
 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ 

ТОКТОМ 

2012-жылдын 27-июну № 443 

2020-жылга чейин гендерлик теңчиликке жетишүү 
боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук стратегиясы 
жана Кыргыз Республикасында гендерлик теңчиликке 

жетишүү боюнча иш-аракеттердин улуттук планы 
жөнүндө 

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 1-июлундагы N 395, 2015-жылдын 20-ноябрындагы 
№ 786 токтомдорунун редакцияларына ылайык) 

"Эркектер жана аялдар үчүн бирдей укуктардын жана бирдей 
мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамына ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасында гендерлик теңчиликке 
жетишүү боюнча мамлекеттик саясатты натыйжалуу ишке ашыруу максатында 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтү 

ТОКТОМ КЫЛАТ: 

1. Төмөнкүлөр бекитилсин: 

- 2020-жылга чейин гендерлик теңчиликке жетишүү боюнча Кыргыз 
Республикасынын улуттук стратегиясы (мындан ары - Улуттук стратегия) 1-
тиркемеге ылайык; 

-(3-абзац КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 20-ноябрындагы № 
786 токтомуна ылайык күчүн жоготту) 

- (4-абзац КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 20-ноябрындагы № 
786 токтомуна ылайык күчүн жоготту) 

- 2015-2017-жылдарга Кыргыз Республикасында гендерлик теңчиликке 
жетишүү боюнча иш-аракеттердин улуттук планы (мындан ары - Иш-аракеттердин 
улуттук планы) 5-тиркемеге ылайык. 

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 20-ноябрындагы № 786 токтомунун 
редакциясына ылайык) 

2. Аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдары жана Бишкек жана Ош 
шаарларынын мэриялары (макулдашуу боюнча): 
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- Улуттук стратегиянын иш-чараларын жана Иш-аракеттердин улуттук 
планын ишке ашырууну тиешелүү жылга бекитилген бюджеттердин алкагында, 
ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка 
булактардан жүргүзүшсүн; 

- жарандык коомдун, эл аралык жана коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрү 
катышкан учурда Улуттук стратегияны жана Иш-аракеттердин улуттук 
планын аткаруу боюнча чараларды көрүшсүн; 

- ар бир жарым жылдын жыйынтыгы боюнча, отчеттук мезгилден кийинки айдын 
5инен кечиктирбестен Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү 
министрлигине ушул министрлик тарабынан бекитилген форма боюнча Улуттук 
стратегиянын жана Иш-аракеттердин улуттук планын ишке ашыруунун жүрүшү 
тууралуу маалымат берип турушсун. 

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 20-ноябрындагы № 786 токтомунун 
редакциясына ылайык) 

3. Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги: 

- ар бир жарым жылдын жыйынтыгы боюнча, отчеттук мезгилден кийинки айдын 
15инен кечиктирбестен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө Улуттук 
стратегияны жана Иш-аракеттердин улуттук планын ишке ашыруунун жүрүшү 
женүндө жалпыланган отчет берип турсун; 

- Улуттук стратегияны жана Иш-аракеттердин улуттук планын ишке ашырууга 
жыл сайын мониторинг жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча зарыл учурда Улуттук 
стратегияга жана Иш-аракеттердин улуттук планына өзгөртүүлөрдү жана 
толуктоолорду киргизүү жөнүндө сунуштарды киргизсин; 

- ар бир жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнө Улуттук стратегияны ишке ашыруунун жүрүшү тууралуу жалпыланган 
отчет белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жыйынында 
кароо үчүн берилип турсун. 

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 20-ноябрындагы № 786 токтомунун 
редакциясына ылайык) 

4. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн Аппаратынын социалдык өнүктүрүү бөлүмүнө жүктөлсүн. 

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 20-ноябрындагы № 786 токтомунун 
редакциясына ылайык) 

5. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. 

