 

ишмердүүлүктү ишке ашыруунун механизмдери” секциясы.

Акыркы шайлоого (Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо) респонденттердин жарымы (50,5%) катышкан. Бирок, ошол эле 

учурда 2020-2021-жылдары жаштардын шайлоо процесстерине катышуусу төмөндөгөндүгү байкалган. Мисалы, жаш 

шайлоочулардын (18-30 жаштагы) жалпы санынын 25,1% гана шайлоо укугун пайдаланып, мөөнөтүнөн мурда президенттик 

шайлоого жана 2021-жылдын 10-январында өткөн өлкөнүн башкаруу формасы боюнча референдумга катышкан. Мында жаштар 

(28-29 жаштагы) шайлоочулардын саны боюнча шайлоочулардын олуттуу топторун түзөт – шайлоочулардын жалпы 

санынын төрттөн биринен көбүрөөгүн (27%) түзөт.   

2020-жылдын 4-октябрында өткөн парламенттик шайлоого жаштардын (18-30 жаш) катышуусунун статистикасы 

кыйла жогору болгон – 44,2%.

Жаштар жарандык катышуунун альтернативалуу ыкмаларын колдонуу менен өз күч-аракетин алар үчүн маанилүү болгон 

конкреттүү көйгөйлөрдү чечүүгө багытташат. Муну ишке ашыруу ыкмаларынын бири катары - алар волонтердук жана 

ыктыярдуу иш-чараларга катышууну көрүшөт. Волонтердук кыймылдын чоң өсүшү пандемияга байланыштуу болду, жаштар 

аярлуу топторго колдоо көрсөтүүгө тартылды - алар азык-түлүк топтомрдорун, медициналык жабдууларды жана 

дары-дармектерди жеткиришти, ошондой эле медицина кызматкерлерине жардам беришти. 

Сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча жаштардын 33% волонтердук жана ыктыярдуу иш тажрыйбасына ээ. 

Бул көрсөткүч 2017-жылга караганда 2,75 эсе жогору.

Жаштар жергиликтүү маанидеги маселелерге, жергиликтүү бюджетти түзүүгө жана бөлүштүрүүгө көбүрөөк көңүл бура башташты. 

Коомдук угууларга катыштыңыз беле деген суроого 21,4% оң жооп беришкен, ошол эле учурда 26-28 жаштагы жаштар 

активдүүлүктү көрсөтүүдө, бирок мектеп окуучулары жана студенттер да жергиликтүү коомчулуктун көйгөйлөрүн чечүүгө 

катышуу зарылдыгын көрүшөт. 

2. https://tizme.gov.kg/

3. Жаштардын парламенттик шайлоого (28.11.2021) катышуусу боюнча маалымат азырынча ачыктала элек..
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Бул секцияга өзүнө 8 параметр – индикаторду камтыйт. Секциянын субиндекси 

46,5% түзөт (канааттандырарлык эмес).

“Жаштардын жарандык активдүүлүгүн жана коомдук-саясий 

ишмердүүлүгүн ишке ашырууга канааттануусу” секциясы.

Жаштардын шайлоо процесстерине кызыгуусунун жана катышуусунун төмөндүгүнүн олуттуу себептеринин бири жаштардын 

16,5% гана “Кыргыз Республикасындагы шайлоолор таза жана адилеттүү” деп эсептегендиги менен шартталат. Андай эмес 

деп эсептегендердин 58,5% кыздар жана жаш аялдар.

Жаштардын 5,1% гана учурдагы абалга канааттанат жана өзгөртүүнүн кереги жок деп эсептешет. Алардын 22,8% коомдук-саясий 

акцияларга – митингдерге жана демонстрацияларга, ачкачылыкка катышуу аркылуу болгон реалдуулукка макул эместигин жана 

нааразылыгын билдирүүдө. Респонденттердин 59% жаран катары укуктук коргоонун деңгээлине канааттанат (41% канааттанбайт). 

Жаштардын 43% өлкөнүн коомдук турмушуна катышуусунун деңгээлине канааттанат.

Жаштардын жарымынан бир аз көбү (51,5%) Кыргыз Республикасында жашап жана иштөөнү пландаштырышат 

(келечегин Кыргыз Республикасы менен байланыштырышат).

Секцияга ошондой эле Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине жана Юстиция министрлигине калктын 

ишеним индексинин көрсөткүчтөрү киргизилген. 2020-жылга Юстиция министрлигине - 29,2%, Маданият, маалымат, спорт жана 

жаштар саясаты министрлигине - 42,7% түзөт.

Бул секция өзүнө 4 глобалдык (эл аралык) индекстин маанисин камтыйт. Секциянын жалпы орточо мааниси 41,8% түзөт.

 4 https://www.chinadaily.com.cn/pdf/2021/20211224.docx

 5 https://youthprogressindex.org/

“Жарандык катышуу жана коомдук-саясий ишмердүүлүк чөйрөсүнө байланыштуу дүйнөлүк жана 

эл аралык рейтингдерде Кыргызстандын позициялары” секциясы

Буга чейинки изилдөөдө секцияга Жаштардын өнүгүү индексинин алкагында Кыргызстандын көрсөткүчү киргизилген. 

Тилекке каршы, 2021-жылы бул изилдөөгө Кыргызстан кирбей калган, 86 өлкөнүн ичинен Казакстан, Өзбекстан жана Орусия ага 

кирген. Ушуга байланыштуу учурдагы индекске “Жаштардын прогрессинин индекси-2021” мааниси киргизилген.

Толук картина үчүн Демократия индексинин маалыматтары (эң жакшы көрсөткүч минус эң начар, Кыргыз Республикасынын эң 

жакшы натыйжага карата мамилеси %) - 35%, ошондой эле Мыйзам үстөмдүгүнүн индекси (эң жакшы көрсөткүч минус эң начар, 

Кыргыз Республикасынын эң жакшы натыйжага карата мамилеси %) - 31,8% жана Кыргызстандын калкынын аткаруу бийлик 

органдарына ишеним индекси - 34%.

Дүйнөнүн өлкөлөрүнүн демократия индекси (Democracy Index)- британиялык 

Economist Intelligence Unit изилдөө борборунун демократиялык деңгээли 

боюнча дүйнөлүк изилдөө жана аны коштоп жүргөн дүйнө өлкөлөрүнүн 

рейтинги.
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Мыйзам үстөмдүгүнүн индекси (Rule of Law Index)  – дүйнө жүзүндөгү өлкөлөрдүн мыйзам үстөмдүгүнүн 

универсалдуу принциптерине негизделген укуктук чөйрө менен камсыз кылуу жагынан жетишкендиктерин 

баалаган глобалдык изилдөө жана аны коштоочу рейтинг.

“Калктын ишеним индекси” - аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана муниципалдык өз алдынча башкаруу 

органдарынын (Бишкек жана Ош шаарлардын мэриялары, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн областтардагы ыйгарым 

укуктуу өкүлдөрү жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчылары - райондордун акимдери) ишине 

калктын мамилесин чагылдырган, коомдун массалык маанайынын өзгөрүү динамикасынын жалпыланган көрсөткүчү.



“Экономикалык мүмкүнчүлүктөр” чөйрөсүнүн жалпы субиндекси 0,48 түздү, аны жалпысынан “канааттандырарлык 

деңгээлден төмөн” деп мүнөздөөгө болот. Бул 2017-жылга салыштырмалуу оң динамика алган эки багыттын бири. 

2017-жылы экономикалык субиндекс 0,45 түзгөн.

2. ЭКОНОМИКАЛЫК МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨР

Экономикалык мүмкүнчүлүктөр чөйрөсү беш секциядан турат: экономикалык ишмердүүлүктүн муктаждыктары жана 

керектөөлөрү, экономикалык мүмкүнчүлүктөрдүн жеткиликтүүлүгү, ишке ашыруу механизмдери, жаштардын финансылык 

абалга канааттануусу, дүйнөлүк жана эл аралык рейтингдер.

Индекстин төмөн маанисине дүйнөлүк жана эл аралык индекстердин төмөн көрсөткүчтөрү таасир эткен. 

Калган секциялар орточодон бир аз жогору.



Секция эки көрсөткүчтү камтыйт: жан башына ИДП жана Глобалдык атаандаштыкка жөндөмдүүлүк индекси. Мурунку отчетто 

бул секция Дүйнөлүк банк тобунун бизнес жүргүзүү индексинин көрсөткүчтөрүн жана миграциянын деңгээлин камтыган. 

2021-жылы Дүйнөлүк банк мурунку отчетторду даярдоодо бузуулар болгондугуна байланыштуу жылдык рейтингди жарыялоону 

токтотуу чечимин жарыялагандыктан, бул көрсөткүч быйыл Улуттук индекске киргизилген жок. Өз кезегинде миграция боюнча 

маалыматтар “Керектөөлөр жана муктаждыктар” жана “Финансылык абалды канааттандыруу” секциясына киргизилген.

“Глобалдык жана эл аралык индексттер” секциясы

Мындан ары бакубатчылыкты жана өнүгүүнү камсыз кылуу үчүн жалпы шарттарды мүнөздөгөн 2022-жылга 

карата индикаторлор каралат.

Бул секция боюнча жалпы орточо маани 20,6% түзөт.



Кыргыз Республикасынын экономикасынын өнүгүү деңгээли жана экономикалык 

өсүш темптери төмөн бойдон калууда. ИДП жан башына 2021-жылы 1123 АКШ долларын, 2016-жылы - 1133 АКШ долларын түзгөн. 

Бул индекстин алкагында калктын жан башына ИДП экономикалык активдүүлүк деңгээлинин жана калктын жашоо сапатынын 

классификатору катары каралат. Дүйнөлүк банктын жаңыланган классификациясына ылайык Кыргыз Республикасы Өзбекстан 

менен катар кирешеси төмөн өлкөлөрдүн тобуна кирет, ал эми Казакстан, Россия Федерациясы, Түркмөнстан, Беларусь 

орточодон жогору кирешелүү өлкөлөрдүн тобуна кирет (4046-12535 АКШ доллары). 2020-жылы жан башына ИДПнын номиналдык 

көлөмү боюнча лидерлер Люксембург, Швейцария, Скандинавия өлкөлөрү: Норвегия, Ирландия жана Исландия, Нидерландия 

жана Дания, Швеция жана Финляндия болду.   

Жан башына ИДП 

Бул көрсөткүчтүн төмөндөшүнүн негизги себептеринин ичинде 2020-жылы коронавирустун жайылышынын тездеши жана ага 

байланыштуу киргизилген чектөөлөр болушу мүмкүн (өзгөчө абалды киргизүү, ишканалардын ишин жана адамдардын кыймылын 

чектөө, окуу жайларды, чек араларды, авиакаттамдарды, соода жана оюн-зоок жайларын жабуу, транспортту токтотуу, 

кызматкерлерди аралыктан иштөө режимине өткөрүү, эмгек мигранттарынын кайтаруу ж.б.). Буга байланыштуу экономикалык 

ишмердүүлүктүн ишкердик активдүүлүгү басаңдап, бул эмгек рыногуна кысым кыла баштаган, калктын иш менен камсыз 

болушуна жана үй-чарбаларынын материалдык абалына терс таасирин тийгизген. Экономиканын өсүшүнүн темпинин төмөндүгү 

мамлекеттик саясаттын натыйжасыздыгынан, коррупциядан, мамлекеттик максаттуу саясаттын жоктугунан да көз каранды. 

Азия өнүктүрүү банкынын отчетунда тышкы белгисиздик узакка созулбаса, Кыргыз Республикасынын экономикасы 2022-жылы 

басаңдап, 2023-жылы бир аз калыбына келери белгиленген.

Глобалдык атаандаштыкка жөндөмдүүлүк индекси
Дүйнөлүк экономикалык форум улуттук атаандаштыкка жөндөмдүүлүктү өлкөнүн жана анын институттарынын орто мөөнөттүү келечекте туруктуу 

экономикалык өсүштү камсыз кылуу жөндөмдүүлүгү катары аныктайт. Изилдөөнүн авторлору улуттук атаандаштыкка жөндөмдүүлүктүн көрсөткүчтөрү 

жогору болгон өлкөлөр, эреже катары, өз жарандарынын бакубатчылыгынын жогорку деңгээлин камсыздай турганын баса белгилешет. 2019-жылдын 

жыйынтыгы боюнча Глобалдык атаандаштыкка жөндөмдүүлүк индексинин рейтингинде Кыргызстан 2018-жылга салыштырмалуу көрсөткүчтөрүн бир 

позицияга жакшыртып (97-орун жана 53 балл) 54 упай алып, 141 өлкөнүн ичинен 96-орунда турат. Кыргыз Республикасы маалыматтык технологияларды 

киргизүү боюнча эң жакшы көрсөткүчкө ээ (65-орун), макроэкономикалык туруктуулук (74-орун) жана бизнес динамикалуулугу (78-орун), ал эми 

инновациялык потенциал боюнча эң начар (129-орун), ички рыноктун көлөмү (125-орун) , товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр рыногунун натыйжалуулугу 

(115-орун) жана каржы системасынын өнүгүшү (118-орун). Талданган жылы рейтингдин лидери Сингапур, экинчи орунду АКШ, үчүнчүнү - Гонконг ээледи. 

Россия - 43-орунда (66,7 балл), Казакстан - 55-орунда (62,9), Армения - 69-орунда (61,3). Тажикстан эки позицияны жоготуп, 52,4 балл менен - 104-орунду 

ээлеген.

 6. http://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2020/10/Monitoring_54text4-1.pdf

 7. https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
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Секциянын көрсөткүчү 58% түзөт, бул жетиштүү канааттандырарлык индикатор эмес. 

Секция жаштардын жумушка орношуу мүмкүнчүлүктөрүн жана киреше деңгээлин баалайт.

“Экономикалык өз алдынчалык үчүн жаштардын 

мүмкүнчүлүктөрү” секциясы

Коронавирус пандемиясы жаштардын кирешесине жана жумушка орношуусуна терс таасирин тийгизди. Пандемиянын терс 

таасирлеринин ичинде чет өлкөдөн акча которуулардын азайышы болду, анын ичинде товарларга төлөө да, эмгек мигранттарынын 

которуулары да камтылган. Акча которуулар өлкөнүн ИДПсынын 30%га жакынын гана түзбөстөн, көптөгөн үй чарбаларынын 

негизги киреше булагы болуп саналат. Жаштарды иш менен камсыз кылуунун сапатынын финансылык компоненти төмөнкү 

деңгээлде калууда. 2016-жылдагы изилдөөгө ылайык республика боюнча жашоо минимумунун орточо деңгээлинен ашкан орточо 

кирешеси бар жаштардын пайызы (2016-жылы 4794 сом) 32% түзсө, 2021-жылы бул үлүшү 6268 сом жашоо минимуму 25,2% түзгөн. 

Мектеп окуучулары жана студенттер кирген 14-17 жаштагы жаштардын категориясын эсепке албаганда, 18-28 жаштагы 

жаштардын 39% кирешеси жок, 16% 9000-15000 сомго чейин, 13% - 4500-9000 сомго чейин

Орточо киреше деңгээли, окууну аяктагандан кийин ишке орношуу

15-28 жаштагы иш менен камсыз болгон жаштардын саны 

661,7 миң адамды (экономикалык активдүү калктын 66,4%) түзөт. 

Жумушчу күчтүн ашыкча болушу жаштардын жумушсуздугу 

көйгөйүн жаратат. Алсак, сурамжылоого ылайык респонденттердин 

30% жакыны окуудан кийин бир жылга чейинки мөөнөттө жумушка 

орношо аларын айтышкан. Жумушка орношуу боюнча күтүүлөр 

жөнүндө суралганда, сурамжылоого катышкандардын 15,5% гана жумуш 

табуу оңой же өтө оңой деп макул болушкан жана жаштардын 

72,8% жумушсуздукту азыркы учурда эң актуалдуу көйгөй деп эсептешет.



Калктын санынын көбөйүшү жумушчу күчкө болгон суроо-талапты камсыз кылууну талап 

кылат. Болбосо, бул терс кесепеттерге алып келет: жумушсуздуктун өсүшү, жакырчылыктын 

өсүшү, теңсиздик, керектөөнүн төмөндөшү, социалдык чыңалуу ж.б. Өлкөдө жалпы калкка 

салыштырмалуу жаштардын арасында жумушсуздуктун деңгээли абдан жогору. 

16-29 жаштагы жаштар арасындагы жумушсуздуктун деңгээли 33,6% түздү. 2018-жылы 

15-28 жаштагы жаштар арасындагы жумушсуздардын саны 80 миңге жакын адамды түздү, 

анын ичинен 15-17 жаштагы жаштардын үлүшү 4%, 18-23 жаштагылар – 53%, 

24-28 жаштагылар – 43% түздү. Жаштар арасындагы жумушсуздуктун жогорку деңгээли айлык 

акынын аздыгынан, жашаган жеринде жумуш орундарынын жетишсиздигинен, кесиптик 

билимдин жана көндүмдөрдүн жетишсиздигинен, ошондой эле кесиптик тажрыйбанын

 жетишсиздигинен келип чыгышы мүмкүн.

“Керектөөлөр/Муктаждыктар” секциясы

Бул секциянын жыйынды орточо көрсөткүчү 61,7% түзөт. Секцияда жаштардын материалдык бакубатчылыгына алардын 

керектөөлөрү жана муктаждыктары боюнча баа берилет.

Миграция тажрыйбасы бар жаштардын же алардын жакындарынын үлүшү

Сурамжыланган жаштардын 30% өздөрүнүн же алардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн эмгек миграциясында тажрыйбасы бар экенин 

айтышкан. Башкача айтканда, акча которуулар товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө суроо-талаптын өсүшүнө олуттуу таасирин 

тийгизет жана жалпысынан мигранттардын акча которууларынын жардамы менен өлкөдө, анын ичинде жаштар үчүн да жашоо 

шарттары жакшырууда. Бирок, өлкөнүн акча которууларына көз карандылыгы миграциядан башка өзүн жана үй-бүлөсүн багууга 

альтернатива жок деген ишенимди бекемдөөгө алып келиши мүмкүн.