  

Премьер-министр Ө.Бабанов 
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Кириш сөз 
Кыргыз Республикасынын 2020-жылга чейин Гендердик теңчиликке жетишүү 

боюнча улуттук стратегиясы (мындан ары - Стратегия) - гендердик теңчиликке 
жетишүү боюнча Кыргызстандагы биринчи узак мөөнөттүү документ болуп саналат, 
ал мамлекеттин көз карандысыздыгынын 20 жылы ичинде ишке ашырылган 
гендердик саясатынын уландысы болуп эсептелет. Кыргыз Республикасы Пекин 
иш-аракеттер платформасына кошулуп, аялдарга карата басмырлоонун бардык 
формаларын жоюу жөнүндө конвенцияны (CEDAW) кошкондо бир катар эл аралык 
конвенцияларды бекитти жана Миң жылдыктын декларациясына кол койду. Мунун 
натыйжасында мамлекет өзүнө эл аралык саясий жана юридикалык 
милдеттенмелерди алды, анын ичинде Кыргыз Республикасы БУУнун келишим 
органдары алдында мезгил-мезгили менен отчет берип тура турган болду. 
Нормативдик-укуктук база түзүлүп, "Эркектер менен аялдарга бирдей укук менен 
бирдей мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуунун мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө" 
жана "Үй-бүлөдөгү зомбулуктан социалдык-укуктук жактан коргоо жөнүндө" Кыргыз 
Республикасынын негиз болуучу мыйзамдары кабыл алынды. 

2008-жылдын октябрь айында Кыргыз Республикасы БУУнун Комитетине 
АБЖКнын жоболорунун аткарылышы тууралуу 3-мезгилдик баяндамасын 
сунуштады. 2010-жылы БУУнун Адам укуктары боюнча кеңешинин механизми 
болуп саналган Универсалдык Мезгилдик Серептин алкагында, Кыргызстан 
катышуучу мамлекеттерден жарандык, саясий, экономикалык, социалдык жана 
маданий укуктар боюнча, анын ичинде аялдардын укуктарын коргоо жана гендердик 
теңчилик маселелери боюнча бир катар рекомендацияларды алган(1). 

(1) Кыргызстандын УМС боюнча Жумушчу тобунун доклады, A/HRS/15/2, 2010-
ж., 16-июнь. 

Өлкөнүн атайын улуттук программаларды кабыл алуусу анын гендердик 
көйгөйлөрдү чечүүнүн жактоочусу катары көрсөтөт. Биринчи этапта (1996-2000-жж.) 
Пекиндик иш-аракеттер платформасынын багыттарына негизделген жана 
аялдардын абалын жакшыртууга багытталган "Аялзат" Улуттук программасын 
(Кыргыз Республикасынын Президентинин 1996-жылы 6-марттагы № 94 Жарлыгы 
менен бекитилген) ишке ашырууда гендердик саясатты институтташтыруунун 
негиздери түзүлгөн. Аталган программаны ишке ашырууга сарпталуучу каражаттар 



биринчи жолу республикалык бюджетке киргизилген, аны аткаруу жоопкерчилиги 
министрликтерге, ведомстволорго, жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга 
жана өз алдынча башкаруу органдарына жүктөлгөн, аялдардын парламенттеги 
жана өкмөттөгү өкүлчүлүгүнүн деңгээли жогорулаган. 

Өлкөнүн гендердик чараларынын экинчи этабы гендердик теңчилик саясатынын 
түзүлүшүнө багытталып, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2002-жылы 2-
марттагы № 52 Жарлыгы менен бекитилген УИП болду. 

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2007-жылдын 20-августундагы № 
369 Жарлыгы менен 2007-2010-жж. Кыргыз Республикасында гендердик 
теңчиликке жетишүү боюнча экинчи УИП, Мамлекеттин 2007-2010-жж. Өнүгүү 
Стратегиясынын алкагында мамлекеттин гендердик саясатын, анын максаттарын, 
милдеттерин жана принциптерин, багыттарын жана артыкчылыктарын аныктаган 
негиз салуучу документ кабыл алынды. 