Негизги чыгымдар 
Жаштардын чыгымдарынын негизги беренелери тамак-аш жана кийим-кече болуп саналат. Сурамжыланган жаштардын 29,8% үчүн 

тамак-ашка кеткен чыгымдар кирешесинин 30%дан ашыгын, респонденттердин 25,4% кийим-кечеге кеткен чыгымдар түзөт. Ошол 

эле учурда жаштардын 13,5% өз кирешесинин 50%дан ашыгын билим алууга жана өнүгүүгө багыттай алат. Мурдагы изилдөө менен 

салыштырганда тамак-ашка чыгымдары жалпы кирешесинин 30%ын түзгөн респонденттердин саны 24%га өскөн.



Жеке бизнесин же үй чарбасын жүргүзүүгө кызыккан 

жаштардын үлүшү

Жаштар ишкердиги - чакан жана орто бизнести өнүктүрүүдө маанилүү ресурс болуп саналат, анткени жаш ишкерлер бизнесте 

инновацияларды жакшы кабыл алышат жана тобокелчиликке барышат деп эсептелинет.  Сурамжылоого ылайык жаш калктын 

басымдуу бөлүгү (53,5%) ишкердик менен алектенүүгө кызыкдар экенин көрсөттү. Ошол эле учурда жаштар бизнес ачууну 

пландап жаткан рынокту изилдешпейт, ошондуктан көп учурда жоготууга учурашат. 

“Ишке ашыруу механизмдери” секциясы

Бул секциянын жыйынды орточо мааниси 52,9% түзөт. 

Жаштардын өз бизнесин ачууга жана жеке турак жай сатып алууга даярдыгы 

Жаштардын жеке бизнесин же чарбасын жүргүзүүнү каалоосуна жана муктаждыгына карабастан, Кыргызстандын жаштарынын 

көбү буга даяр эмес. Индекс жагымдуу бизнес чөйрөсүн баалоонун көрсөткүчү катары жаштардын өз бизнесин ачууга даярдыгын 

өлчөйт. Сурамжылоонун маалыматтары боюнча 2022-жылы жаштардын 27,2% өз бизнесин ачууга даяр экенин көрсөтсө, 2017-жылы 

бул көрсөткүч 25% түзгөн. Респонденттер бизнес ачуунун негизги көйгөйлөрүн белгилешти: ресурстарга жетүүнүн жоктугу (78,3%), 

бизнести жөнгө салуу процедураларынын татаалдыгы (86,4%), маалымат жана коммуникациялардын жоктугу (88,2%). Жаштардын 

басымдуу көпчүлүгү (86,2%) мамлекет жаш ишкерлерге жардам бербейт деп эсептешет.

 8. “Жаштарды кырдаалдык талдоо”, Эльнура Казакбаева (ЮНФПА)

 9. ФТТ жыйынтыктары
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Жеке турак жай сатып алууну пландаштырган жаштардын үлүшү

Сурамжылангандардын көбү (61%) жеке турак жайды сатып алууну каалашат. Бирок, финансылык ресурстардын 

жетишсиздигинен турак жайдын жеткиликтүүлүгү төмөн бойдон калууда. Жаштар үчүн турак жайдын жеткиликтүүлүгүнүн төмөн 

болушу көптөгөн факторлор менен шартталган, анын ичинде банктар колдонгон ресурстардын кымбаттыгынан улам ипотека 

боюнча жогорку пайыздык ставкалар; карыз алуучулар үчүн талап кылынган расмий кирешенин жогорку деңгээли, бул 

көпчүлүк жарандар үчүн кредиттерге жетүүнүн төмөндөшүнө алып келет; курулуш компанияларынын “элиталык класстагы” 

турак жайларды куруу же “өзү бүтүрүү” принцибинде куруу аркылуу максималдуу пайда алууга багытталгандыгынан улам 

биринчи жана экинчи рыноктордо кыймылсыз мүлктүн кымбаттыгы. 



Жеке турак жай сатып алуу мүмкүнчүлүгү бар жаштардын үлүшү аз – 7,9%, 2017-жылы 

бул көрсөткүч жогору болгон – 9%. Бул турак жайдын жеткиликтүүлүгү төмөндөп 

баратканынан кабар берет, өзгөчө аз камсыз болгон жарандардын арасында. Өкмөт 

тарабынан 2021-жылдын июль айында кабыл алынган 2021-2026-жылдарга 

Кыргыз Республикасынын “Менин үйүм” турак-жай программасы өлкөнүн жарандарына узак мөөнөттүү жана арзан ипотека 

аркылуу каржыланган арзан турак жайларды сатып алуу мүмкүнчүлүгүн берүүгө багытталган.

“Канааттануу/Бакубатчылык” секциясы

Бул секциянын жыйынды орточо мааниси 54,1% түзөт.  

Финансылык абалга канааттануу. 

2022-жылы Кыргызстандын финансылык абалына жалпы канааттануу 2017-жылга салыштырмалуу 2,5 эседен ашык кыскарган. 

Эгерде 2017-жылы жаштардын 62,5% өздөрүнүн материалдык абалына канааттанса, 2022-жылы бул көрсөткүч 24,4% гана түзгөн.

Жаштардын материалдык абалына канааттануу деңгээли жашаган жерине жараша өзгөрүп турат. Финансылык абалына 

канааттанган жаштардын үлүшү эң жогору Нарын (73,6%) жана Ош областтарында (66,3%), эң көп нааразы болгон жаштар 

Чүйдө (33%), Талас областында (32,2%) жана Бишкек (32,2%) шаарында болду. 

Ошол эле учурда бул индикаторду эсептөөнүн жыйынтыгы боюнча жаңы методологияга ылайык 2022-жылы өздөрүнүн 

финансылык абалына канааттанган жаштардын үлүшү 43,2% түзөт. Ошентип, материалдык абалына канааттанган жаштардын 

саны дээрлик 1,5 эсеге төмөндөгөн.

Финансылык көйгөйлөрдөн улам ажырашуулардын жогорку үлүшүн (88,5%) жана финансылык оор абалга дуушар болгон 

жаштардын үлүшүн (63,4%) да белгилей кетүү керек. Көйгөй алардын балдары келечекте киреше боюнча жакырчылыктын 

пропорционалдуу эмес жүгүн көтөрүшү 

мүмкүн болгонунда.



Миграция 
УСКнын 2014-жылдан 2018-жылга чейинки маалыматтары боюнча жалпысынан 

өлкөдөн 15-34 жаштагы 19 273 адам (эммигранттардын жалпы санынын 48,7%) көчүп 

кеткен, ошол эле учурда 7546 гана жаштар (иммигранттардын 53,7%) иммиграцияланган. Мигранттардын дээрлик төрттөн бир 

бөлүгүн 14-28 жаштагы жаштар түзөт. Кыргызстандагы жаштардын миграциясынын иш жүзүндөгү масштабы олуттуу, ошондуктан 

олуттуу изилдөөлөрдү жана иштеп чыгууларды жана бул көйгөйдү жана анын кесепеттерин талкуулоо процессине коомчулукту 

жана жооптуу мамлекеттик органдарды тартууну талап кылат.

Жаштардын пландарына ылайык алар кайда иштегиси келет деген суроого 10,5% өздөрүн чет өлкөдө же эмгек миграциясында 

көрөт. Миграцияга кеткенден кийин кайтып келүүнү пландабаганын белгилеген жаштардын үлүшү 13,3% түзөт. Ошентип, өлкөдө 

миграциялык процесстер бир жагынан жумушчу күчүнүн ашыкча болушунан, экинчи жагынан экономиканын деградациясынан 

улам түзүлүдө.

Экономикалык өнүгүү жана коммерция министрлигине 

калктын ишеним индекси 

 10. https://www.vb.kg/doc/421492_nacstatkom:_chislennost_molodeji_v_kyrgyzstane_sokrashaetsia.html



Экономикалык өнүгүү жана коммерция министрлиги мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдарынын ишмердүүлүгүнө калктын ишениминин деңгээли боюнча эң төмөнкү көрсөткүчтөрдүн бирине ээ. 

Бул жыйынды индекс үч индекстин көрсөткүчтөрүн камтыйт: “Жарандын мамлекетке болгон жеке ишеними”, 

“Аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында 

коррупциянын деңгээлин жеке кабыл алуу” жана “Аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү 

өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүнө баалоо”. 2021-жылы калктын ишеним индексинин орточо 

мааниси 27% түзгөн.



3. БИЛИМ БЕРҮҮ 
“Билим берүү” чөйрөсүнүн жалпы субиндекси 0,48 түздү, бул жалпысынан 

“канааттандырарлык деңгээлден төмөн” деп мүнөздөлүшү мүмкүн. 

Көрсөткүч 0,66 болгон 2017-жылга салыштырмалуу индекс кыйла начарлаган.

Бул чөйрөнү сүрөттөөдө билим алуу мүмкүнчүлүктөрү, билимге болгон муктаждык, ишке ашыруу механизмдери (билим алууда) 

жана ээ болгон билимге канааттануу көрсөткүчтөрү колдонулган. Бул көрсөткүчтөрдүн айрымдары билим берүү индекстерине 

интеграцияланган, кээ бирлери улуттук статистикадан, эл аралык статистикадан жана сурамжылоонун маалыматтарынан алынган. 

Билим берүү чөйрөсү беш секциядан турат:   

1. Глобалдык жана эл аралык билим берүү индекси.

2. Билим алуу мүмкүнчүлүктөрү. 

3. Билим берүүдөгү керектөөлөр/ муктаждыктар. 

4. Билим алууда ишке ашыруу механизмдери 

5. Алган билим менен канааттануу/ бакубатчылык. 

Ар бир секция тиешелүү индикаторлордун жыйындысын камтыйт. Мисалы, “Билим алуу мүмкүнчүлүктөрү” секциясында 

мектепке чейинки билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүнүн индикаторлору, ошондой эле орто жана жогорку кесиптик билим берүү 

уюмдарына кабыл алуунун индикаторлору (статистикалык маалыматтар боюнча) берилген. “Билим берүүдөгү керектөөлөр/

муктаждыктар” секциясында “Билим берүүнү улантууну пландаштырган респонденттердин саны” көрсөткүчтөрү камтылган 

жана сурамжылоодон алынган “Кесипкөйлүк жана өзүн-өзү ишке ашыруу баалуулук болуп саналган респонденттердин саны”. 

“Билим алууда ишке ашыруу механизмдери” секциясында билим берүүгө мамлекеттик чыгымдардын индикаторлору жана 

мектеп мугалимдеринин эмгек акысынын калктын жан башына ИДПга карата катышынын индикаторлору камтылган. “Ээ болгон 

билимге канааттануу” секциясында тиешелүү индикатор (изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча), ошондой эле Билим берүү жана илим 

министрлигине ишеним индекси колдонулган.

Жалпы билим берүү индексинин маанисине төмөнкүдөй көрсөткүчтөр таасир эткен: билим алуу маанилүү болгон жаштардын 

үлүшү (86,6%), окуусун улантууну пландаган жаштардын үлүшү (75,3%), окуу китептери жана окуучулардын камсыздалышы (73,5%). 

Билим берүү системасында иштөөнү каалоо (7,7%), баалуулук катары 

кесипкөйлүк жана ишке ашыруу (7,4%) жана жаштар үчүн үлгү болгон 

илимпоздор (11,8%) көрсөткүчтөрү төмөн.





Глобалдык жана эл аралык индекстер. 

Education Index социалык өнүгүүнүн негизги индикаторлорунун бири катары каралат 

жана Human Development Index эсептөө үчүн колдонулат

2017-жылга салыштырмалуу Кыргызстандын тиешелүү индекси -3,2 мааниге өзгөрүп, 76,2%га салыштырмалуу 73%ды 

(эски эсептөө ыкмасы боюнча) түздү. 

Адам капиталынын индекси боюнча Кыргызстанда 0,6, бул бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында төрөлгөн бала толук 

билимдүү жана ден соолугу чың болсо, 60% га өндүрүмдүү болуп өсөт дегенди билдирет. Бул Европа жана Борбордук Азия 

регионундагы орточо көрсөткүчтөн төмөн, бирок кирешеси ортодон төмөн болгон өлкөлөр үчүн орточо көрсөткүчтөн жогору. 

Адам капиталынын индексинин бир көрсөткүчүнө ылайык Кыргыз Республикасындагы студенттер шкала боюнча 420 балл 

алышат, мында 625 алдыңкы балл жана 300 минималдуу.

“Билим алуудагы мүмкүнчүлүктөр” 

секциясы  

Жаштардын билимин улантуу мүмкүнчүлүгү индексте 

олуттуу көрсөткүч болуп саналат 66,7%, ал эми муну 

кыла албагандардын арасында көпчүлүгү окууга төлөөгө 

акчанын жетишсиздигинин себептерин (18,9%) жана 

иштөөнү каалоосун көрсөтүшкөн (15,4%). Кирешелердин 

төмөндүгүнө байланыштуу үй-чарбалар жаштардын 

билим алуусу үчүн үй-бүлөлүк бюджеттен абдан аз 

каражат бөлүшөт, ал эми банктык жана банктык эмес 

мекемелерден билим берүү максаттары үчүн тышкы 

арзан карыздар дээрлик жок. Сурамжылоого ылайык билим 

берүүгө кеткен чыгымдардын үлүшү чыгымдардын жалпы түзүмүндө 35% түзөт. 

 11 https://kyrgyzstan.un.org/sites/default/files/2021-02/Annual%20progress%20report-2.pdf?fbclid=IwAR30HWT15By_ciAZtWFONmb1mtiON96O2QIBS798mJLZ_CLcO-7-XMKh-G0



Кыздардын балдарга караганда 11,8% окууну улантууну көздөп жатканы, ал эми каалабагандардын арасында балдар 7,8% көп. 

Ошол эле учурда эки жыныстагылар үчүн үзгүлтүксүз билим алуу мүмкүнчүлүгү болжол менен бирдей - 63,1% 

- балдар, 69,4% - кыздар. 

 12 https://kyrgyzstan.un.org/sites/default/files/2021-07/Ситуационный%20анализ%20молодежи%20RU.pdf

 13 Кыргыз Республикасындагы билим берүү системасынын натыйжалуулугун талдоо, Аналитикалык кат, Улуттук статистикалык комитет, 20200

Ошондой эле, потенциалын жогорулатуу үчүн бош убакытты арноону каалагандардын көрсөткүчү орточо - 55,5% болуп саналат. 

Бул көрсөткүч курама болуп саналат.

Башка көрсөткүчтөрдүн маанилери төмөн, бул башка секцияларга караганда төмөн болгон “Билим алуудагы мүмкүнчүлүктөр” 

индексинин өзүндө чагылдырылган. Алсак, мектепке чейинки билим берүүнүн жеткиликтүүлүк көрсөткүчү 22% түзөт. Улуттук 

статистикалык комитеттин аналитикалык катына ылайык балдарды мектепке чейинки билим берүү менен камтуунун төмөн 

болушунун себептери айыл жериндеги мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын аздыгы, үй-бүлөлөрдүн кирешесинин 

азайышы жана билимге болгон тикелей чыгымдардын өсүшү саналат. Бул биринчи кезекте айыл жеринде жашаган аз камсыз 

болгон үй-бүлөлөрдүн балдарына таасирин тийгизген. Жакырчылыктан жана мектепке чейинки билим берүүнүн кымбаттыгынан 

улам көптөгөн ата-энелер балдарын үй-бүлөнүн чыгымдарын азайтуу үчүн мектепке чейинки билим берүү уюмдарына алып 

барбастан, 6 жашында башталгыч мектепке киргизүүнү артык көрүшөт, анткени башталгыч билим берүү мектепке чейинки 

уюмдарга караганда арзаныраак.



“Билим алуудагы керектөөлөр/муктаждыктар” секциясы 

Мурдагы көрсөткүчкө салыштырмалуу окуусун улантууну пландаган жаштардын 

көрсөткүчү өстү. Алсак, 2017-жылы 61,7%, 2022-жылы - 75,3% түздү.

Секциядагы эң жогорку болуп билимге ээ болуу маанилүү болгон жаштардын үлүшүн көрсөткөн субиндекс саналат, ал 

дагы 9,8 пунктка 76,8%дан 86,6%га өстү. Бирок, 2017-жылдагы сурамжылоодон айырмаланып, респонденттер бир вариантты 

(же билими тууралуу документ алуу, же билим алуу) тандоо менен чектелбегендигин белгилей кетүү керек. Ушуга байланыштуу 

билими тууралуу документ алуу да 78,3% үчүн маанилүү. Мындан тышкары, жооптун варианты пайда болду - байланыш, 

ал 65,3% алган.

“Билим берүүдөгү канааттануу / 

бакубатчылык” секциясы   

Жаңы индикаторлордун бири болуп терең билим алуу үлгү катары негиз болгон жаштардын көрсөткүчү саналат. 11,9% көрсөткүчү 

төмөн, бирок башка жооптордун варианттары менен бирге 

карасак, жооптор болжол менен бирдей бөлүштүрүлгөнүн 

көрүүгө болот.  

Калктын ишеним индекси – калктын мамлекеттик органдардын 

ишмердүүлүгүнө болгон мамилесин чагылдырган, коомдун массалык 

маанайынын өзгөрүү динамикасынын жалпыланган көрсөткүчү. 

Ишеним индекси 2012-жылдан бери чогултулуп, эсептелип келет 

жана үч субиндекстен турат.

2017-жылы калктын ишеним индексинин орточо көрсөткүчү 30,7, 2022-жылы 34 болгон.



“Билим алууда ишке ашыруу механизмдери” секциясы 

Жаштардын интернетти билим берүү максатында пайдалануу көрсөткүчү жогору, 

62,9 жана интернетти дайыма колдонгондор менен интернетти көп колдонгондордон турат. 

Көрсөткүчкө онлайн окутуу таасир этиши мүмкүн. Бирок, дагы эле пандемия учурунда интернет, телевизор жана компьютердин  

жоктугунан окуучулардын 6,5% жана жумуш менен окууну айкалыштыргандардын 9,3% окуусун уланта алышкан эмес. Белгилей 

кетсек, айыл жаштарынын онлайн окутуудагы көрсөткүчтөрү шаардагыларга караганда төмөн (айыл жергесиндеги 

окуучулардын 85,4%, шаардыктардын 92%, окуучулар менен жумушчулардын арасында ошол эле катыш сакталууда), 

имараттар жабылганына карабастан. 