Көз карандысыздык жылдарынын ичинде аялдар кыймылы Кыргызстандын 
демократиялаштырууда жалпы процесстин маанилүү бөлүгү болуп калды. 2005-
жылы шайланган Парламентте аялдардын жоктугу саясий катышуу чечимин кабыл 
алуу мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдалануу жаатындагы көйгөйлөрдү ачып көрсөткөндөн 
кийин дал ушул аялдар кыймылынын активисттери уюштурган кампаниянын 
натыйжасында Кыргыз Республикасында шайлоо жөнүндө, Кыргыз 
Республикасынын кодексине аялдарга, жаштарга жана этностук азчылыктарга 
квоталарды киргизүү боюнча толуктоолор киргизилген. Саясий партиялардын 
тизмесинде аялдардын жана эркектердин фамилияларынын кезектешүү талаптары 
2007-жылы парламенттик шайлоолордо 24 аялдын (26,6%) шайланышына алып 
келди. 2010-жылы өлкөнүн жаңы Конституциясынын текстинде Кыргызстандын 
светтик жана социалдык мамлекет катары аныктамасы сакталган. 

Мамлекет менен коомдун ортосундагы өнөктөштүктүн активдүү өнүгүшү бардык 
жетишкендиктерге жетүү мүмкүнчүлүгүн түздү. 

Ошол эле учурда гендердик ченемдерди саясатка жана мамлекеттин өнүгүү 
стратегиясына кошуу боюнча бир нече ирет жасалган аракеттерге карабастан, КГЧ 
стратегиялык документтерди иштеп чыгуудагы жана түзүүдөгү методологиянын 
бөлүгү болуп кала алган жок. Анткен менен өнүгүү суроолорун чечүүдө гендердик 
чаралар аткарылуучу иш тизмелерине ар кандай социалдык топтордун: 
эркектердин, аялдардын, жаштардын, элет жериндеги аялдардын, улгайган 
адамдардын, ДМЧАнын талаптарын актуалдуу көйгөйлөрүн жана муктаждыктарын 
кошууга мүмкүнчүлүк түзөт. КГЧны ар кандай стратегиялык документтерге киргизүү 
өзүнө жалпы өлкөнүн өнүгүүсү көз каранды болгон социалдык-экономикалык жана 
саясий көйгөлөрдү изилдөөнү камтыйт. Ошентип, гендердик теңчиликке жетишүү 
стратегиясы өлкөнүн өнүгүүсүнүн негизги документтеринин бири болуп 
эсептелинип жана өлкөнүн орто мөөнөттөгү өнүгүү стратегиясы менен, ошондой эле 
ар бир мамлекеттик органдын стратегиялык жана саясий документтери менен 
макулдашылган. 

2009-жылы өткөрүлгөн гендердик саясатты ишке ашыруунун улуттук 
институтташтырылган механизмин функционалдык талдоо натыйжалуулукту 
жогорулатуу үчүн гендердик теңчиликке жетишүү боюнча стратегиялык 
документтерди иштеп чыгуудагы мамиле жасоону жана методологияны карап чыгуу 
зарылдыгын көрсөттү. Бүгүнкү күндө өлкөлүк жана сектордук гендердик 
программаларды аймактык пландарды эске алуу менен жана бюджеттик мезгилге 
ченеп бирдей жикке келтирүү зарыл. Бул стратегия берилген жолдомолордун 
негизинде иштелип чыккан жана төмөнкү принциптерге негизделген: 
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http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/4640?cl=ky-kg


- натыйжага багытталган башкаруу; 

- комплекстүү гендердик мамиле; 

- алгач максаттарды тактоо жана ишке ашыруу убагында аткарып көрүп 
текшерүү. 

Бул принциптерди документ чегинде ишке ашыруу өлкөдөгү бүгүнкү күндөгү 
гендердик теңчилик чөйрөсүндөгү көйгөйлөрдү чечүүгө жардам берет. Бул 
көйгөйлөрдүн эң негизгиси - бул улуттук пландагы жана программалардагы 
бекитилген мамлекеттик милдеттенмелердин алардын аткарылышы менен дал 
келбегендиги. Белгилей кетчү нерсе - көз карандысыздык мезгилине чейин советтик 
социалдык мамлекет теңчилик идеясын бир катар институттар аркылуу колдоп 
турган: 

- аялдардын экономикалык активдүүлүгү балдардын өнүгүүсү жөнүндө 
камкордукту көрүүгө жардам берүүчү мектепке чейинки мекемелер жана башка 
билим берүүчү институттар тармагын камсыздаган; 