Билим берүү уюмдарында иштөөнү каалоонун көрсөткүчү өтө төмөн (7,7%), балким, бул дагы бир көрсөткүч менен шартталган - 

мектеп мугалимдеринин жана мугалимдеринин эмгек акысынын калктын жан башына ИДПга карата катышы (16,7%). 2019-жылы 

билим берүү тармагында орточо айлык акы Бишкек шаарында 16 миң 632 сомду, Ош шаарында 14 миң 807 сомду, эң төмөнкү 

айлык акы Ош областында 10 миң 265 сомду түздү. Эмгек акынын айырмасынан улам көптөгөн жумушчулар жана жаштар 

борборго көчүп барышат, бул шаарларда жумушсуздуктун жогору болушуна, айыл жеринде жана чет жерлердеги кадрлардын 

жетишсиздигине алып келет, бул окуучулардын жогорку окуу жайларга даярдануу деңгээлине да таасирин тийгизүүдө. 



4. МАДАНИЯТ 
Маданият чөйрөсүндөгү жалпы субиндекс 0,15 түзөт, аны жалпысынан “абдан төмөн” деп 

мүнөздөөгө болот. Бул индекстин башка чөйрөлөрүнүн ичинен эң төмөнкү көрсөткүч. 2017-жылдын

 индексинин жыйынтыгына салыштырмалуу маданият чөйрөсү өз көрсөткүчтөрүн 2 эседен ашык начарлатты. 

2017-жылы жалпы субиндекс 0,36 түзгөн.

“Маданият” чөйрөсү төрт бөлүктөн турат: маданий эс алуу мүмкүнчүлүгү, маданий эс алууга болгон муктаждыктар, ишке ашыруу 

механизмдери (маданий эс алууда) жана канааттануу деңгээли. Ар бир секция тиешелүү индикаторлордун жыйындысын камтыйт. 

“Маданий эс алуу мүмкүнчүлүктөрү” секциясында маданий иш-чараларга, анын ичинде ннтернетке жеткиликтүүлүктүн 

көрсөткүчтөрү, ошондой эле талданган мезгил ичинде маданий жана эс алуу жайларынын көбөйүшү кирет. “Маданий эс алууга 

болгон муктаждыктар” секциясында сурамжылоодон алынган тиешелүү көрсөткүч, ошондой эле уюштурулган эс алуунун 

жоктугу жөнүндө маселени көтөргөн жаштардын үлүшү камтылган. “Ишке ашыруу механизмдери” секциясында маданиятка 

мамлекеттик чыгымдардын көрсөткүчтөрү, маданий жайларга келген респонденттердин саны, искусствого, көңүл ачууга жана 

эс алууга ИДПнын үлүшү берилген. Төртүнчү секцияда “Канаттануу” Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт 

жана жаштар саясаты министрлигине ишеним индексин, “Чыгармачылык багыт боюнча окождордун жана жождордун 

бүтүрүүчүлөрүнүн саны”, ошондой эле “Чыгармачылык багыт боюнча Кыргыз патентинен укук алуу үчүн алынган күбөлүктөрдүн 

саны” индикаторун камтыйт. Маданияттын өнүгүшүнө тиешелүү эл аралык индекстер бул бөлүмдө алардын жоктугунан, толук 

эмес маалыматтардан же эскирген маалыматтардан улам колдонулган жок.



“Мүмкүнчүлүктөр” секциясы 
Бул секциянн жыйынды орточо мааниси 33,1% түзөт. 

Сурамжылоого ылайык жаштардын потенциалдуу бош убактысынын көбүн үй жумуштары ээлейт. Жаштардын 5,2% гана 

театрларга жана музейлерге барышат, жаштардын басымдуу бөлүгү – 42,2% үй жумуштары менен алектенет жана 34% достору 

менен эс алууну же ата-энесине жардам берүүнү артык көрүшөт. Бул бир жагынан маданий объектилерге жеткиликтүүлүктүн 

төмөндүгүн көрсөтөт, экинчи жагынан, жаштар бош убактысында үй-бүлөгө үй жумуштарына жардам берүүгө аргасыз болушат 

же алар бош убактысын таптакыр башка жол менен өткөрүүнү туура көрүшөт, мисалы, сыналгы көрүү же социалдык 

тармактарда отурушат

Маданий иш-чаралар үчүн мүмкүнчүлүктөр

Маданий иш-чараларга жетүү  

“Маданий иштин жеткиликтүүлүгү” субиндикатору орточо 

көрсөткүчко ээ - 62,1%. Бул китепканалар, жаштар 

борборлору, ийримдер, парктар, театрлар, клубдар, музейлер 

жана кинотеатрлар сыяктуу жерлерге жетүүнүн жыйынды көрсөткүчү. “Театрларга жана музейлерге жетүү мүмкүнчүлүгү” 

категориясын өзүнчө ала турган болсок, анда сурамжылоого ылайык жаштардын 60%дан ашыгы жашаган жеринде музей 

жана театрлар жок же алар жараксыз абалда деп айтышат. Маданият мекемелери ошондой эле каржылоонун жетишсиздиги, 

моралдык-техникалык жактан эскирген материалдык-техникалык базасы, маданият үйлөрүнүн репертуарынын чектелгендиги 

ж.б көйгөйлөрдү айтышууда. Азыркы учурда клубдар/кинотеатрлар жана китепканалар сыяктуу калктын калың катмарына 

багытталган маданий инфраструктуранын маанилүү мекемелери оор абалда. Респонденттердин жашаган жеринде клуб жана 

кинотеатр бар экендиги тууралуу суроого алардын жарымы жок деп жооп беришкен, жаштардын 25% бул объектилер жараксыз

 же оңдоого муктаж деп эсептешет, ал эми 30% бар деп айтышты. Жаштардын айтымында, китепканалардын абалы бир 

аз жакшыраак. Ошентип, жаштардын 38% жамааттарындагы китепканалардын абалын “жакшы” деп баалашат. 



Сурамжылоодо ошондой эле балдар аянтчалары, диний объекттер, пакртар, 

интернет-кафелер жана башкалар сыяктуу башка объектилердин абалына 

баа берүү сунушталган. Натыйжада бардык сунушталган объектилердин 

ичинен эң жеткиликтүү болуп диний объектилер (мечиттер, храмдар, 

чиркөөлөр ж.б.у.с.) аныкталды.

Бүгүнкү күндө интернет көркөм көргөзмөлөр жана концерттер, китептер жана спектаклдер тууралуу көп сандагы маалыматка 

жол ачып, маданият менен таанышуунун жеткиликтүүлүгүн жогорулатат. Азыркы жаштар санариптик муун болгондугун, алардын 

өсүп-өнүгүшү санариптик технологиялар менен тыгыз байланышта жүрүп жатканын эске алуу менен жаштардын оюн-зоок 

ресурстарына баруу үчүн интернетти колдонгондорунун үлүшүн чагылдырган субиндикатор киргизилди. Быйыл бул 

көрсөткүч 67,5% түздү. Бирок, белгилей кетүүчү нерсе, бул интернет-ресурстарда санариптик китепканалар, мультимедиялык 

көргөзмөлөр жана башкалар сыяктуу маданий иш-чаралар гана эмес, жөн гана оюн-зоок контенттери да камтылган.

Интернет мейкиндигиндеги маданий иш-чараларга жетүү   
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Быйыл маданий жана эс алуу жайлары 2017-жылга салыштырмалуу 1% өскөн. 

Материалдык-техникалык базаны жаңылоого, кадрдык потенциалга жана маданият мекемелери 

тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатына байланыштуу системалык көйгөйлөрдү чечүү 

жөнүндө айтпаганда да, беш жылдын ичинде өлкөдө маданий объектилерди реконструкциялоо 

жана куруу боюнча кырдаал анчалык өзгөргөн жок.

Талданган жылдарда маданий жана эс алуу 

жайларынын өсүшү   

“Керектөөлөр/Муктаждыктар” секциясы   

Бул секциянын жалпы орточо мааниси 8,1% түзөт.

Маданий эс алуунун муктаждыктары



2022-жылы жаштардын бош убактысын маданиятка арноону каалоосун чагылдырган 

көрсөткүч болгону 29,3% түзөт. 2017-жылы бул көрсөткүч 81,7% түзгөн, ошол эле учурда 

отчетто баса белгиленгендей, жаштардын маданий эс алууга болгон муктаждыгы 

алардын маданиятка болгон чыныгы муктаждыгын билдирбей турганын эске алуу 

керек. Эс алуу убактысын маданияттуу өткөрөм дегендердин олуттуу бөлүгү (73%) 

сыналгы көрүү жана музыка угууну билдирген. Жаштардын бул чоң тобун эсепке албаганда, 

респонденттердин 16% гана маданий объектилерге (театрлар, музейлер, көргөзмөлөр ж.б.) барышат же окушат. Ушуга байланыштуу 

2017-жылга салыштырмалуу абалдын жакшырганын көрүп жатабыз, бирок көрсөткүч дагы да болсо төмөн деңгээлде калууда. 

Маданий эс алууга муктаждыктын төмөндүгүнүн себептери төмөнкүлөр болушу мүмкүн: 1) Маданият мекемелери тарабынан 

көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатынын төмөндүгү жана түрлөрүнүн жоктугу; 2) жаштардын арасында маданий эс алуунун көз 

караштары, нормалары жана моделдери начар жайылтылган; 3) Санариптештирүү процесси жаштардын маданиятты өлчөөсүн 

өзгөртүүдө. Азыркы жаштар маданият мекемелерине баргандан көрө интернетте көбүрөөк убакыт өткөрүүнү артык көрүшөт.

Уюшка эс алуунун жоктугун актуалдуу көйгөй катары көргөн жаштардын үлүшү  

Сурамжылоого ылайык жаштар өлкөдө уюшкан эс алуунун жоктугу деген маселени эң артыкчылыктуу маселелердин бири катары 

эсептешет (4,8%). Ошол эле учурда жаштарды жумуш менен камсыз кылуу, материалдык бакубатчылык жана сапаттуу билим 

берүү маселелери көбүрөөк тынчсыздандырып жатканын түшүнүү керек. Ошентип, жаштардын абалы туруксуз бойдон калууда, 

жаштар толук камсыз болгондугун жана корголгондугун сезишпейт, демек, бош убакытты өткөрүүдөгү көйгөйлөр экинчи планга 

кетет. Бул маселени билбегендиктен бош убакытты натыйжалуураак өткөрүү программаларын иштеп чыгуу жана уюштуруу үчүн 

жаштардын маданий жана эс алуу иштерине мониторингдик изилдөөлөрдү системалуу түрдө жүргүзүү зарыл.



“Ишке ашыруу механизмдери” секциясы 

“Ишке ашыруу механизмдери” секциясы 

Маданиятка карата мамлекеттик чыгымдар. 

“Маданият” чөйрөсүнө мамлекеттик бюджеттин чыгаша бөлүгү минималдуу деңгээлде калып, анын сакталышын гана камсыз 

кылууда. “Маданият жөнүндө” мыйзамга ылайык аны каржылоонун үлүшү республикалык бюджетте 3% болушу керек, бирок 

маданиятка кеткен чыгымдардын иш жүзүндөгү үлүшү 1,5% түзөт. 2017-жылга салыштырмалуу чыгашалардын үлүшү 0,1%га 

азайган. Каржылоонун аздыгынан улам бир катар мекемелер иш жүзүндө консервация режиминде турат, алардын нормалдуу 

иштешин камсыз кылуу үчүн материалдык жана финансылык ресурстар жетишсиз. Мамлекеттик эмес каржылоо боюнча 

маданият объектилери мамлекеттик эмес булактар   (демөөрчүлүк, гранттык долбоорлор, кайрымдуулук фонддору ж.б.) 

тарабынан начар тартылып жатканын белгилей кетүү керек. Кээ бир маданият мекемелери көйгөйлөрдү өз алдынча чечип, 

активисттик, убактылуу, эмгек ресурстарынын эсебинен иш алып барат. 

1000 кишиге маданий жайларга барган респонденттердин саны 

Сурамжылоого ылайык жаштардын бир аз пайызы (1000 адамга 1%) маданий жайларга барат. Маданият мекемелерине аз 

катышуунун себептери калктын төлөөгө жөндөмдүүлүгүнүн төмөндүгү жана көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатынын төмөндүгү 

жана алардын ар түрдүүлүгү, жаңы маданий жетишкендиктерди же маданий иш-чараларды жайылтуу механизминин 

начардыгы ж.б.

“Канааттануу/Бакубатчылык секциясы 

Бул секциянын жыйынды орточо мааниси 21,5% түзөт.

Чыгармачылык багытында жаштардын үлүшү
Маданиятты маданияттуу эс алуу программаларын жана социалдык-маданий 

чөйрөдөгү адистерди жана чыгармачылык багыттарын түзүү аркылуу өнүктүрүү 

мүмкүн. Алсак, чыгармачылык адистиктер боюнча окождорду жана жождорду 

бүтүрүүчүлөрдүн саны бүтүрүүчүлөрдүн жалпы санына карата 0,2% гана түзөт. 

багыт боюнча Кыргыз патентинен укук алуу үчүн алынган 

күбөлүктөрдүн саны – 13,9%.
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Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар 

саясаты министрлигине ишеним индекси

2017-жылга салыштырмалуу быйыл калктын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине ишеними 3%га 

төмөндөп, 42,7% түздү. Бул мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүнө 

калктын ишениминин деңгээли боюнча эң жогорку көрсөткүчтөрдүн бири.



5. ДЕН СООЛУК 
“Ден-соолук” чөйрөсүндө жалпы субиндекс 0,51 түздү, аны “канааттандырарлык деңгээл” 

деп мүнөздөөгө болот. 2017-жылга салыштырмалуу көрсөткүчтөр начарлады, бирок бир аз (0,5ке). 

2017-жылы “Ден соолук” субиндекси 0,56 болгон.

“Ден-соолук” чөйрөсү беш бөлүмдөн турат: 1. Глобалдык жана эл аралык индекстер; 2. Жаштардын сергек жашоо мүнөзүн 

(ЖСЖ) сактоо мүмкүнчүлүгү; 3. Жаштардын сергек жашоо мүнөзүнө жана спорттук имараттарга болгон муктаждыктары жана 

талаптары; 4. Ишке ашыруу механизмдери; 5. Саламаттык сактоо системасынын ишине канааттануу.  



“Глобалдык жана эл аралык индекстер” секциясы 

Бул секциянын жыйынды орточо мааниси 53,5% түзөт.

Өмүрдүн узактыгынын деңгээли индекси - дүйнө өлкөлөрүндөгү орточо жашоо узактыгынын негизги көрсөткүчү болуп саналат. 

Социалдык подсистемалардын кеңири спектрин өнүктүрүүнүн көрсөткүчү болуу менен ал негизинен мамлекеттин башкаруу 

аппаратынын жана анын социалдык саясатынын натыйжалуулугу менен байланышкан. Жалпысынан жашоонун күтүлгөн 

узактыгынын өсүшү төмөнкүлөрдүн натыйжасы экендиги жалпы кабыл алынган: экономикалык өнүгүү; илимий прогресс 

(биринчи кезекте медицина тармагында); калктын гигиеналык маданиятынын жана билим деңгээлинин өсүшү. Бирок, акыркы 

он жылдыкта көпчүлүк өлкөлөрдө жашоонун узактыгы олуттуу түрдө өскөнүнө карабастан, бул көрсөткүч жашаган жылдар 

активдүү жана саламат болгон-болбогондугун эске албайт. Кыргызстан бул рейтингде орточо жашоо узактыгы 71,5 жаш менен 

191 өлкөнүн ичинен 123-орунда турат.

Сергек жашоо индекси (ДСДУ)

Энелердин өлүмүнүн индекси  
2020-жылдан бери Кыргызстанда энелердин өлүмүнүн көрсөткүчү 2019-жылга чейин тынымсыз төмөндөп, 2021-жылы 

төрөлгөн 100 миң балага энелердин өлүмү 36,1%ды түзгөн. КМШ өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстан дагы да болсо энелердин 

өлүмү боюнча биринчи орунда турат. Азыр себептери көбүнчө өнөкөт оорулар, ошондой эле, негизинен, төрөттөн кийинки 

мезгил менен байланышкан кыйынчылыктар жана 
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Сексуалдык жана репродуктивдик ден соолук 

(жалпысынан 29 жашка чейинки бойдон алдыруулардын үлүшү). 

2021-жылы Кыргызстанда 29 жашка чейинки аялдардын боюнан алдырган 9047 учуру (жалпысынан 53%) катталган. 

Аборттордун мынчалык көп болушуна таасир эткен себептер, биринчи кезекте, контрацептивдердин жетишсиздиги жана 

үй-бүлөнү пландаштыруу ыкмаларын жетишсиз маалымдуулук менен шартталган. Бул көрсөткүчкө туруктуу жумуштун 

жоктугу жана экономикалык кыйынчылыктар, турак жайдын, медициналык шарттардын жоктугу, жаш курак жана эне болууга 

даяр эместик, балалуу болууну каалабоо сыяктуу факторлор да таасир этет.
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кош бойлуулук учурундагы гипертониялык бузулуулар, ошондуктан үй-бүлөнү 

пландаштыруу жана репродуктивдүү ден соолук маселесине өзгөчө көңүл буруу зарыл. 

“Мүмкүнчүлүктөр” секциясы 
Бул секциянын жыйынды орточо мааниси 46,4% түзөт.

Бул секциянын жыйынды орточо мааниси 46,4% түзөт. 
Жаштардын жогорку үлүшү (70,3%) дене тарбия же спорт менен үзгүлтүксүз машыгууну каалашат. Бул жакшы көрсөткүч, анткени 

физикалык активдүүлүк жүрөктүн, мээнин жана бүткүл адамдын денесинин саламаттыгын сактоо үчүн олуттуу пайда берет. 