- мансаптык жактан өсүү аялдардын жумушунан жогорулоосу боюнча айтылып 
же айтылбаган "позитивдүү" дискриминациялоо жаатындагы бир катар эрежелер 
менен колдоого алынган; 

- социалдык көз карандысыздык бекер билим алуу, туруктуу маяналуу жумушка 
жетүү мүмкүнчүлүгү, ажырашкан аялдарга кошумча төлөмдөр, балдарын күйөөсү 
жок багып жаткан энелер үчүн жеңилдиктер аркылуу мүмкүн болгон. 

Совет доорунда гендердик теңчиликти камсыздоо жаатында жасалып келген 
саясат жогоруда белгиленгендерди кошуп, азыркы учурда иштебейт, ошол эле 
учурда үй-бүлөнү камсыздоо, балдарды тарбиялоо же билим берүү боюнча 
аялдарга жүктөлген милдеттер мурдагыдан көбөйдү. Демократиялаштыруу 
процесстери гендердик теңчиликти нормативдик жана укуктук жактан колдоо 
боюнча Кыргызстанды алдыга жылдырууга мүмкүнчүлүк түздү, бирок кабыл 
алынган милдеттенмелерди иш жүзүндө аткаруу дагы эле көйгөйлүү бойдон 
калууда. Бүгүнкү күндө аялдардын экономикалык активдүүлүгү азайды, алардын 
башкаруу чөйрөсүнөн алыстаганы айкын, аялдардын үй-бүлөлүк мамилелерде көз 
каранды болушу жогорулады, аялдардын аброюн басынткан жаңы маданий 
нормалар жана стереотиптер пайда болду ("токол алуу" институту, ала качуу, өтө 
жаш кезинде никеге туруу жана кыздардын билим алуу мүмкүнчүлүгүн чектөө). 

Гендердик теңсиздик жана басмырлоо чөйрөсүндөгү системалык көйгөйлөрдүн 
көбөйүшү булардын артында жаткан социалдык жана башкаруу механизмдерин 
кыйла өзгөртүүнү, бул чөйрөгө көңүл бурууну жана бийликтин бул көйгөйлөрдүн бар 
экендигин моюнга алуусун талап кылат. Кыргызстан бүгүнкү күндө тушугуп жаткан 
гендердик чөйрөдөгү чакырыктарга тек гана ведомстволук жана сектордук 
программалар менен жооп берүүгө мүмкүн болбой калды. Ошондуктан, бул 
стратегиянын алкагында кызыкдар болгон жактар менен кеңири кеңешүүлөрдүн 
натыйжасында гендердик теңчиликтин көйгөйлөрүн комплекстүү жана иреттүү 
түрдө чечүүгө жардам берүүчү сектор аралык алгачкы максаттар аныкталып, 
аткарылуучу маселелер такталган. 

Стратегиянын аткаруучу документи болуп, 2007-2010-жылдарга Кыргыз 
Республикасында гендердик теңчиликке жетишүү боюнча экинчи Улуттук иш-
аракеттер планы (мындан ары - УИП-3) саналат. 

  

2. Абалды талдоо 



  

Бул стратегиянын алкагында учурдагы абалды талдоо гендердик теңчилик 
чөйрөсүндөгү эң курч көйгөйлөрдү бөлүп чыгып, келечекте ал көйгөйлөрдү чечүү 
боюнча алгачкы максаттарды тактоого жардам берет. 

  

Мамлекеттик жана коомдук кызыкчылыктар жаатындагы гендердик 
көйгөйлөрдүн орду 

  

Гендердик чөйрөдө эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктарды жана 
мүмкүнчүлүктөрдү камсыздоого болгон мамлекеттин дагы, коомдун дагы мамилеси 
маанилүү маселе бойдон калууда. Башкаруу деңгээлинде гендердик көйгөйлөргө 
болгон мамиле формалдуу түрдө гана болуп, актуалдуу башкаруу чечимдеринин 
агымынан такай алынып салынууда. Гендердик маселелерге көңүл буруунун 
жогорулашы жана ведомстволордо гендердик маселелер боюнча жооптуулардын 
пайда болуусу сындуу жылыштарга карабастан, тармактык саясаттарды иштеп 
чыгуу чараларында калктын көп бөлүгүнүн бирдей укук жана мүмкүнчүлүктөрүнө 
жетишүүсүндө байкалаарлык өзгөрүүлөр болгон жок. Гендердик экспертизанын 
формалдаштырылган куралдары мамлекеттик органдардын ишинин бир бөлүгүнө 
айланган жок. Бийлик түзүмдөрүнүн гендердик саясат аймагындагы улуттук 
милдеттенмелерге кайдыгер мамилеси айкын көрүнүш боюнча калууда. Өкмөттүн 
өлкөдөгү гендердик саясатты ишке ашыруу аракеттери тууралуу парламентке отчет 
берүүсү иш жүзүндө колдонулган эмес. Башкаруу маданиятынын элементи катары 
мындай мамиле эл аралык милдеттенмелерди аткарууда дагы байкалат. 
Юридикалык да, саясий да (АБЖК, Универсалдык Мезгилдик Сереп, БУУнун 
Коопсуздук кеңешинин № 1325 резолюциясы) милдеттенмелер боюнча улуттук 
отчеттор мезгил-мезгили менен жана өз убагында берилбей келет. Бул 
документтерди керектүү жол-жоболорго жараша дайындоо жана сунуштоо боюнча 
кайсы мамлекеттик орган жооптуу экендиги ушул күнгө чейин белгисиз. 

Эл аралык милдеттенмелерди аткаруудагы, ошондой эле расмий түзүмдөрдүн 
деңгээлинде улуттук мыйзамдарды укук колдонуу чөйрөсүндөгү кемчиликтер 
коомдук пикирге жана адамдардын күндөлүк турмушундагы жүрүш-турушуна 
таасирин тийгизет. Натыйжада укуктук жана социалдык нормалардын мындай 
майышуусу атуулдардын жеке да, эл алдындагы да жашоо-турмушуна да таасирин 
тийгизбей койбойт. Ал эми коомдо бул аялдар менен, эркектердин чечим кабыл 
алуу мүмкүнчүлүгүнүн бирдей болбой калышын шарттайт. Жеке жана кесиптик 
чөйрөдө бул гендердик басмырлоонун күчөшүнө, анын ичинде гендердик 
зомбулукка алып келет. 

  

Чечим кабыл алуунун бирдей мүмкүнчүлүктөрү 

  

Бүгүнкү күндө аялдар менен эркектердин чечим кабыл алуудагы жана 
башкаруудагы мүмкүнчүлүктөрүнүн теңчилиги башкаруу органдарынын курамында, 
анын ичинде Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунда, Кыргыз Республикасынын 
Шайлоолорду жана референдумдарды өткөрүү боюнча борбордук комиссиясында, 
Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасында, ошондой эле шайлоо 
органдарына (улуттук жана райондук деңгээлде) аялдар менен эркектердин 
катышын аныктоонун атайын чаралары сыяктуу механизмдери менен колдоого 
алынат. 



Мыйзамга жана колдонуудагы башкаруу практикаларына жараша саясий 
партиялар жана ЖОБО жумушчулар үчүн саясий чечимдерди кабыл алуу 
деңгээлдерине кирүү жана мансаптык өсүү үчүн негиз болушу керек. Бирок бул 
институттардын ичинде гендердик теңчиликти жылдыруу туруучу, камсыздо- 

онун ченемдик жактан бекемделген механизмдери азырынча жок. Мамлекет 
саясий партияларга карата мажбурлоо механизмин колдонуп, шайлоо 
органдарындагы гендердик тең салмактуулук боюнча жоопкерчиликти жүктөп 
берет, бирок ЖӨБО, партиялар, профсоюздар жана башка уюмдарда гендердик 
маданиятты өнүктүрүүнү уюштуруу боюнча системалуу түрдө жумуштар 
аткарылбайт. 