Андыктан жаш кезинде эле дене тарбия көнүгүүлөрү аркылуу алдын алуу чаралары менен организмдин коргонуу күчтөрүн 

бекемдөө абдан маанилүү. Сурамжылоонун жыйынтыктары көрсөткөндөй, 2017-жылдан бери спорттук объектилердин 

(короолордогу жана сейил бак аймактарындагы спорт аянтчалары, футбол аянтчалары, бассейндер, лыжа базалары, дене 

тарбия борборлору) дене тарбия көнүгүүлөрү үчүн жеткиликтүүлүк деңгээли 3,7%га төмөндөгөн. Дене тарбия менен машыгуу 

үчүн объектилердин жеткиликтүүлүгүнүн төмөндүгү жана бош убактысынын жоктугу жаштардын дене тарбия менен үзгүлтүксүз 

алектенишине тоскоол болгон негизги себептер болуп саналат. Алсак, калктуу конуштун аймагында же ага жакын жерде спорттук 

объекттердин жоктугунан жаштардын 20,4 % дене тарбия жана спорт менен туруктуу машыгышпайт.

“Керектөөлөр/Муктаждыктар” секциясы

Бул секциянын жыйынды орточо мааниси 85,7% түзөт.



Сергек жашоо мүнөзү жөнүндө маалымдар 

жана билген жаштардын үлүшү 

Жаштар физикалык көнүгүүлөрдүн жана сергек жашоо мүнөзүн сактоонун артыкчылыктары жөнүндө жетиштүү маалыматка 

ээ (88%), ошентсе да 8% тынчсызданууда же өзүн коргоосуз сезгенде алкоголдук ичимдиктерди колдонушат. 

Маалыматтык-коммуникациялык кампаниялар бардык деңгээлдерде, анын ичинде социалдык тармактарда, ден соолуктун 

кеңири спектри жана физикалык активдүүлүктүн социалдык жана экономикалык пайдасы жөнүндө маалымдуулукту 

жана билимди жогорулатуу үчүн зарыл.

Спорттук объектилерге туруктуу баруучу жаштардын үлүшү 

Жаштар тарабынан физикалык активдүүлүк менен алектенүү үчүн айтылган тоскоолдуктарга карабастан, 

жаштардын 77,2% спорттук объектилерге үзгүлтүксүз барышат.

“Ишке ашыруу механизмдери” секциясы

Бул секциянын жыйынды орточо мааниси 29,9% түзөт.

Ичүүчү таза суу жеткиликтүү болгон калктын үлүшү
Бүгүнкү күнгө чейин өлкөдө калк ичүүчү таза суу менен толук камсыздала элек. УСКын маалыматы боюнча акыркы беш жылда 

калкты ичүүчү таза суу менен камсыз кылууда жылыштар байкалды. 2022-жылы бул көрсөткүч 94,1% түзүп, 2017-жылга 

салыштырмалуу 4,2%га жогору. ТӨМгө жетүү максатында өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн колдоосу менен түзүлгөн 

Кыргыз Республикасынын калктуу конуштарын ичүүчү суу менен камсыздоо жана канализация тутумдарын 2026-жылга 

чейин өнүктүрүү программасына ылайык ТӨУС 2040 ишке ашыруу боюнча 2026-жылга карата төмөнкү көрсөткүчтөр аныкталган: 

- республикалык, областтык, райондук маанидеги шаарларды 95%дан кем эмес ченемдик сапаттын талаптарына жооп берген 

борборлоштурулган ичүүчү суу менен камсыздоо; - айыл жеринде жашаган 2000,0 миңден ашык калкты борборлоштурулган 

ичүүчү суу менен камсыздоо; - айыл статусу менен райондук борборлордо жашаган калктын 70% кем эмесин канализация 

тутумдары менен камсыз кылуу ж.б.



14-28 жаштагы гепатит менен ооругандардын саны  

Өлкөдө гепатит менен оору азайып, 2021-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 

гепатит менен оору 8,8%га азайган. 706 учур катталган (2021-жылы – 760). Ошол эле 

учурда алардын көбү вирустук гепатит А – 654 учур (92,6%). Жогорку көрсөткүчтөр 

Баткен жана Ош областтарында, ошондой эле Ош шаарында белгиленген.

Акыркы үч жылда медициналык кароодон өткөн жаштардын үлүшү

Акыркы үч жылда жаштардын 78,7% медициналык кароодон өткөн. Жаштардын дайыма пландуу медициналык кароодон өтүп 

турушу жакшы тенденция, анткени бул ар кандай оорулардын алгачкы стадиясында пайда болушунун алдын алат.

Саламаттык сактоо чыгымдары, ИДПга карата % менен 

(дүйнөлүк орточо чыгашалар 9,97%).

Өлкөдө саламаттык сактоо системасын каржылоонун жетишсиздиги белгиленүүдө. 2022-жылы саламаттык сактоого кеткен 

чыгымдардын ИДПдагы үлүшү 2,6%ды түздү. Ал эми бул көрсөткүч дүйнөдө орточо 9,97% түзөт. Бул көрсөткүч каржылоону 

пайдалануунун натыйжалуулугун эске албаганына, ошондой эле ИДПнын көлөмүнө көз каранды экендигине карабастан, 

мамлекет тарабынан жарандардын ден соолугуна көңүл буруунун деңгээлин чагылдырат.

2022-жылы 14-28 жаштагы гепатит менен ооругандардын саны 1%ды түзгөн.

Психологиялык кызматтарга кайрылган жаштардын үлүшү. 
Жаштар тынчсызданса жана өзүн кооптуу сезсе, 6% гана кесипкөй психологиялык жардамга кайрылышат. Жаштардын 

дээрлик 50% колдоо алуу үчүн туугандарына же досторуна кайрылууну артык көрүшөт. Жаштардын 14% эч кимге кайрылышпайт 

- бул тынчсыздандыруучу белги болушу мүмкүн, анткени көйгөй жөнүндө айтпоо психологиялык жана эмоционалдык абалга 

терс таасирин тийгизиши мүмкүн.

Жаштардын бюджетинен ден соолукту чыңдоого чыгымдар 
Көпчүлүк респонденттер ден соолугун абалын сактоо үчүн ай сайын кирешесинин 20% чегинде сарпташат.  

 21  https://dgsen.kg/deyatelnost/upravlenie-profilaktiki-infekcionnY/ezhemesYachnYj-bjulleten-sjesizn/bjulleten-za-2022-god.html 



Респонденттердин көпчүлүгү үчүн медициналык кызмат көрсөтүүлөргө чыгымдар 

чоң жүк болуп саналат.

ФТТнын алкагында айрым респонденттер медициналык камсыздандырууну сатып алууну 

милдеттүү медициналык камсыздандыруу менен алмаштырышат. Катышуучулардын бири да 

өз каалоосу менен медициналык камсыздандырууну сатып алган эмес, чет өлкөгө чыкканда гана сатып алууга аргасыз болушкан. 

Жалпысынан катышуучулар өздөрүн жакшы сезишет, өздөрүн дени сак жана аны сатып алуунун зарылчылыгы жок деп эсептешет, 

анткени бул кошумча финансылык чыгымдарды талап кылат.

Дене тарбия жана спорт менен активдуу машыккан жаштардын үлүшү 

2017-жылга салыштырмалуу дене тарбия жана спорт менен активдүү алектенген жаштардын үлүшү 11,8%га кыскарган. Жогоруда 

айтылгандай, дене тарбия менен машыгуу үчүн объекттердин жеткиликтүүлүгүнүн төмөндүгүнөн жана бош убакыттын жоктугунан 

болушу мүмкүн. Мындан тышкары “спорттук объекттердин жана спорттук шаймандардын абалы начар”, “акынын кымбаттыгы” 

сыяктуу тоскоолдуктар айтылды.

“Канааттануу/Бакубатчылык” секциясы

Бул секциянын жыйынды орточо мааниси 23,6% түзөт.

Калктын арасында жаштардын өлүмүнүн үлүшү жана майыптуулуктун пайда болуу учурлары

Калктын арасында жаштардын өлүмүнүн үлүшү 3,1% түзөт. Дүйнөлүк тенденцияга боюнча Кыргызстанда 14-28 жаш курактагы 

адамдардын эрте өлүмүнүн негизги себептери болуп жол кырсыктары, суициддер, нерв системасынын көйгөйлөрү, шишик 

оорулары саналат. 94% - 2022-жылы майыптыкктын пайда болуу тажрыйбасы жок жаштардын санынын өсүшү.

Ден соолугуңуздун абалына канааттануу

Кыргызстанда жаштардын ден соолугунун абалына

 жалпы канааттануусу орточо деңгээлде



Сурамжылоонун маалыматтары боюнча 7 баллдык шкала боюнча (7 – дээрлик канааттануу, 

1 – эң аз канааттануу) респонденттердин 54,2% 5тен 7 баллга чейин, 27,9% 1ден 

3 баллга чейин баа беришти. Белгилей кетсек, 2017-жылы калктын ден соолуктун 

абалына канааттануусу кыйла жогору болгон. Алсак, респонденттердин 85,1% 5тен 

7 баллга чейин, 6,7% 1ден 3 баллга чейин баа беришкен. Буга коронавирус 

инфекциясынын кесепеттери себеп болушу мүмкүн. Коронавируска каршы 

республикалык штабдын расмий статистикасына ылайык Кыргызстанда жалпысынан 

коронавируска чалдыккан 85 миңге жакын учур катталган. Бирок, бул цифра кыйла жогору болушу мүмкүн, анткени кээ бир 

адамдар дарыгерлерге кайрылбастан, жеңил түрү менен оорушкан.

Жаштар үчүн медициналык мекемелердин жана кызматтардын жеткиликтүүлүгүнүн деңгээли

Аймактар боюнча ден соолуктун абалына дээрлик канааттанган жаштар Нарын областында (87,6%) жана Ош шаарында (80,7%), 

эң азы – Ош областында (20,9%) жана Бишкек шаарында (19,9%) жашашат.  Жалпысынан ден соолуктун абалына канааттануу 

деңгээли жогору жана орточо 76% түзөт.

Жаштардын саламаттык сактоо мекемелеринин жана кызматтарынын жеткиликтүүлүгүнө канааттануусу төмөн бойдон калууда 

(17,7%). Респонденттердин көпчүлүгү сунушталган медициналык кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн жана сапатын 

“канааттандырарлык” деп баалашты. “Жакшы” деңгээлдеги эң жогорку баалар медициналык процедуралардын жана эмдөөлөрдүн 

(30,5%), тиш дарылоо жана протездөөнүн (29,8%), ошондой эле диагностикалык процедуралардын (26,7%) болушу жана сапаты 

боюнча категориялар алган.



Позитивдүү маанай (сезимдер) үстөмдүк кылган жаштардын үлүшү 

Позитивдүү маанай үстөмдүк кылган жаштардын үлүшү 37,2% гана түзөт. Сурамжылоонун 

негизинде бүгүнкү күндө жаштар башынан өткөргөн эң негизги 5 сезим (маанай) аталды: 

активдүүлүк (47,7%), белгисиздик (28%), тынчсыздануу (27,8%), пассивдүүлүк (22%), 

озүн жоготуу (19,7%). Бул абдан кооптондурган көрсөткүч, анткени жаштардын көбү тынчсыздануу жана белгисиздикке дуушар 

болушат. Областтар боюнча терс эмоцияларды (коопсуздук, ачуулануу, белгисиздик, үмүтсүздүк, агрессивдүүлүк ж.б.) баштан 

кечирген жаштардын эң көп үлүшү Жалал-Абад жана Ысык-Көл областтарында катталган. Албетте, тышкы факторлор жаштардын

психикалык жана эмоционалдык абалына катуу таасир этет, атап айтканда, келечекке, карьералык келечекке, сапаттуу билим 

алууга, бул өлкөдө өзүн-өзү ишке ашырууга, ж.б. Жаштар келечекке болгон ишенимди сезиши үчүн жаштар саясаты мамлекеттин 

артыкчылыктуу тизмесинде болушу керек.

Саламаттык сактоо министрлигине калктын ишеним индекси 

Калктын мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердигине ишениминин деңгээли 

боюнча эң төмөнкү көрсөткүч Саламаттык сактоо министрлигинде (23,5%). Бул жыйынды көрсөткүч респонденттердин басымдуу 

бөлүгү министрликтин ишине төмөн баа берип, аны өлкөдөгү эң коррупциялашкан мамлекеттик орган деп эсептегендигинен 

улам түзүлдү.



6.МААЛЫМАТТЫК-КОММУНИКАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

“МКТ” чөйрөсүндөгү жалпы субиндекс 0,43 түздү, аны “төмөн маани” катары мүнөздөсө 

болот. Индекс төмөндөгөн, бирок 2017-жылдагы көрсөткүчкө (0,51) салыштырмалуу олуттуу 

эмес. Анда индекс орточо деңгээли менен топко киргизилген.

Глобалдык жана эл аралык индекстер 

1-секция Кыргызстандагы МКТны өнүктүрүүнү жана электрондук өкмөттү өнүктүрүүнү өлчөйт. Эл аралык МКТны өнүктүрүү 

индексинин акыркы басылмасы 2017-жылы жарык көргөн. Анда биздин өлкө 4,37% көрсөткүч менен 109-орунда болгон. 

Көрсөткүч жеткиликтүүлүк, колдонуу жана МКТ көндүмдөрүнүн субиндекстерин камтыйт. Учурда индекс убактылуу токтотулган. 

Мунун бир себеби - маалыматтардын жетишсиздиги. Ошентип, Кыргызстан үчүн компьютери бар үй чарбалары боюнча 

маалыматтар жок; Интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү бар үй чарбалары; өткөрүү жөндөмдүүлүгү; туруктуу кең тилкелүү жана 

интернет колдонуучулар.

Бул чөйрөнү сүрөттөөдө маалыматтык-коммуникациялык технологияларга (МКТ) жеткиликтүүлүк, көндүмдөргө окутуу 

жана канааттануу көрсөткүчтөрү колдонулган.

МКТ тармагы үч секциядан турат: 

1. МКТнын глобалдык жана эл аралык индекстери.

2. МКТны колдонуудагы мүмкүнчүлүктөр. 

3. МКТга болгон керектөөлөр/муктаждыктар. 

4. Ишке ашыруу механизмдери.

5. Канааттануу/Бакубатчылык.

Дүйнө өлкөлөрүндөгү электрондук өкмөттү өнүктүрүү индекси – бул жарандарга мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү үчүн 

маалыматтык-коммуникациялык технологияларды (МКТ) колдонууда улуттук мамлекеттик түзүмдөрдүн даярдыгын жана 

мүмкүнчүлүктөрүн баалоочу комплекстүү көрсөткүч. Кыргызстан 2020-жылдагы рейтингде рейтинги жогору болгон өлкөлөрдүн 

тизмесинде (0,5тен 0,75ке чейин).



Мүмкүнчүлүктөр 

74,4% байланыштын баасын жеткиликтүү деп баалашат, анын ичинен 39,7% канча каражат сарптаганына байкоо жүргүзбөйт, 

ал эми 34,8% байланышты үнөмдөөгө аракет кылышат. 2020-жылы уюлдук байланышка кошулгандардын саны 7315,9 миң 

адамды түздү. Белгилей кетүүчү нерсе, эгерде үй чарба башчысынын жынысына жана жакырчылыктын деңгээлине жараша 

үй чарбаларынын акчалай чыгашаларынын түзүмүн карасак, бай аялдарга жана эркектерге караганда жакыр 



Керектөөлөр/Муктаждыктар 

жашаган аялдар да, эркектер да байланыш кызматына бир аз көбүрөөк сарптаарын 

көрүүгө болот. Байланыш чыгымдарынын үлүшү үй чарба башчысы аял үчүн 3,8%, 

үй чарба башчысы эркек үчүн 3,6% түзөт. Жашаган жерге жараша байланыш 

кызматтарынын баасын кароо да кызык. 

25% компьютер жана ноутбукка жеткиликтүү. Өлкөдө жылына 14 миңден ашык персоналдык компьютерлер сатылып алынса, 

анын жарымынан көбү Бишкекке туура келет.

Жаштар маалымат булагы катары интернетке көбүрөөк ишенишет – 25,5%. Экинчи орунда социалдык тармактар   (16,1%), үчүнчүдө 

телекөрсөтүү (15,3%) турат. Белгилей кетсек, онлайн активдүүлүктү (интернет петициялары, билдирүүлөр, басылмалар ж.б.) 

жаштардын 20,2% көрсөтөт. Бул митингдерге жана демонстрацияларга катышкандардын санынан ашып кетет. Ошол эле 

учурда 3,2% бош убактысында интернет-блогинг менен алектенүүнү каалашат.

Ишке ашыруу механизмдери 
Жаштар МКТ технологияларын колдонуунун тобокелдиктери тууралуу өзүнүн маалымдуулугун төмөндөгүдөй баалайт. Ден 

соолукка зыяндуу таасирин 68,9%; вирустар, трояндар, шпиондук программалар жана башка зыяндуу программалар – 58,3%; 

купуя жеке маалыматтарды жоготуу жана уурдоо - 57,6%; зордук-зомбулук экстремизмди жана терроризмди интернет аркылуу 

пропагандалоо – 54,6%; онлайн чөйрөдө тыюу салынган аракеттер үчүн юридикалык жоопкерчилик - 55,6%. 

 22  КРда маалыматтык-коммуникациялык технологиялар 2016-2020, УСК, 2021



Кыргызстанда 2020-жылы 29,4 миң интернет түйүндөрү бар болсо, анын 15,235 миңи Бишкек 

шаарында, эң азы Талас областында – 812. Сурамжылоого ылайык жаштар арасында 

интернетке өтүүнүн эң популярдуу себеби - мессенджерлердин жана үн байланышынын 

жеткиликтүүлүгү (48,7%), андан кийин социалдык тармактардын жеткиликтүүлүгү (46,5%) жана 

Интернетте жалпы маалымат издөө (37,9%).

МКТны колдонууга канааттануу орточо (56,2%) деп бааланат. ЮНИСЕФтин маалыматы боюнча жаш аялдардын (15-24 жаштагы) 

арасында МКТ боюнча билими бар жаштардын жана чоңдордун үлүшү болжол менен 30%, ал эми 15-49 жаштагы аялдардын 

арасында 21% түзөт. Ошол эле учурда эң кеңири таралган көндүм бул файлды же папканы көчүрүү же жылдыруу (23,8% 

жана 17,1%), ал эми эң сейрек кездешүүчү программалоонун кээ бир тилинде компьютер программасын жазуу (3,2% жана 2%).