Саясий чечимдерди кабыл алуудагы гендердик теңчиликти орнотуудагы 
мыйзам нормаларынын аткарылуусун мамлекеттик контролдоонун (текшерүүнү 
жана мониторингди камтыган) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши, Өкмөтү, 
Мамлекеттик кадрлар кызматы, Башкы прокуратура сыяктуу мамлекеттик органдар 
аркылуу жүргүзүлүшү керек. Бирок, чындыгында мындай көзөмөл толук эмес 
өлчөмдө жана туруктуу негизде болбой жатат. Мыйзамдарды аткарууну 
контролдоонун боштугу мыйзам чыгаруучу орган өзү мамлекеттик органдарга 
талапкерлерди киргизүүдө жана бекитүүдө гендердик теңчиликти жылдыруудагы 
атайын чараларды жана нормаларды сактабаган учурларга алып келет. 

Аялдардын жумушунан жогорулоосу тең салмактуу кадрдык резервдин болушу 
менен тыгыз байланышта. Адатта аялдардын саясий жетекчилиги жарандык 
коомдор тарабынан өткөрүлүүчү аялдарды жетекчиликке окутуу жана дайындоо 
сабактарында түшүндүрүлүп, ишке ашырылат. Бирок аялдардын жетекчилик 
окууларын өтүү менен аларды саясий чөйрөгө кошуу жана жумуш боюнча 
жылдыруунун ортосундагы жөнгө салуу байкалбайт. 

Ошентип, мамлекет өзү бекиткен чечим кабыл алууга бирдей мүмкүнчүлүк түзүү 
механизмдери аларды контролдоонун боштугунан улам иштебейт, бул өз учурунда 
гендердик маселелердин маанилүү көйгөйлөрдүн тизмесинен четке чыгарып коюу 
тенденциясын чагылдырып турат. Коомдук чөйрөдөгү теңсиздик гендердик 
көйгөйлөрдүн бар экендигинин жеке турмушта моюндалбашына алып келип, 
басмырлоонун булагы катары аялдардын адилеттикке жетүү мүмкүнчүлүгүнүн 
чектелиши менен тыгыз байланышта болот. 

  

Гендердик акыйкаттуулук жана адилеттикке жетүү мүмкүнчүлүгүнүн 
алкагындагы басмырлоо маселелери 

  

Эки УИПны ишке ашырууга жүргүзүлгөн мониторинг гендердик басмырлоону 
жоюу багытындагы аракеттер биринчи кезекте өкмөттүк эмес жана эл аралык 
уюмдар тарабынан жүргүзүлөөрүн көрсөттү. Ошол эле убакта бул процесске 
мамлекеттик мекемелердин кошулушу колдонулуп жаткан чаралардын 
натыйжалуулугун жогорулатаары байкалды. Коомдун бардык түзүмдөрүнүн 
биргелешкен аракети аялдарга карата зомбулукка жана басмырлоого каршы 
аткарылган чаралардын натыйжалуулугунун башкы шарты болуп саналат. Бирок, 
бул көйгөйлөргө мамлекет жактан аз көңүл бурулгандыгы гендердик акыйкатчылык 
көйгөйлөрүнө коомчулук тараптан болгон туура эмес мамиле менен коштолот. 

Азыркы убакта үй-бүлө зомбулугунун деңгээли жогорулады, көп аялдуулук, эрте 
никеге туруу, жумуш ордунда сексуалдык асылуу учурлары көбөйдү, эмгектик жана 
сексуалдык пайдалануу максатында аялдар менен соода кылуу сыяктуу гендердик 



зомбулуктун жаңы түрү пайда болду. Коомдун аялдарга болгон мамилесинин дагы 
башка индикатору катары "ала качууну" айтса болот, анткени бул көрүнүшкө 
кылмыш катары укук коргоо органдары дагы, калк дагы жалпысынан кош көңүл 
мамиле жасайт. Экономикалык көз карандылык, алименттерди төлөтүү 
механизмдеринин жоктугу, үй-бүлөнү жана балдарды жалгыз бага албагандык 
себебинен көптөгөн аялдар айласыз никеде жашоого же аброюн басынткан экинчи-
үчүнчү ("улуу" же "кичүү") жубай болуп жашоого аргасыз. Мындай үй-бүлөлөрдө 
психологиялык чыңалуу өтө бийик деңгээлде болуп, гендердик зомбулук 
мүмкүнчүлүгү кескин жогорулайт. 