59,3% билим берүү уюму алардын андан ары ийгиликтүү билим алуу, ишке орношуу жана коомдо иштөө үчүн МКТ чөйрөсүндө 

бардык керектүү техникалык көндүмдөрдү камсыз кылат деп эсептешет. УСКнын маалыматы боюнча МКТны колдонгон 

ишканалардын жана уюмдардын басымдуу үлүшү билим берүү тармагына туура келет – 30,1%. 2020-жылы маалыматтык-

коммуникациялык технологиялар тармагына түздөн-түз тартылган ишканалардын жана уюмдардын адистеринин саны 18 миң 

адамды түзгөн, анын ичинен 4 миңден ашык адам (23%) билим берүү тармагындагы уюмдарга туура келет.

 23 Кыргыз Республикасындагы маалыматтык-коммуникациялык технологиялар 2016-2020, УСК, 2021

 24 https://kyrgyzstan.un.org/sites/default/files/2022-04/SDG%20report%20RUS%20%283%29.pdf

 25 https://kyrgyzstan.un.org/sites/default/files/2021-02/Annual%20progress%20report-2.pdf

Канааттануу/Бакубатчылык 

Covid-19 пандемиясы учурунда билим берүү уюмдарында билим берүү онлайн форматка өткөрүлгөн, бул үзгүлтүксүз билим 

алууну камсыздоо үчүн жаңы чакырыктарды пайда кылды, биринчи кезекте аралыктан окутуу системасы үчүн санариптик 

куралдарды түзүү. Өлкөнүн жашоочуларынын үйлөрүндө телевизорлордун, МКТ түзүлүштөрүнүн жана интернеттин бар экендиги 

жөнүндө сандык маалымат жетишсиз, бирок колдо болгон маалыматтар 10 баланын кеминде 1 аралыктан окууга мүмкүнчүлүгү 

жок экенин көрсөтүп турат.

“Кыргызстанда 21-кылым үчүн билим берүү”: Заманбап реалдуулук жана системалык реформалардын жол картасы” 

изилдөөсүнүн авторлору МКТны бардык жерде колдонууну эске алуу менен (күнүмдүк турмушта, жумушта ж.б.) “Башталгыч 

класстар үчүн (1-4), ошондой эле толук эмес орто класстар үчүн (10-11) окуучулардын МКТны окуу, эмгек жана билим алууда 

колдонуу көндүмдөрүн өнүктүрүү үчүн МКТ боюнча 



окуу планын иштеп чыгуу зарыл” деп эсептешет. Мындан тышкары, БАУнун изилдөөсү МКТ боюнча билим

берүү үчүн төмөнкү аракеттерди сунуштайт. Өкмөт МКТ жаатындагы бир катар көндүмдөрдү өнүктүрүүгө 

өбөлгө түзүү үчүн МКТ инфраструктурасын жана ресурстарын жакшыртуусу жана мугалимдердин 

баштапкы жана үзгүлтүксүз кесиптик өнүгүүсү мугалимдердин ресурстарды натыйжалуу жана жемиштүү 

колдонуу жана долбоордун негизинде окутуу жөндөмдүүлүгүн жогорулатуусу абдан маанилүү. 

Студенттерге кыска мөөнөттүү стажировкадан өтүү мүмкүнчүлүгүн берүү, жумуш ордунда окуу үчүн 

бизнес жана социалдык ишканалар менен өнөктөштүк аркылуу тажрыйба алууну камсыз кылуу менен 

STEM жана МКТ тармагында билим алууга жана кесип тандоого түрткү берүү керек.

2020-жылдын башына карата жеке компьютерлердин жалпы санынан 76 миңден ашыгы же 34% билим 

берүү тармагында иш алып барган чарбакер субъекттерге туура келген. Билим берүү тармагындагы 

ишканалар жана уюмдар тарабынан колдонулган уюштуруу техникаларынын жалпы саны 2020-жылы 

21 миңден ашкан жана 2019-жылга салыштырмалуу 5%га өскөн. Буга интерактивдүү доскалар, 

мультимедиялык проекторлор, сканерлер жана планшеттер кирет.

 26 https://ucentralasia.org/media/l4jnpj55/executivesummarykyrgyzstanrus.pdf



7. КООПСУЗДУК ЖАНА КОРГОЛГОНДУК 
“Коопсуздук жана корголгондук”  чөйрөсүндө жалпы субиндекс 0,63 түздү, бул “жогорку 

маани” катары бааланат. Бул индекс, мурунку басылмага ылайык кыйла жогору (0,72) маани менен топко кирген жана 

субиндекстердин ичинде лидер болгон.

“Коопсуздук жана корголгондук” чөйрөсү беш секциядан турат: 

1. Коопсуздуктун глобалдык жана эл аралык индекси.

2. Коопсуздуктун мүмкүнчүлүктөрү. 

3. Коопсудукта керектөөлөр/Муктаждыктар. 

4. Коопсуздукту камсыз кылууда ишке ашыруу механизмдери.

5. Коопсуздукка Канааттануу/Бакубатчылык.  



Глоаблдык жана эл аралык индекстер 

Жаштар “коопсуздук жана корголгондук” түшүнүгүн “өлкөдөгү туруктуулук”, “укуктардын 

жана сөз эркиндигинин болушу” жана “өмүргө жана ден соолукка коркунуч/тобокелдик жок” 

болгон учурду көрүшөт.

Коопсуздуктун абалы 2017-жылга салыштырмалуу кыйла начарлады. Бул бир жагынан зордук-зомбулуктун ар кандай түрлөрүнө 

кабылган адамдардын санынын кескин көбөйүшүнө, экинчи жагынан жаштардын коопсуздук сезиминин кескин төмөндөшүнө 

тиешелүү.

Секция Global Peace Index жана Глобалдык Терроризм индексин камтыйт. Биринчиси да 2017-жылга салыштырмалуу 35%дан 

22,4%га төмөндөгөн. Бул мамлекеттин ичиндеги зордук-зомбулуктун деңгээлин жана анын тышкы саясатынын 

агрессивдүүлүгүнүн деңгээлин өлчөөчү, дүйнө өлкөлөрүнүн тынчтыкты мүнөздөгөн комплекстүү көрсөткүчү. 



Мүмкүнчүлүктөр

Дүйнөдөгү куралдуу кагылыштардын таасири 2015-жылдан 2017-жылга чейин дээрлик 

30%га өсүп, 2018-жылы азайган. 2021-жылы бардык жерде чыр-чатактар   кайра тутанган, 

анын ичинде изилдөөнүн авторлору Кыргызстан менен Тажикстандын тиешелүү жылдагы 

кагылышуусуна шилтеме жасаган.

Global Terrorism Index - дүйнө өлкөлөрүндөгү террордук активдүүлүктүн деңгээлин 

өлчөөчү жана кайсы өлкөлөр жана канчалык деңгээлде террордук коркунучка кабылып жатканын 

көрсөткөн комплекстүү изилдөө. 2020-жылдын отчетунда Кыргызстан 90% индекси менен 92-орунда турат.

Жаштардын коопсуздукту түзүүдөгү жана бекемдөөдөгү ролун 25,2% тынчтыкты жана коопсуздукту бекемдөө боюнча 

иш-чараларга (дружиналар, акциялар, дебаттар ж.б.) активдүү катышууда көрүшөт, 14,3% - зордук-зомбулуктан баш тартуунун 

оң аспектилерин илгерилетүү, 17,8%: - укук бузуулар жөнүндө тиешелүү органдарга маалымат берүү боюнча, ал эми баарынан 

да - 42,8% - мыйзамды сактоо жана башкалардын укуктарын бузбоо боюнча.

Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча 2020-жылы кризистик борборлорго жана калкка социалдык-психологиялык 

жардам көрсөткөн башка адистештирилген мекемелерге 10 миңге жакын адам кайрылган, алардын көбүн (86%) аялдар жана 

жаш аялдар түзөт. 18-34 жаштагылар 37% түздү.

Респонденттердин көбү зордук-зомбулукка кабылган адамга моралдык жардам көрсөткөн.

Керектөөлөр/Муктаждыктар 
Өз чөйрөсүндө коопсуздук жана корголгондук жөнүндө сүйлөгөн жаштардын жогорку көрсөткүчүн биринчиден, пандемия 

учурунда тынчсыздануу деңгээлинин жогорулашы менен байланыштыруу мүмкүн (60% жаштар жана өспүрүмдөр). 

Тынчсыздануу жакындарынын, өзгөчө ата-энелеринин ден соолугуна, өздөрүнүн ден соолугуна тынчсыздануу, ошондой 

эле өлкөнүн келечеги жана белгисиздик жөнүндө тынчсыздануу менен байланышкан. Айыл жергесиндеги жаштарда, 

ошондой эле 24 жаштан жогорку курактагы категорияда тынчсыздануу күчөгөн. Мындан тышкары, кыздар келечекке 

көбүрөөк тынчсызданып, коргоо чараларын көрүшөт. Жаштардын айтымында, азыркы кырдаалдын негизги жана маанилүү 

фактору - бул ишенимдүү маалыматтын болушу. Экинчиден, пандемия учурунда ачыкка чыгып, күчөгөн үй-бүлөлүк жана 

гендердик зомбулук фактыларынын көбөйүшү.

 27 https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2022/06/GPI-2022-web.pdf

 28 http://www.stat.kg/ru/news/semejnoe-nasilie-sredi-zhenshin-i-muzhchin/

 29 https://kyrgyzstan.un.org/sites/default/files/2021-07/Ситуационный%20анализ%20молодежи%20RU.pdf

 30 http://www.donors.kg/images/docs/reports_and_studies/Report_on_the_results_of_a_survey_on_the_impact_of_COVID_19_on_youth_ru.pdf



Ишке ашыруу механизмдери 

Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2020-жылы 

үй-бүлөлүк зомбулук боюнча 8,6 миң убактылуу коргоо ордери берилген, бул 2019-жылга

 салыштырмалуу 39%га көп. Мындай өсүш көбүнчө ички иштер органдарынын үй-бүлөлүк зомбулук фактыларына чара көрүүнүн 

жакшырышы, участкалык милиция кызматкерлеринин коргоо ордерлерин берүүдөгү ишмердүүлүгү, мындай фактыларды

 иш-чаралардын натыйжалуулугун баалоо критерийлерине киргизүү, ички иштер органдарынын, ошондой эле Сovid-19 пандемиясы 

учурунда үй-бүлөлөрдөгү социалдык чыңалуунун күчөшү менен шартталат .

2017-жылга чейин “Кыргыз Республикасындагы жаштар” Улуттук статистика комитетинин жыйнагынын алкагында калкка 

социалдык-психологиялык жардам көрсөтүүчү кризистик борборлорго жана мекемелерге кайрылгандардын саны жана үй-бүлөлүк 

зомбулуктан жабыр тарткан адамдарды бөлүштүрүү боюнча расмий маалыматтар чогултулган жана жеткиликтүү болгон. Бирок, 

жыйнакты басып чыгарууну кийин токтотушкан.

Эгерде 2020-жылы үй-бүлөлүк зомбулук фактыларын кароо үчүн козголгон жана сотторго жиберилген кылмыш иштеринин 

саны 2016-жылга салыштырмалуу 1,7 эсеге көбөйсө, 2019-жылга салыштырмалуу тескерисинче 1,9 эсеге азайган. Үй-бүлөлүк 

зомбулуктан (жаракаттан) дарылангандардын саны 2019-жылдагы 1425 адамдан 2020-жылы 1085ке же 24%га азайган. 2020-жылы 

үй-бүлөлүк зомбулукка кабылган аялдардын саны эркектердикинен 2,8 эсе көп болгон.

Канааттануу/Бакубатчылык  

Сурамжылоо көрсөткөндөй, рэкетчиликтин курмандыгы болгон 16 жаштан 24 жашка чейинки жаштардын үлүшү 2017-жылдан

 бери өзгөрүүсүз калып, 6,6% түздү. Балким, бул пандемия учурунда окуучулар көпкө чейин бири-бирин көрбөй калган онлайн 

окууга байланыштуу. Бирок, ошол эле учурда өспүрүм кыздар (15-18 жаш) башкаларга караганда интернетте рэкетчилик жана 

сексуалдык асылуулардан жана пандемия учурунда өзүнө зыян келтирүү аракетинен жапа чеккен. Калктын аялуу топтору 

респонденттердин негизги тобуна караганда олуттуу кыйынчылыктарга дуушар болгон: 13,3% онлайн рэкетчиликке же 

сексуалдык асылууга дуушар болгон. Ошондой эле биздин сурамжылоо көрсөткөндөй, бири-бирин тааныган 

респонденттердин 9% зомбулукту интернет мейкиндигинде башынан өткөрүшкөн, бул башка варианттарга караганда 

дээрлик жогору.

31  http://www.stat.kg/ru/news/semejnoe-nasilie-sredi-zhenshin-i-muzhchin/

32 Ошондо эле

33 https://kyrgyzstan.un.org/sites/default/files/2021-07/Ситуационный%20анализ%20молодежи%20RU.pdf



Расмий статистика 2018-жылы кылмыш жасаган адамдардын жалпы санына карата 

жаштардын үлүшү олуттуу жана туруктуу бойдон калгандыгы жөнүндө күбөлөндүрөт 

(болжол менен 49,7%). 2018-жылы кылмыш жасаган 18-24 жаштагы жаштардын үлүшү 

башка курактагы жаштарга (14-17 жана 25-29) караганда дээрлик 2 эсеге көп. Жаштар 

арасында көбүнчө уурулук, каракчылык жана тоноо, бейбаштык жана баңгизатка байланыштуу 

кылмыштар көп кездешет. Кылмыштар негизинен кылмыш жасалган учурда иштебеген же окубаган адамдар тарабынан 

жасалган (74%). Жумушсуздук жана жакырчылык таасир этүүчү факторлордун бири. Жашы жете электердин арасында 

кылмыштардын өсүшү өлкөдө миграциянын жогорку деңгээли (тышкы да, ички да) сакталып калгандыгы жана баарынан мурда 

уюшкан кылмыштуулук чөйрөсүнө барган сайын көп балдар жана өспүрүмдөр тартылып жаткандыгы менен байланыштуу деп 

эсептешет эксперттер.

Демократиялык процесстерди изилдөө борборунун 2020-жылдагы изилдөөсүнө ылайык аялдардын милицияга барбоосунун 

эң кеңири тараган себептери: уят болуу жана зомбулук тууралуу кимдир бирөөнүн билүүсүн каалабоо; полицияга 

ишенбөөчүлүк; милиция эч нерсе кылбайт деген божомол.

34 https://kyrgyzstan.un.org/sites/default/files/2021-07/Ситуационный%20анализ%20молодежи%20RU.pdf

35 https://cabar.asia/ru/kyrgyzstan-chto-delat-i-kuda-idti-v-sluchae-domashnego-nasiliya

2021-жылдын экинчи жарым жылдыгында Ички иштер министрлигине ишеним индекси 29,5% түздү. Ишеним индекси төмөн 

бойдон калганына карабастан, көрсөтүлгөн мезгил ичинде бардык көрсөткүчтөр боюнча өсүш байкалды.



8. ҮЙ-БҮЛӨ 
Кыргызстанда үй-бүлө - коомдун пайдубалы. Үй-бүлө-никеден, туугандыктан, асырап 

алуудан же балдарды тарбиялоого кабыл алуунун башка формасынан келип чыгуучу 

укуктар жана милдеттер менен байланышкан жана үй-бүлөлүк мамилелерди чыңдоого жана өнүктүрүүгө көмөктөшүүгө чакырылган 

адамдардын чөйрөсү. Жаштар үй-бүлөлүк мамилелерди өмүр бою жакындары менен байланыштырып турган жип катары кабыл 

алышат. Дал ушул ата-эне жана атанын үйү менен узак мөөнөттүү байланыш Кыргызстандагы жана Борбордук Азиядагы 

жаштардын өзгөчөлүгүнүн бири болуп саналат. Үй-бүлөлөр туруктуу жана ырааттуу өнүгүүнү камсыздап, жаш кыргызстандыктар 

үчүн жашоонун негизги багыты болуп саналат.

“Үй-бүлө” чөйрөсүн сүрөттөдө беш секция колдонулган:

1. Муктаждыктар

2. Жаш үй-бүлөлөр жана үй-бүлөдөгү жаштар үчүн мүмкүнчүлүктөр.

3. Жаш үй-бүлөлөрдү жана үй-бүлөдөгү жаштарды колдоону ишке ашыруу механизмдери.

4. Мамлекеттин колдоосуна, үй-бүлөдөгү жаштардын бакубатчылыгына канааттануу.

5. Үй-бүлөнүн туруктуулук индекси.

2022-жылы “Үй-бүлө” чөйрөсүнүн жалпы субиндекси 0,52 түздү, бул орточо көрсөткүчтөрдү билдирет жана “канааттандырарлык” 

деп мүнөздөлөт. 2017-жылы бул чөйрө боюнча 0,62 түзүп, “жогорку” деп таанылган.  



“Муктаждыктар” секциясы 

Секция 2 индикаторду камтыйт. Жана социалдык-экономикалык оор шартта да жаштар, кыздар, балдар үй-бүлө курууну, балалуу 

болууну кыялданарын көрсөтөт. Жаштардын 73,5% келечектеги жашоосун “никеде жана үй-бүлө менен” жана “өнөктөш менен 

жашоо” деп эсептешет. Респонденттердин 56,2% балалуу болууну пландашат.



“Жаш үй-бүлөлөр жана үй-бүлөдөгү жаштар 

үчүн мүмкүнчүлүктөр” секциясы 

“Жаш үй-бүлөлөр жана үй-бүлөдөгү жаштар үчүн мүмкүнчүлүктөр” секциясы төмөн көрсөткүчкө ээ - 29,9%, бул жалпы субиндекске 

терс таасирин тийгизген. Секцияга 6 индикатор киргизилген, алардын көрсөткүчтөрү респонденттердин үй-бүлөдө өз укуктарын 

ишке ашырууда жана өз кызыкчылыктарын коргоодо, ошондой эле үй-бүлөнү курууда кыйынчылыктарга жана тоскоолдуктарга 

дуушар болгонун көрсөткөн.

Респонденттердин 20% азы никеде турат. Жаштардын 85% никесин ЗАГСта каттоого мүмкүнчүлүгү бар. 16,8% балдары бар. 

Жаш үй-бүлөлөрдүн 13,9% гана ата-энесинен же башка туугандарынан бөлөк жашайт. Жалгыз бой респонденттердин 6,7% 

ата-энесинен бөлөк жашайт.