Өлкөнүн турмушунда бул көрүнүштөрдүн пайда болуусу жана көпчүлүктүн 
аларга карата болгон мамилеси басмырлоо көйгөйлөрү, анын ичинде гендердик 
белги боюнча басмырлоолор ачык түрдө таанылбай тургандыгын аныктап турат. 
Бар болгон көйгөйдү жокко чыгаруу тең укуктарды жана мүмкүнчүлүктөрдү ишке 
ашыруунун гендердик көз караштарына гана эмес, башка дагы белгилер боюнча 
(курагы, этностук таандыктыгы, ден-соолугуна байланыштуу мүмкүнчүлүктөрүнүн 
чектелиши боюнча) басмырлоонун болушуна таасир берет. Басмырлоо 
маселелери ачык айтылбайт жана алардын талкууланбоосу коомдук аң-сезим, сот 
жана укук коргоо органдарынын тажрыйбалары бул чөйрөдө кесиптик, 
маданияттык, социалдык нормаларды өзгөртүүгө даяр эместигине алып келет. 

Экономикалык жана социалдык теңсиздиктин гендердик ченемдери 

  

Гендердик теңсиздик чөйрөсүндө эң курч жана көңүл бурулчу көрүнүш - бул 
аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашырууга жетүү деңгээлинин 
кескин төмөндөшү. 1991-2010-жылдар аралыгында эмгекке жарамдуу курактагы 
аялдардын арасындагы экономикалык активдүүлүк 81,6%дан 41,9%га чейин, кээ 
бир аймактарда (Нарын облусунда 30,6%га чейин)(2) андан дагы азайды. Эмгек 
рыногунун гендердик көз караштарын жана ишкердүүлүктү өнүктүрүүнү изилдөөнүн 
маалыматтарына жараша аялдар эмгектин формалдуу эмес рыногунда, тейлөөнүн 
жана сооданын кээ бир секторлорунда гана басымдуулук кылат. Мындан тышкары 
аялдар майда кредиттөө негизиндеги өз алдынча алектенүү жаатында көпчүлүктү 
түзөт. Бул көптөгөн аялдарды кепилденген мисалы, саламаттык сактоо чөйрөсүндө, 
эс алуу укугу, ж.б. сыяктуу социалдык жеңилдиктерден пайдалануу 
мүмкүнчүлүгүнөн автоматтык түрдө ажыратат. Мамлекет жарандардын эмгек 
шарттарын камсыз кылуудагы жөнгө салуу функцияларын аткарбастан, өзү дагы 
үлгүлүү жумуш берүүчү боло албайт(3). 

(2) Кыргыз Республикасынын аялдары жана эркектери: гендердик бөлүнгөн 
статистика жыйнагы, Бишкек 2011; Кыргыз Республикасынын 12-чи беш 
жылдыгынын убагындагы социалдык өнүгүүсү, Бишкек, 1991. 

(3) Орто мөөнөттөгү өлкөнүн өнүгүү стратегиясындагы пландаштырылган 
мамлекеттик кызматчылардын жумуш шарттарын реформалоого байланыштуу 
иштеп жаткан аялдар үчүн тобокелчиликтер кескин жогорулайт. 

Алектенүүнүн чөйрөсүнө жана формасына карабай аялдар үй-бүлөдө роль 
аткарууда акыйкатсыз мамилеге, жумуш ордунда гендердик талаптарды эске 
алуунун жоктугуна жана жынысы боюнча басмырлоонун ар кандай түрлөрүнө 
дуушар болушат. 2008-жылы Кыргыз Республикасынын айрым үй-чарбаларын 
изилдөө үй-турмуш тиричилигин эске албаганда маяна төлөнүүчү эки же андан көп 
чөйрөдө алектенген аялдардын салыштырмалуу салмагы эркектерге караганда 
кыйла жогору экендигин аныктады(4). Бирок аялдардын жумушу жана кошкон 
салымдары коом үчүн көрүнбөгөн бойдон калууда. 