Респонденттердин 37,7% улуу муундагы үй-бүлө мүчөлөрүнө карабастан, өз алдынча, түздөн-түз жаштар тарабынан чечим кабыл 

алынат. Ошол эле учурда үй-бүлөдөгү кыздардын жана жаш аялдардын 62,2%дан ашыгында жана балдар менен уландардын 

62,4% ата-энеси, кайын ата/кайын энеси жана чоң ата/чоң энеси чечим кабыл алышат. Жаш курагы боюнча карасак, үй-бүлөдө 

14-17 жаштагы жаштардын 84,2%, 18-21 жаштагы жаштардын 68,6%, 22-25 жаштагы жаштардын 46% жана 26-28 жаштагы жаштардын 

28,9% чечимдерди үй-бүлөнүн улгайган мүчөлөрү кабыл алат.

Бул жаштар көбүнчө чечим кабыл алуу процесстеринде, анын ичинде алардын жыргалчылыгы жана келечеги жөнүндө лидерлик 

эмес ролдорду ээлегендигин көрсөтүп турат.

2020-жылы биринчи никеге тургандардын орточо жашы аялдар үчүн 24, эркектер үчүн 

28 жаш болгон. 2016-жылга салыштырмалуу аялдардын никеге туруу жашы 0,2 жашка 

төмөндөсө, эркектердики 0,1 жашка өскөн.

Өз алдынча чечим кабыл алуу – бул да көндүм, ар кандай аракеттердин ичинен кырдаалды эң жакшы өнүктүрүүчүнү тандоо 

көндүмү. Чечимдерди кабыл албоо көп учурда аракетсиздикке, натыйжада - өз жашоосун жакшыртууга жөндөмсүздүккө алып 

келет. Жаш адам же кыз жетилип, өнүгүп-өскөн сайын өзүнө гана эмес, ошондой эле башкаларга 

 37 https://ru.sputnik.kg/20211221/interesnye-cifry-o-brakah-v-kyrgyzstane-1060542045.html



“Жаш үй-бүлөлөрдү жана үй-бүлөдөгү жаштарды колдоону ишке 

ашыруу механизмдери” секциясы
Секция 3 индикаторду камтыйт.

Жаш үй-бүлөлөрдү колдоо мамлекеттик саясаттын маанилүү артыкчылыктарынын бири болуп саналат, анткени алар калыптануу 

жана жашоо процессинде олуттуу кыйынчылыктарды башынан өткөрүшөт. Жаш үй-бүлөлөр ар кандай көйгөйлөргө туш болушат, 

мисалы: 1) жаш жубайларды материалдык камсыздоо, турак-жай жана жумуш менен камсыз кылуу көйгөйлөрү; 2) жаш 

жубайлардын бири-бирине, жаңы кырдаалга (ролдорду, стереотиптерди жана жүрүм-турум стилдерин өзгөртүү) жана жаңы 

туугандарга көнүү көйгөйлөрү; 3) социалдык-тиричилик көйгөйлөрү; 4) заманбап үй-бүлөнүн туруктуулугу көйгөйлөрү; 5) үй-бүлөлүк 

тарбия көйгөйлөрү ж.б. Бирок, жаш үй-бүлөлөр бул көйгөйлөрдү жана кыйынчылыктарды дайыма эле өз күчү менен чече 

алышпайт, ал тургай эң жакын туугандарын, досторун, тааныштарын жардамга чакыруу менен да чече алышпайт. Ушуга 

байланыштуу мамлекет тарабынан колдоо жана жардам көрсөтүлүп, жаш үй-бүлөлөргө шарт түзүлүшү маанилүү.

Жаш үй-бүлөлөрдү жана жоопкерчиликтүү ата-энени колдоо боюнча мамлекеттик саясаттын чараларынын бири – бул үй-бүлөнү 

пландаштыруу. Үй-бүлөнү пландаштыруу - бул жеке адамдарга, анын ичинде жашы жете электерге балдардын санын жана 

аралыкты эркин аныктоого жана ага жетишүүнүн каражаттарын тандоого мүмкүндүк берүүчү билим берүүчү, комплекстүү 

медициналык же социалдык иш.

2022-жылдын июль айында мамлекет “Үй-бүлөнү пландаштыруу 2030” жаңы программасын ишке киргизди. Бул абдан маанилүү 

кадам, изилдөөгө ылайык респонденттердин 10,8% гана үй-бүлөнү пландоо практикасынын маанилүүлүгү жана зарылчылыгы 

жөнүндө маалымдар экенин жана үй-бүлөлүк дарыгер маалымдаганын айтышкандыгын эске алуу менен. Ошентип, биз аз гана 

жаштар жана үй-бүлөлөр медициналык адистерден сексуалдык жана репродуктивдик укуктар (СРДУ), ден соолук жана үй-бүлөнү 

пландаштыруу боюнча маалымат алышаарын көрүп жатабыз. Аны колдонуунун эффективдүүлүгүндө СРДУ жана үй-бүлөнү 

пландаштыруу жөнүндө маалымат алуу жолдору чоң роль ойнойт деп болжолдоого болот. Албетте, Интернеттен, массалык 

маалымат каражаттарынан, достордон жана тааныштардан алынган маалыматтын сапаты медициналык кызматкерлердин 

кесиптик кеңештеринен кыйла айырмаланат, ошондуктан мындай программалар кырдаалды жакшырта алат. 

Тилекке каршы, үй-бүлө мүчөлөрү менен тыгыз байланышта болгонуна карабастан, респонденттердин 11,7% гана зордук-зомбулук 

жөнүндө үй-бүлө мүчөлөрүнө ишенип, айтып бере алышкан жана зордук-зомбулук болгон учурда унчукпоону же башка адамдарга 

кайрылууну туура көрүшөт.

карата да чечим кабыл алууга үйрөнүп, чечим кабыл ала башташат. Башкалар үчүн чечим кабыл 

алуу көндүмү, адатта, татаал, анткени бул учурда варианттардын саны көбүрөөк болот, ал 

эми максаттуу функция өзүнүн гана кызыкчылыгын эмес, ошондой эле бул чечим кабыл 

алынган адамдардын кызыкчылыктарын камтыйт. Жана бул учурларда жоопкерчиликтин 

масштабы жогорулайт. Жоопкерчилик – бул окуяларды өз иш-аракеттеринин же чечимдеринин натыйжасы катары 

идентификациялоо көндүмү. Ал эми жаш адам же кыз күн сайын, мүнөт сайын өзүнүн жүрүм-турум стратегиясын тандоо алдында 

турат. Ошондуктан, алар үчүн өз алдынча чечим чыгаруу көндүмдөрүн өрчүтүү жана бул чечимдер үчүн жоопкерчилик тартуу, 

башкача айтканда, алардын иш-аракеттеринин себеп-натыйжа байланышын көрүү маанилүү.



“Мамлекеттин колдоосуна канааттануу жана жаштардын үй-бүлөдөгү 

бакубаттуулугу” секциясы

Секция 3 индикаторду камтыйт.

Үй-бүлө - мыйзамдар менен минималдуу жөнгө салынган тармактардын бири. Үй-бүлөлүк мамилелер моралдык жана моралдык 

категорияларга көбүрөөк байланыштуу деп эсептелгендиктен.

2018-жылдын 1-январынан тартып Кыргызстанда мамлекет тарабынан толук колдоого алынган 

балдардан тышкары жаңы төрөлгөн балдарга “Балага сүйүнчү” бир жолку төлөм долбоору 

ишке киргизилди. 2018-жылдын январынан 2021-жылдын ноябрь айына чейинки аралыкта 

546 975 адам алган, мында ар бир ымыркай үчүн төлөмдүн суммасы 4 миң сомду түзөт. 

2021-жылы жаңы төрөлгөн ымыркайлары бар 123 071 үй-бүлө жөлөкпул алган, бул төрөлгөн 

балдардын жалпы санынын 77,1% түзөт.

 38 https://ru.sputnik.kg/20211124/kyrgyzstan-posobie-rebenok-milliardy-mintsifry-1054716727.html

 39 https://kloop.kg/blog/2021/09/21/v-kyrgyzstane-snova-zafiksirovan-rost-sluchaev-semejnogo-nasiliya/

Жаштардын 15,7% балдарды тарбиялоодо мамлекеттин колдоосун сезет. 2017-жылы бул көрсөткүч 34,7% түзгөн. Көрсөткүчтүн 

төмөндөшү пандемия учурунда үй-бүлөлөр карантин учурунда жана ага байланыштуу аралыктан окууда көптөгөн кыйынчылыктарга 

туш болгондугу менен байланыштуу болушу мүмкүн. Көптөгөн үй-бүлөлөр үчүн билим берүүнүн дистанттык формасына өтүү абдан 

оор болгон, үй шартында окуу учурунда окуучуларга жана алардын ата-энелерине окуу дисциплинасы кыйынга турду. Башкалары 

үчүн тааныш эмес санарип форматтарында окуу материалын өздөштүрүү кыйынчылык жараткан. Жана мамлекет тарабынан билим 

берүү процессин ар бир адам үчүн, анын ичинде калктын аярлуу катмары үчүн да ыңгайлуу кылуу үчүн жасалып жаткан бардык 

аракеттерине карабастан, билим берүү процессинен чыгып калгандар, өзгөчө пандемиянын алгачкы жумаларында зарыл гаджеттер 

жана интернет жок болгондугунан улам чыгып калгандар болгон Көптөгөн ата-энелердин пикири боюнча окутуунун бул формасынын 

жеткиликтүү болушуна мамлекет кам көрүшү керек эле.

Кээ бир ата-энелер даяр эмес жана мектеп көтөрүшү керек болгон окуу жүктөмүнүн чоң бөлүгүн өз мойнуна алышы керек болгонуна 

нааразы болушкан. Талаш-тартыштар жана чыр-чатактар   үйдө да, ата-энелер менен мугалимдердин, ошондой эле билим берүү 

уюмдарынын администрацияларынын ортосунда да келип чыккан.

Пандемия жана карантиндик чаралар, социалдык обочолонуу үй-бүлөлөрдүн жашоосундагы ушул жана башка көйгөйлөрдү ачыкка 

чыгарды. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2020-жылы Сovid-19га байланыштуу карантиндин башталышы менен 

өлкөдө үй-бүлөлүк зомбулук фактыларынын саны 62%га өскөн. Жалпысынан үй-бүлөлүк зомбулук боюнча 9025 факты катталган. 

Бирок, ошол эле учурда өсүү 2021-жылы уланып, 2021-жылдын 9 айында милиция 7665 үй-бүлөлүк зомбулук фактысын каттаган. 

Бул 2020-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дээрлик 30% көп.

Респонденттердин жарымы гана (53,3%) өздөрүн үйдө коопсуз деп эсептешет. 4,8% үйүндө зордук-зомбулукка дуушар 

болорун айтышкан.



“Үй-бүлөнүн туруктуулугунун индекси” секциясы

Бул көрсөткүч никелердин жана ажырашуулардын жалпы көлөмүндөгү никелердин 

санынын катышы катары эсептелет (2021) жана 76,4% түзөт. 2016-жылы 84% түзгөн.

 40 https://www.for.kg/news-774402-ru.html

 41 Фридрих Эбберт Фондунун «Кыргыз Республикасынын жаштары: трансформацияда адашкандарбы?» изилдөөсүнүн жыйынтыктары жөнүндө отчет.  2020/2021». Бишкек, 2022 https://library.fes.

de/pdf-files/bueros/bischkek/19184.pdf

Кыргызстанда 2021-жылы ажырашкандардын саны 2020-жылга салыштырмалуу 31,8% өскөн. 2020-жылы 9128 ажырашуу катталган. 

2021-жылы 12 037 ажырашуу катталган, бул акыркы 11 жылдагы эң жогорку көрсөткүч. Жыл ичинде ажырашуулардын саны бардык 

аймактарда, баарынан да (пайыз менен алганда) Ош жана Бишкек шаарларында өскөн. 2020-жылы 39 747 никеге каршы 2021-жылы 

никелердин саны 38 875 азайган. Өткөн жыл 2011-жылдан берки эң аз никеге турган жыл болду.

Жалпысынан изилдөөлөр көрсөткөндөй, аштар үй-бүлөлүк жашоодон көбүрөөк канааттануусун билдиришкен, 

сурамжылоого катышкандардын 96,6% ичинен 91,8% “абдан канааттандырарлык” жана 4,8% “канааттандырарлык” деп баалаган. 

Дал ушул чөйрө финансылык жана материалдык абалга карабастан, жашоодон жалпы канааттанууга эң чоң таасирин тийгизет.



9. ЭКОЛОГИЯ 
“Экология” чөйрөсүндөгү жалпы субиндекс 0,45 түздү, бул төмөнкү көрсөткүчтү 

билдирет. Индекс жаңы болуп саналат жана биринчи жолу жарыяланууда.

Экология чөйрөсү беш секциядан турат.

1. Глобалдык жана эл аралык индекстер.

2. Мүмкүнчүлүктөр.

3. Керектөөлөр/Муктаждыктар. 

4. Экологиялык чөйрөнү камсыз кылууда ишке ашыруу механизмдери.

5. Экологиялык абалга канааттануу/ Бакубатчылык.



Глобалдык жана эл аралык индекстер 

Бөлүм бир гана индексти - Экологиялык натыйжалуулуктун индексин көрсөтөт (Environmental Performance Index). Бул курчап 

турган чөйрөнүн абалы жана жаратылыш ресурстарын башкаруу боюнча өлкөнүн жетишкендиктерин өлчөй турган 

айкалыштырылган көрсөткүч. Кыргызстан 2022-жылдагы рейтингде 126-орунда турат. Отчетто төмөнкүлөр белгиленет. 

“Кыргызстан 35,7 балл менен 180 өлкөнүн ичинен 126-орунга ээ болуп, аймактык рейтингдин эң ылдый жагына түштү. Бул төмөн

балл экологиялык маселелердин кеңири спектри боюнча, анын ичинде абанын сапаты жана калдыктарды башкаруу боюнча начар 

көрсөткүчтү чагылдырат. Чыгындыларды эффективдүү жөнгө салуунун жоктугунан Кыргызстандын өнөр жай ишканалары 

Бишкек сыяктуу шаарларда шаар калкына коркунуч туудурган кооптуу булгоочу заттарды атмосферага чыгарат (NDI, 2021). Борбор 

шаардын калкы болгону бир миллион болгонуна карабастан, ал абанын сапаты боюнча (эң начар) дүйнөдө экинчи орунда турат 

(UNEP, 2022b). Бишкектин чөйчөк сымал географиясы көмүрдү жагуудан бөлүнүп чыккан булгоочу заттарды кармап турат, бул 

шаар тургундарынын ден соолугуна олуттуу зыян алып келет”.



Мүмкүнчүлүктөр 

Секция бөлүмдө гана эмес, бүтүндөй Индекс боюнча эң төмөнкү көрсөткүчтү көрсөтөт. 

Жыйынды көрсөткүч 7,8% түзөт. Кырдаал Кыргызстандын экологияга кам көрүү жөндөмдүүлүгүн чагылдырат.

Жаштар өздөрү сурамжылоого ылайык экологиялык коопсуздукту биринчи кезекте таза жаратылыш деп түшүнүшөт.

Керектөөлөр/Муктаждыктар 

Секция өлкөнүн экологиялык абалындагы жаштарды тынчсыздандырган көйгөйлөрдү чагылдырат. Алсак, эң көп көңүл (80,2%) 

абанын булганышы көйгөйүнө бурулду. Акыркы жылдары Бишкектин түтүнүнөн улам абанын булганышы көйгөйүн чечүү шаар 

бийлигинин артыкчылыктуу багыты болуп келген. 2021-жылы Бишкек абанын булганышы боюнча дүйнөлүк шаарлардын эл аралык 

рейтингди жетектеген IQ Air. БААУнун жана ЕККУ академиясынын изилдөөсүнө ылайык, климаттык шарттар жана антропогендик 

факторлор Бишкектин абасынын булгануу деңгээлине чечүүчү таасирин тийгизет. PM2.5 бөлүкчөлөрү менен абанын антропогендик 

булганышынын үч негизги булагы болуп ЖЭБге кошулбаган үй чарбалары жана имараттар, ЖЭБдин өзү жана автоунаалар саналат. 

Бишкектеги түтүнгө эң чоң “салым” жылытуу мезгилинде негизинен көмүр менен жылытылган үй-бүлөлөр тарабынан кошулат. 

Талдоо көрсөткөндөй, акыркы 6 жылда көмүрдүн чыгышы 22%га көбөйүп, көмүрдү керектөө өсүүдө. Жылуулук мезгилиндеги түтүн 

маселеси массалык маалымат каражаттарында кеңири айтылып, ал негизинен борбор калаага тийгени менен өлкө боюнча 

жаштардын тынчсыздануусун жаратууда. MoveGreen экологиялык уюмунун талдоосуна ылайык, жаз жана жайдын башталышы 

менен аба бөлүкчөлөрдөн тазаланат, бирок атмосферада дагы эле жыл бою “туруктуу” газдар бар - булгоочу заттар: NO - азот 

оксиди, NO2 - азоттун диоксиди, HCO - формальдегид. Акыркысынын концентрациясы жогору жана максималдуу жол берилген 

концентрациядан бир нече эсе ашат. Организмге киргенден кийин бул газдар дем алуу органдарынын ооруларын, теринин 

кыжырдануусун пайда кылат, кээ бир учурларда рактын айрым түрлөрүнүн өнүгүшүнө шарт түзөт.

Маанилүүлүгү боюнча экинчи орунда (77,9%) токойлорду кыюу, жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн түрлөрүнүн жоголуп 

кетүүсүнүн экологиялык көйгөйү турду.Токой кодексине ылайык Кыргыз Республикасындагы токойлор жаратылышты коргоочу; 

көмүр кычкыл газын сиңирүүгө байланыштуу жер кыртышын коргоочу, суудан коргоочу, климатты жөнгө салуучу, санитардык-

гигиеналык, ден соолукту чыңдоочу, глобалдык климаттын өзгөрүшүнүн терс кесепеттерин эскертүүчү иштерди жүрүзөт. Расмий 

статистика көрсөткөндөй, 1966-жылдан 2020-жылга чейин токойлорду кыркууну, табигый жаңыланууну токтотуунун жана токой 

плантацияларын токойлуу аянтка которуунун натыйжасында республиканын токойлорунун көлөмү 3,13%га көбөйгөн. Мындан 

тышкары, Кыргыз Республикасынын токой тармагын 2040-жылга чейин өнүктүрүү Концепциясы бар, анын негизги максаттары 

токойлорду сактоо жана токойлуу аянтты 6,5%га чейин көбөйтүү жана өлкөнүн ИДПсына токой чарбасынын салымын 1% чейин 

жогорулатуу болуп саналат. Бирок, активисттер акыркы 70 жылда браконьерлер кыргыз токойлорунун аянтын үч эсеге 

кыскартканын айтышууда. Алар тармактын негизги көйгөйлөрүнө бак-дарактарды мыйзамсыз кыюу боюнча жазалардын 

аткарылбай жатышы жана тиешелүү мамлекеттик органдардын коррупциялык көрүнүштөрү катары аташууда.

 43 https://kloop.kg/blog/2021/11/08/bishkek-vozglavil-rejting-gorodov-mira-po-urovnyu-zagryaznyonnosti-vozduha/

 44 https://www.auca.kg/ru/auca_news/4806/

 45 https://movegreen.kg/2022/06/05/analitika-bishkekchane-dyshat-nezdorovym-vozduhom-ne-tolko-zimoj-no-i-letom/

 46 https://unece.org/sites/default/files/2022-06/Yrsaliev-state%20of%20forests%20kyrgyzstan.pdf



Ишке ашыруу механизмдери 

Кыргызстан глобалдык климаттын өзгөрүүсүнүн күн тартибине өзүнүн берилгендигин 

“2018-2040-жылдарга Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясы”, 

Экологиялык коопсуздук концепциясы, Жашыл экономиканы өнүктүрүү программасы 

жана башка улуттук документтер аркылуу билдирет. Мындан тышкары, 2022-жыл 

Кыргызстанда тоо экосистемаларын коргоо жана климатка туруктуулук жылы деп жарыяланган. Кыргыз Республикасынын 

демилгеси менен БУУнун Башкы Ассамблеясынын 76-сессиясынын катышуучулары 2022-жылды Туруктуу тоолорду өнүктүрүүнүн 

эл аралык жылы деп жарыялоо боюнча резолюцияны бир добуш менен кабыл алышты.

Жалпысынан “Экологиялык абал жеке сизди тынчсыздандырабы?” деген суроого жаштардын 74,7% ооба, 14,6% жок деп жооп 

беришти. Ошол эле учурда алар экологиялык коопсуздук концепциясына, биринчи кезекте, (кемүү тартибинде): жаратылышты/

айлана-чөйрөнү (флора, фауна) сактоого жумшашат; таштандыларды кайра иштетүү жана сорттоо, экологиялык тазалык; абанын 

жана суунун болушу/тазалыгы. Жаштар үчүн экологиялык көйгөйлөрдү чечүү эң артыкчылыктуу багыттардын тизмесинде. Алсак, 

респонденттердин 61,9% экологиялык көйгөйлөрдү чечмейинче Кыргызстанда туруктуу өнүгүүгө жетишүү мүмкүн эмес деп 

эсептешет. Өлкөнүн эң актуалдуу көйгөйлөрүнүн ичинен 7,6% экологиялык көйгөйлөрдү көрсөттү.

Секция өлкөнүн экологиялык абалын өзгөртүүгө/жакшыртууга жаштардын катышуусунун субиндикаторлорун камтыйт. 

Көпчүлүк (27,9%) жаратылыш ресурстарына (суу, жарык, топурак ж.б.) этият мамиле кылуу аркылуу салымын кошот. Экинчи жана 

үчүнчү эң популярдуу жооптор - таштандыларды сорттоо (25,8%) жана гүлдөрдү жана бак-дарактарды отургузуу (25,4%). 

Экологиялык иш-чаралардын көбү коомдук уюмдар тарабынан, анын ичинде БУУнун Туруктуу өнүгүү максаттары менен 

биргеликте өткөрүлөт, анын демилгечилери биринчи кезекте жаштар. Өлкөдө тоолорду туруктуу өнүктүрүү, тоо экосистемаларын 

коргоо жана климаттык туруктуулуктун эл аралык жылынын алкагында мамлекет бардык аймактардан жаштарды көчөт 

отургузууга тартууга басым жасоо менен “Жашыл Мурас” улуттук кампаниясын баштады. Акциянын алкагында атайын портал 

түзүлүп, анда Кыргызстандын токой экосистемалары жана токой отургузуу иш-чараларына муктаждыктар тууралуу маалымат 

берилет. Токой отургузууга кызыкдар тараптар сайтты онлайн тандоо аркылуу же өлкөнүн токойлуу аянтын көбөйтүү үчүн 

финансылык жардам көрсөтүү аркылуу катыша алышат.

78,6% карапайым адамдар коомчулук экологиялык көйгөйлөрдү чечүүгө катышуусу керек деп эсептейт. 2001-жылы Кыргызстан 

“Айлана-чөйрөнү коргоо маселелери боюнча маалыматка коомчулуктун жеткиликтүүлүгү, экологиялык маанилүү чечимдерди 

кабыл алууга катышуу жана сот адилеттигине жетүү жөнүндө” Орхус конвенциясына кошулган. 2017-2020-жылдарга Орхус 

Конвенциясын ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын алтынчы Улуттук баяндамасына ылайык конкреттүү иш-чаралар 

боюнча чечимдерди кабыл алууга коомчулуктун катышуусуна тоскоолдуктар болуп төмөнкүлөр саналат.



1. Пландаштырылган иш-чаралар, жаратылышты коргоо мыйзамдарын бузуулар, 

анын ичинде чечимдерди кабыл алуу процессине коомчулуктун катышуу укугун чектеген 

фактылар жөнүндө коомчулукка өз убагында маалымдабоо.

2. Коомчулук менен кайтарым байланыш, башкача айтканда, ал кабыл алган сунуштар жөнүндө маалымат берүү жол-жоболору жок.

3. Коомчулук тарабынан сунушталган долбоордук сунуштардын жетишсиз негизделиши.

4. Коомчулуктун экологиялык жактан маанилүү чечимдерди кабыл алуу укуктары көптөгөн мыйзам актыларында каралган, 

бирок алар негизинен виртуалдык укуктар болуп саналат, анткени бир да мыйзамдык актыда чечимдерди кабыл алууга 

коомдук таасир этүүнүн конкреттүү механизмдери каралбайт. Коомчулук өз оюн айта алат, бирок мамлекеттик бийлик 

органдарынан аны эске алуу гана талап кылынат (конкреттүү эмес формулировкада), б.а. милдеттүү элементтери жок.

Канааттануу/Бакубатчылык 
Респонденттерге айлана-чөйрөнүн абалына канааттануусун 1ден 7ге чейин баалоо сунушталды. График көпчүлүк көрсөткүчтү 

4 деп баалап жатканын көрсөтүп турат жана алар бул көрсөткүч дагы үч жыл мурунку абалына туура келет деп эсептешет.

2,7% көчүүнүн себептеринин арасында экологиялык себептерди атады.

 47 http://aarhus.kg/wp-content/uploads/2021/09/Natsionalnyj-doklad-po-Orhusskoj-Konventsii_2020.pdf



Жаштар менен ФТТнын жыйынтыгы боюнча Кыргызстанда экологиялык абалды өзгөртүү үчүн мыйзамдардын аткарылышын 

күчөтүү, балдарга экологиялык билим берүү жана агартуу, токой көчөттөрүн көбөйтүү жана транспорт каражаттарын 

электрлештирүү, программаларды жана иш-чараларды мамлекет тарабынан ишке ашыруу зарыл.



СУНУШТАР 

1. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги эл аралык уюмдардын колдоосунда жана жарандык коом уюмдары менен 

өнөктөштүктө билим берүү уюмдарында жарандык компетенцияларды калыптандыруу системасын өркүндөтүү боюнча чоң кадамдарды жасоодо. Бул 

көндүмдөрдү калыптандыруу процессиндеги негизги роль «Адам жана коом» предметине жүктөлөт. Бул предметтин окуу пландары жана мазмуну, анын 

ичинде предметтик стандарттар жана башка көптөгөн нерселер кайра каралууда. 2018-жылы 5-6-класстар үчүн окуу китептери басылып чыкты. Бүгүнкү 

күндө 7-8-класстар үчүн окуу китеби иштелип чыгууда. Бирок, жаштардын жарандык компетенцияларынын өзгөрүшүн бул чаралардан жана 

интервенциялардан кийинки жылдары гана байкай алабыз. Ошондуктан, жарандык компетенцияларды жана критикалык ой жүгүртүүнү өнүктүрүүгө 

багытталган окуу сааттарын көбөйтүү үчүн бул боюнча ишти улантуу жана мектеп программасын кайра карап чыгуу зарыл. Бул өзгөчө PISA-2025 изилдөөсүнө 

даярдануу контекстинде актуалдуу. PISA - окуучулардын окуудагы жетишкендиктерин баалоо боюнча эл аралык программа – дүйнөнүн ар кайсы 

өлкөлөрүндөгү 15 жаштагы окуучулардын сабаттуулугун жана алган билимин практикада колдоно билүү деңгээлин баалоочу тест. Кыргызстан PISAга эки 

жолу – 2006 жана 2009-жылдары катышып, акыркы орундарды ээлеген. Бул изилдөө чыгармачылык жана критикалык ой жүгүртүү көндүмдөрүн, ошондой 

эле жарандык компетенциялардын өнүгүү деңгээлин изилдөөгө багытталган. Ошону менен бирге класстан тышкаркы иштерди күчөтүү зарыл. Дебаттар, 

симуляциялык оюндар жана башка интерактивдүү форматтар сыяктуу класстан тышкаркы иш-чараларды жана иш-чараларды киргизүү. Интерактивдүү 

методдор жана практикалык тапшырмалар теория менен практиканын ортосундагы байланышты камсыз кылууга жардам бергендиктен, ар кандай 

прикладдык маселелерди жана реалдуу учурларды чечүү үчүн билимди колдонуу.

Жарандык жана коомдук-саясий катышуу. 

2. Билим берүү уюмдарында жарандык компетенцияларды калыптандыруу системасын өзгөртүү боюнча жогоруда аталган иш-чаралардын натыйжалары 

аткаруучулардан – башкача айтканда, мектеп мугалимдеринен жана алардын потенциалдык деңгээлдеринен олуттуу көз каранды. Ушуга байланыштуу 

“Адам жана коом” предмети боюнча мугалимдерди даярдоого жана тарбиялоого өзгөчө көңүл буруу зарыл. Фокус-топтук талкуулардын жүрүшүндө 

көпчүлүк мектептерде мугалимдердин атайын билими жок же “Адам жана коом” предмети боюнча сабактар   такыр эле өткөрүлбөй жаткандыгы аныкталды.

3. Жарандык катышууну жогорулатуу жана жарандык компетенттүүлүктү калыптандыруу боюнча кошумча чаралардын дагы бири катышуу механизмин жана 

окуучулардын муктаждыктарын, укуктарын жана кызыкчылыктарын илгерилетүү системасын ишке ашыруунун мисалы катары “Мектептик өзүн-өзү башкаруу”

 мектептик өз алдынча башкарууну күчөтүү болушу мүмкүн. Райондук, областтык жана республикалык деңгээлдеги бул демилгенин системалуулугун камсыз 

кылуу зарыл. Окуучулардын мектептеги өзүн-өзү башкарууга катышуусу ачык жана аң-сезимдүү жарандык позицияны, өзүнө жана башкаларга баалуу 

мамилени калыптандырууга көмөктөшөт; социалдык компетенттүүлүгүн жогорулатууга мүмкүндүк берет; жүрүм-турумдун социалдык көндүмдөрүн жана 

социалдык көйгөйлүү кырдаалдарда өз алдынча чечим кабыл алууга болгон мамилени өнүктүрүөт. Азыркы учурда көптөгөн окуу жайлардын практикасында 

мектеп өзүн-өзү башкарууну балдар “демократияны гана ойногон” кыска мөөнөттүү программа же бир жолку иш-чара катары жаңылыш түшүнүп жатышат. 

Ал эми өзүн-өзү башкаруу жана мектептик өзүн-өзү башкаруу, атап айтканда, жалпы билим берүү уюмунда жүзөгө ашырылуучу башкаруу процесси бүткүл 

окуу-тарбия процессинин реалдуулугу болуп калууга тийиш. Мектеп парламенттери позитивдүү лидерликти өнүктүрүүгө жана жаштардын жамааттардын, 

райондордун, аймактардын жана өлкөнүн иш-чараларына тартылууга жана активдүү катышууга даярдыгын өнүктүрүүгө көмөктөшөөрүн тастыктаган 

көптөгөн изилдөөлөр бар.



4. ЖӨБО (жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары) жаштарды чечимдерди кабыл алуу процессине өз ара 

аракеттенүүнү жана тартууну күчөтүү, программаларды жана бюджеттерди түзүүдө партиципатордук изилдөөлөрдүн 

(коомго жана пайдалуу коомго тартылган жана киргизилген изилдөө практикалары) жана жаштар менен 

талкуулоонун механизмдерин киргизүү. Партиципатордук изилдөөдө жаштар кандай кыйынчылыктар, көйгөйлөр 

жана муктаждыктар бар экендиги, аларды чечүү үчүн кандай жолдор жана чаралар зарыл экендиги жөнүндө өз билимдери жана ой-пикирлери менен 

бөлүшүп, башкача айтканда, алар муниципалитеттерди, регионду жана өлкөнү өнүктүрүү үчүн саясатты жана чараларды түзүүдө негизги эксперттер болуп 

саналышат. Ошондой эле өз алдынча башкаруу органдарынын ачык-айкындуулугун жана жоопкерчилигин жогорулатуу үчүн социалдык тармактарда активдүү 

болуу, “ачык эшиктер күндөрү”, жаштардын демилгелеринин конкурстары аркылуу жаштардан кайтарым байланыш жана сунуштарды чогултуу абдан 

маанилүү. Бул механизмдерди киргизүү ЖӨБОго мыйзамдарда бекитилген (Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдары жөнүндө мыйзам) жаштарды чечимдерди кабыл алуу процесстерине, анын ичинде социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасын, аны ишке 

ашыруу планын жана жергиликтүү бюджетти иштеп чыгууда жана мониторингдөөдө тартуу милдеттенмесин камсыз кылууга мүмкүндүк берет. Ошондой эле 

жаштар демилгелерин колдоо фондун, МЖӨ механизмдерин, ошондой эле муниципалдык социалдык заказды киргизүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгуу зарыл.

5. Жаштардын жамааттарга экономикалык жана социалдык катышуусун жогорулатуу үчүн СЭӨПтү иштеп чыгууда жана бюджеттен каражаттарды бөлүүдө 

алардын ролун күчөтүү жана тартуу боюнча жаштар комитеттеринин ишин күчөтүү.

6. “Кыргыз жараны” концепциясына ылайык жаштар үчүн жарандык иденттүүлүк боюнча маалыматтык-билим берүү платформасын иштеп чыгуу жана ишке 

киргизүү (Youtube каналы, социалдык тармактар   – аниме, инфографика, жаштар сериалдары ж.б.).

7. Мамлекеттин өзүнчө акы төлөнүүчү кадрлар бирдигин - жаштар иштери боюнча адисти бөлүп берүү жана камсыз кылуу, анын функционалдык 

милдеттеринин чөйрөсүн жана анын ишинин күтүлүүчү натыйжаларын аныктоо.

Экономикалык блок. 

1Өлкөдө бизнес чөйрөсүн жакшыртуу боюнча чараларды көрүп, мамлекет көрсөткөн кызматтарды жакшыртууга басым жасоо зарыл

2. . Жаштар арасында ишкердикти өнүктүрүү боюнча программаларды иштеп чыгуу (окутуу/оюн иш-чараларын өткөрүү, социалдык жоопкерчиликтүү 

ишкердик идеясын жайылткан жарнамалык материалдарды иштеп чыгуу ж.б.), жаш ишкерлерге мамлекет бизнес-идеялар жана стартаптар үчүн колдоо 

жана туруктуу конкурстар жөнүндө маалымат берүү.



3. Жаштардын ишкердигин өнүктүрүү боюнча региондук саясатты жакшыртуу. Жаштарды жашыл экономиканын 

принциптерине ылайык агросекторго тартууну күчөтүү.

4. Окуу планы менен эмгек рыногунун талаптарынын ортосунда синергия жок, жаштардын 54,7% келечекте жумуш табуу оңойго турбайт деп алдын ала 

билүүсүн эске алганда. Алсак, билим берүү уюмдарынын жеке сектор менен тыгыз кызматташтыгын камсыз кылуу аркылуу окутуунун түзүмүн кайра карап 

чыгууга өзгөчө көңүл буруу зарыл.

5. Эмгек рыногун андан ары изилдөө демографиялык тенденцияларды (мисалы, өлкөдө жаштардын үлүшүнүн кыскаруу тенденциясы) жана алардын 

пенсиялык системага, азык-түлүк коопсуздугуна жана башкаларга тийгизген таасирин эске алуусу керек.

Билим берүү.

6. Жаштардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана аргасыз миграциянын тобокелдиктерин азайтуу максатында санариптик жана креативдүү 

индустрияны өнүктүрүүнү колдоо мамлекеттик саясаттын маанилүү элементи болууга тийиш. Бул багыттардагы жогорку кошумча нарк аларды мамлекеттик 

саясаттын артыкчылыктуу багыттары катары аныктоого тийиш.

7. Мамлекеттик саясат масштабдуу, ойлонулган жана коопсуз инфраструктурага туруктуу инвестицияларды стимулдаштырууну караштырышы керек. 

Билим берүүнүн бардык деңгээлдеринде санариптик көндүмдөрдү жана компетенттүүлүктү өнүктүрүү дагы бир маанилүү элемент болуп саналат. Санариптик 

башкарууну трансформациялоо зарыл. Жаштар саясаты секторунда тармакты санариптик башкарууну демилгелөө жана көрсөтүү максатка ылайык.

8. Аймактарда жаштардын санариптик трансформацияга көмөктөшүүчү IT-инкубаторлорду түзүү максатка ылайык.

9. Акыркы он жылдын ичинде креативдүү тармактар экономикалык өнүгүүнүн жаңы модели болуп калды. Жаштар арасында потенциалды өнүктүрүү үчүн 

саясатты иштеп чыгуу жана аны илгерилетүү, адистештирилген инкубаторлорду жана акселераторлорду түзүү максатка ылайыктуу. Креативдүү индустрияны 

өнүктүрүү боюнча маданий-тарыхый жана социалдык-маданий потенциалды пайдалануу зарыл, атап айтканда эң келечектүү багыттар – кино жана анимация, 

элдик кол өнөрчүлүк, зергерчилик, маданий мурас.

10.Натыйжалуу саясатты иштеп чыгуу үчүн жаштардын эмгек миграциясынын процесстерине жана анын демографиялык кырдаалга, эмгек рыногуна, өлкөнүн 

калкынын жашоо деңгээлине жана сапатына тийгизген таасирин системалуу түрдө мониторинг жүргүзүү жана изилдөө зарыл.

11.Эмгек жана турмуш-тиричилик үчүн жагымдуу шарттарды түзүү боюнча кескин чараларды көрүү жагынан мамлекет тарабынан кандайдыр бир 

иш-аракеттердин жоктугу калктын сыртка агымын күчөтүп, жаштарды бара турган өлкөдө калууга шыктандырат деген коркунуч бар. Миграциядан тышкары 

өз өлкөсүндө жаштар ала турган мүмкүнчүлүктөр жана артыкчылыктарга багытталган изилдөөлөрдү жүргүзүү максатка ылайыктуу. Жаштардын жүрүм-турумун 

альтернативдик жөнгө салууга көмөктөшүүнүн аркасында миграциялык процесстерди түшүнүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууга болот.

12. Өлкөдө иштеп жаткан статистикалык эсепке алуу системасы жаштардын миграциясы, ишкердиги жана жаштар тартылган башка актуалдуу чөйрөлөр боюнча 

маалыматтарды чогултуу жана иштеп чыгуу жагынан жакшыртууну талап кылат.

13. Өз алдынча турак жай сатып ала албаган жаштардын үлүшүнүн жогору экендигине көңүл буруу керек. Жаш үй-бүлөлөрдү арзан турак жай менен камсыз 

кылуу механизмдерин камтыган социалдык колдоо программаларын иштеп чыгуу зарыл.

1. Үй-чарбаларынын чыгашаларында да, мамлекеттик бюджетте да билим берүүгө кеткен чыгымдардын үлүшү жогору (башкаларга салыштырмалуу) калктын

 жыргалчылыгы үчүн билим берүүнүн маанилүүлүгүн көрсөтүп турат. Жаштар ийгиликтүү карьера түзүү үчүн окуусун улантууну зарыл деп эсептешет, 

алардын пикири боюнча “байланыштарга” ээ болуу фактору да маанилүү роль ойнойт.



2. Мектепке чейинки уюмдарга болгон суроо-талап сунуштан ашат. Мектепке чейинки билим берүүнүн жеткиликтүүлүгү субиндекс боюнча 22% түзөт. 

Мамлекеттик бала бакчалардын альтернативасы аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө жеткиликтүү эмес. Эрте куракта өнүктүрүү көптөгөн чен-өлчөмгө ээ жана 

жашоонун биринчи жылдарындагы кыймыл-аракеттин, когнитивдик, тилдик, социалдык-эмоционалдык жана ченемдик көндүмдөрдүн жана жөндөмдөрдүн 

ыраттуу өнүгүшүн камтыйт. Физикалык өсүү, окуу жана эсептөө көндүмдөрү, социалдык-эмоционалдык өнүгүү жана окууга даярдыгы баланын жалпы 

өнүгүүсүнүн маанилүү багыттары болуп саналат, кийинки жашоонун пайдубалын түптөп, ден соолуктун, окуунун жана жыргалчылыктын траекториясын 

түзөт. Мамлекет балдардын эрте өнүгүүсүнүн маанилүүлүгүн түшүнүү менен мектепке чейинки курактагы балдары бар үй-бүлөлөрдүн ден соолугун жана 

билимин социалдык жактан колдоо системасын түзүшү керек. Мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү боюнча иш алып 

баруу, мисалы, бул тармак менен алектенген чарбалык субъектилерди стимулдаштыруу аркылуу иш жүргүзүү маанилүү. 

3. Дүйнөлүк экономиканын өнүгүшү чечүүчү факторду жана келечектеги тенденцияларды – коомдун санариптик трансформациясын аныктады. Санариптик 

сабаттуулук, санариптик компетенциялар, санариптик көндүмдөр бардык деңгээлдеги билим берүүнүн милдеттүү элементи болуп, жаштардын санариптик 

потенциалды күнүмдүк турмушта жана кесиптик ишмердүүлүктө колдонуу жөндөмдүүлүгүн камсыз кылууга тийиш. Санариптик трансформацияга 

байланыштуу билим берүүнүн мазмунун жана предметтерди окутуу ыкмаларын жаңылоо зарыл. Билим берүүнүн бардык баскычтарында билим берүү 

программаларында сааттардын санын көбөйтүү зарыл.

4. Санариптик көндүмдөр жана компетенциялар боюнча оперативдүү окутуу жана квалификациясын жогорулатуу боюнча адистештирилген борборлорду, анын 

ичинде кесиптик техникалык лицейлердин базасында түзүү максатка ылайыктуу.

5. Санариптик сабаттуулуктун тенденциясын жана зарылдыгын түзүү жана интерактивдүү методдорду, практикалык сабактарды колдонуу үчүн МКТ боюнча 

мугалимдердин кесиптик деңгээлин жогорулатууга көңүл буруу зарыл.

6. Көп тилдүүлүктү эске алуу менен ар кандай чөйрөлөрдө онлайн билимдин жеткиликтүү болуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү.

7.  8-класстан баштап окуучуларды кесипке багыттоо боюнча класстык сааттарды же предметти киргизүү.

Маданият. 
1. Маданият жана эс алуу мекемелеринин ишинин натыйжалуулугун баалоо методдорун ушул чөйрөдө башкаруунун сапатын жогорулатуу үчүн иштеп 

чыгуу зарыл.

2.Маданият мекемелеринин чыгармачыл кызматкерлеринин ишин материалдык жактан кызыктыруу менен гана эмес, ошондой эле маданият жана эс алуу 

мекемелеринин кызматкерлеринин кадыр-баркын жогорулатуу жолу менен стимулдаштыруу боюнча чаралардын системасын иштеп чыгуу жана ишке 

ашыруу зарыл.

3. Региондун өзгөчөлүктөрүн эске алуу жана салттуу элементтерди сактоо менен, ошондой эле жаштардын керектөөлөрүнө багытталган маданий мекемелердин 

эксперименталдык аянтчаларын түзүү жана жаңыланган моделдерин апробациялоо.

4. Маданият тармагын каржылоонун болгон жана потенциалдуу мүмкүнчүлүктөрүн картага түшүрүү максатка ылайыктуу.

5. Эс алуунун натыйжалуу программаларын жана формалдуу эмес жайларды иштеп чыгуу жана уюштуруу максатында жаштардын жана ДМЧ адамдардын 

муктаждыктарын эске алуу менен маданий жана эс алуу иш-чараларына мониторингдик изилдөөлөрдү системалуу түрдө жүргүзүү зарыл.



МКТ. 
1. МКТ көндүмдөрү маалыматтык-коммуникациялык технологияларды натыйжалуу колдонууну аныктайт. Мындай көндүмдөрдүн жоктугу адамдардын, өзгөчө 

аялдардын маалыматтык-коммуникациялык технологиялардын потенциалынан толук пайдалануусуна тоскоолдук кылуучу негизги тоскоолдуктардын бири 

бойдон калууда. Буга байланыштуу мектептердин окуу планын инклюзивдик ыкманы колдонуу менен МКТга багытталган кылып өзгөртүү зарыл.

2. МКТ индексинин көрсөткүчтөрү жаштардын көбүрөөк уюлдук телефондорду (смартфондорду) колдонуусун көрсөтөт. Ал эми азыр уюлдук телефондор 

компьютердин көптөгөн функцияларын аткарса да, сурамжылоо интернетке кирүү байланыш жана көңүл ачуу максатында ишке ашырыларын көрсөттү.

3. Жаштар офлайн режиминде эмес (митингдер, демонстрациялар ж.б.) санариптик технологияларды колдонуу менен өз пикирин билдирүүнү артык көрүшөт. 

Буга байланыштуу коомдук пикирди чогултуу үчүн онлайн платформалардын маанисин жогорулатуу жана саясий чечимдерди кабыл алуу процессине онлайн 

кайрылууларды интеграциялоо боюнча чараларды көрүү зарыл. Ушундай жол менен мамлекет жаштардын демонстрацияларынын “тынчтык” 

мамилени жакта алат.

Ден соолук.

1. Жүрүм-турумдарда жана иш-аракеттерде жана ден соолукту бузуучу факторлорго аң-сезимдүү каршы турууда коомдун ден соолукка карата активдүү 

турмуштук позициясын калыптандыруу боюнча атайын окутууну же үгүттөө кампаниясын уюштуруу.

2. Аймактардын гендердик, курактык, маданий, физикалык жана башка өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен массалык спортту өнүктүрүү программаларын иштеп 

чыгуу. Мындай программаларга мектептерде жана жождордо массалык ден соолукту чыңдоо, дене тарбия жана спорттук иш-чараларды өткөрүү, спорттук 

инфраструктураны куруу жана реконструкциялоо боюнча сунуштар, жаштар спортун өнүктүрүү маселелери боюнча улуттук жана эл аралык 

илимий-практикалык конференцияларды, методикалык семинарларды жана форумдарды өткөрүү кириши мүмкүн.

3. Ден соолук жана үй-бүлөнү пландаштыруу, ооруларды алдын алуу максатында алдын алуу иш-чараларынан өтүүнүн маанилүүлүгү жөнүндө ж.б. маселелер 

боюнча коомдун пропагандаланышына жана маалымдуулугуна көңүл буруу. “Сергек жашоо мүнөзү” программасын ишке ашыруунун практикалык 

механизмдерин табуу зарыл. 

4.Өлкөнүн бардык билим берүү уюмдарында, анын ичинде райондук ооруканаларда же акимчиликтерде (үй-бүлөнү жана балдарды колдоо бөлүмү) 

психологиялык кызматтарды түзүү зарыл, бул үчүн компетенттүү адис өз убагында жардам көрсөтүп, суицид аракеттерин алдын ала алат

 48 https://kyrgyzstan.un.org/sites/default/files/2022-04/SDG%20report%20RUS%20%283%29.pdf

 49 Массалык спорт же “бардыгы үчүн спорт” түшүнүгүнө адамдардын иш-аракеттери, дене тарбия жана өзүн-өзү тарбиялоо процессинин форматында, жалпы физикалык өнүгүү, ден соолукту чыңдоо, 

кыймыл-аракетти жана көндүмдөрдү өркүндөтүү, физикалык эс алуу деңгээлинде машыгуу, дене түзүлүшүн жакшыртуу кириши мүмкүн.



Коопсуздук жана корголгондук.
1. Пандемия адам жашоосунун айрым тармактарынын көйгөйлөрүн ачыкка чыгарды. Коопсуздук эң ачык далилдеринин бири. Жаштарды санариптик 

мейкиндикте ансыз да кеңири камтуу коммуникация сыяктуу формалдуу эмес системаларда да, санариптик билим берүүгө милдеттүү түрдө киргизүүдө да 

тереңдеди. Кибермейкиндикте жаштардын коопсуздугу маселеси көтөрүлдү. Мыйзамдык жактан киберкуугунтук үчүн жоопкерчилик такталган эмес, анын 

үстүнө укук коргоо органдарында кылмышкерлерди кармоо үчүн керектүү куралдары жок. Саясий коргоо механизмдеринин жоктугуна байланыштуу 

интернетте коопсуз жүрүм-турум эрежелери жана киберкуугунтук учурларында мүмкүн болуучу аракеттер боюнча кеңири маалыматтык кампанияны 

жүргүзүү зарыл.

2. “Коопсуз шаар” системасын кеңейтүү, анда жолдорго эмес, жалпы эле жарандардын коопсуздугуна басым жасалышы керек.

3. Зордук-зомбулук жана коркунуч, өмүргө коркунуч туудурган кырдаалдарда кызмат көрсөтүүлөр жана телефондор жөнүндө кеңири маалымат 

кампаниясын жүргүзүү.

4. Кызматкерлерди калк менен туура жана эффективдүү байланышка үйрөтүү, медиация ж.б.у.с. аркылуу укук коргоо жана сот органдарына 

ишенимди бекемдөө.

5. Жергиликтүү калктын кайдыгерлигин жоюу жана маселелерди чечүү үчүн негизги кыймылдаткыч жана көпүрө катары өз алдынча башкаруу 

органдарындагы Коомдук алдын алуу борборлорунун ролун күчөтүү.

6. Аялдарга жана балдарга карата зомбулукту болтурбоо максатында эркектик жана жоопкерчилик жана аң-сезим жагынан ГАЛС методологиясын 

же башкасын ишке ашыруу.

Үй-бүлө.
1. Келечекте мамлекеттик бийликтин бардык деңгээлдеринде үй-бүлө институтун бекемдөө боюнча кошумча тереңдетилген изилдөөлөрдү жүргүзүү зарыл.

2. Билим берүү уюмдарында ишти күчөтүү жана 8-11-класстын окуучуларынын өз алдынча чечим кабыл алуу жөндөмдөрүн өнүктүрүү үчүн өзүн-өзү таануу 

жана инсандык өсүү боюнча сабактарды киргизүү. Үй-бүлөнү пландаштыруу программасын кеңейтүү, медицина кызматкерлерин жаштар менен иштөөгө 

үйрөтүү. Жаштарга ылайыктуу медициналык кызмат көрсөтүүлөр менен камтууну кеңейтүү өзгөчө маанилүү. Дүйнө жүзү боюнча сексуалдык активдүүлүктүн 

башталуусунун орточо жаш курагы азайып бараткандыктан, жыныстык жол менен жугуучу инфекциялар көбөйүүдө, эрте кош бойлуулуктар көбөйүүдө, 

зыяндуу көндүмдөр жана көз карандылык күч алууда, өспүрүмдөр жана жаштар жаш курагына ылайыктуу кызматтарга жана достук чөйрөгө муктаж. 

Көйгөйлөр жана кыйынчылыктар пайда болгондо, өспүрүмдөр жана жаштар суук кабыл алуудан жана коомчулукка жарыялоодон коркуп, медициналык 

мекемелерден жардам сурабаганга аракет кылышат, анткени жөнөкөй клиникаларда алар өзгөчө жагымдуу контингент эмес: алар милдеттүү эмес, акы 

төлөөгө жөндөмсүз, өзгөчө, сезимтал.  Ошондуктан, алар үчүн жагымдуу чөйрөдө, өздөрүн ыңгайлуу сезе турган шарттарды жана кызматтарды түзүү зарыл. 

Жаштарга ылайыктуу медициналык кызмат көрсөтүүлөр репродуктивдүү ден соолук жана коопсуз жүрүм-турум маселелери боюнча консультациялык, 

маалыматтык, диагностикалык, терапиялык, реабилитациялык, психологиялык кызматтарды камтыйт. Ошол эле учурда профилактикалык иштерди жүргүзүү 

жана жаштар менен достук мамиледе болуу жөндөмү бар адистер тарабынан кызматтар көрсөтүлөт.



3. Респонденттердин жарымы гана (53,3%) өздөрүн үйдө коопсуз деп эсептешет, 4,8% үйүндө зомбулукка кабыларын белгилешти. Бул тынчсыздандырган 

көрсөткүч, аны чечүү керек. Үй-бүлөдөгү зомбулукту азайтуу үчүн чыр-чатактарды жана пикир келишпестиктерди зомбулуксуз чечүүнүн маанилүүлүгүн, 

ошондой эле тарбиялоонун зомбулуксуз ыкмаларын колдонуунун маанилүүлүгүн милдеттүү түрдө кеңири түшүндүрүү аркылуу үй-бүлөлүк зомбулуктун 

учурларын алдын алуу боюнча чараларды көрүү зарыл. 

4. Жергиликтүү, аймактык жана республикалык деңгээлде муундар аралык диалогду бекемдөөгө багытталган сынактарды жана иш-чараларды өткөрүү.

5. Университеттерде, орто кесиптик окуу жайларда “Үй-бүлө институту жана укуктарга негизделген мамилелер” боюнча класстан тышкаркы 

программаларды киргизүү.

Экология.

1. Жаштар өлкөдөгү экологиялык абалга тынчсызданып, айлана-чөйрөгө терс кесепеттерин алдын алууга активдүү катышууга даяр. Экологиялык көйгөйлөрдү 

чечүүгө жаштарды тартуунун конкреттүү механизмдерин иштеп чыгуу зарыл. Бул жаштардын жашыл акцияларга катышуусу аркылуу да, ошондой эле 

айлана-чөйрөнү коргоо жана климаттын туруктуулугу боюнча саясатты ишке ашырууга жаштар кыймылын кошуу аркылуу да ишке ашырылышы мүмкүн.

2. Экология чөйрөсүндөгү негизги көйгөй болуп коюу түтүн жана чыгындылар саналат, ага байланыштуу жаштарды энергиянын альтернативдүү булактарына, 

энергияны үнөмдөөчү технологияларга үйрөтүү маанилүү деп эсептелинет.

3. Билим берүү системасынын бардык деңгээлинде экологиялык билим берүүнү өнүктүрүү боюнча да иш жүргүзүү зарыл.

4. 2030-жылга карата туруктуу өнүгүүгө карай прогрессти өлчөө жана өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө статистикалык потенциалды түзүүгө жардам берүү 

үчүн жаңы ТӨМ индикаторлору иштелип чыгат. Индекстин айрым көрсөткүчтөрү ТӨМдүн артыкчылыктары менен дал келгендиктен, 2030-жылга чейин 

жетишпеген маалыматтарды чогултуу боюнча сунуштар киргизилиши керек.

5. Улуттук статистикалык комитет тарабынан “Кыргыз Республикасынын жаштары” жыйнагын үзгүлтүксүз басып чыгаруу маселесин кароо зарыл. 

Зарылчылыкка жараша донордук каражаттарды тартуу керек.
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