(4) Кыргыз Республикасынын үй-чарбаларына аралашып, изилдөө. Бишкек, 
2009. 

Экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү ишке ашыруу чөйрөсүндөгү көйгөйлөр 
аялдардын жеке көз карандысыздыгына жана турмуш деңгээлине гана таасир этет 
дегенге болбойт. Алар жашоо тиричиликтин көптөгөн маанилүү чөйрөлөрүнө дагы 
таасир берет. Аялдардын жумушу ашыкча көп болгондугу алардын балдарды 
өстүрүп багууга сарптаган убактысына, анын ичинде балдардын билим алуусуна да 
таасир бербей койбойт. PISA(5) окуучулардын сабакка жетишүүсүнө эл аралык баа 
берүүнүн жыйынтыгы боюнча, Кыргызстан 2006-жылда дагы, 2009-жылда дагы эң 
акыркы орунду ээледи. 2008-2010-жылдардагы окутуунун жыйынтыктарына улуттук 
баа берүүнүн маалыматтары боюнча окуучулардын жарымынан көбү оңой эле 
тапшырмаларды аткара албайт, алардын жоопторунун деңгээли мамлекеттик 
стандарттарга ылайык келбейт(6). Окуучулардын жетишүүсүнүн төмөндүгүнүн 
себептеринин бири мектепке даярдоонун жетишсиздиги, бул болсо өз учурунда ата-
энелердин көңүл буруусунун жана баланын жөндөмдөрүн өнүктүрүү боюнча 
тажрыйбанын жоктугу менен шартталат. Ошол эле учурда бул иш-чаралардын 
ичинде аталардын колдоочу ролун актуалдаштыруу үй-бүлө мамилелеринде 
кадимки көрүнүш болуп кала элек. 

(5) Окуучулардын билимдеринин жетишкендиктерин баалоо боюнча эл аралык 
программа. Изилдөөнүн максаты - жалпы милдеттүү билим алган окуучу, коомдо 
толук кандуу функционалдашуусу үчүн зарыл болгон билимдерге жана көндүмдөргө 
ээ боло алгандыгын баалоо. Билим жетишкендиктерин баалоо менен катар бул 
жетишкендиктерге таасирин тийгизүүчү, мектептен сырткары кездешкен, 
окуучулардын жана алардын үй-бүлөлөрү, мектептер жана билим алуу 
мүмкүнчүлүктөрү менен байланышкан түрдүү факторлордун тийгизген таасири 
иликтенет. 

(6) Баалоонун жыйынтыктары менен ЦООМОнун сайтынан таанышса болот 
www.testi№g.kg. 

Гендердик тең салмаксыздык мындан башка дагы социалдык чөйрөлөрдө 
байкалат. Бүгүнкү күндө эркектердин ден-соолугу олуттуу кабатырланууну 
жаратууда. Бул үй-бүлөлүк тарбиялоодогу калыптанып калган "чыныгы" эркек 
дайыма ден-соолукта болууга тийиш, майда сыркоолорго көңүл буруп, врачтарга 
баруунун кажети жок деген сыяктуу гендерлик көз караштарга да байланыштуу. 
Өзүнүн ден-соолугуна мындай мамиле кылуу муундан-муунга, балдарды 
тарбиялоого активдүү катышпаган учурда дагы атадан балага өтүп келет. 

Ошондуктан гендердик көз караштарды эмгек чөйрөсүндө гана эмес, күнүмдүк 
турмушта дагы четке кагуу социалдык жана экономикалык проблемалардын курчуп 
кетишине алып келет. Натыйжада ар бир кийинки муун абалдын мурункудан дагы 
начарлашына тушугуп, өз мүмкүнчүлүктөрүн жүзөгө ашыруу, татыктуу маяна алуу 
мүмкүнчүлүгүнүн чектелишине дуушар болот. Бул атайын кесиптик жөндөмдөрдүн 
жоктугуна гана байланыштуу болбостон, экономикалык ийгиликке жетүүнү, 
мансаптык өсүүнү жана саламаттык маданиятын камсыз кылган жалпы 
жөндөмдөрдүн жоктугуна дагы байланыштуу болот. Мындай шарттарда керектүү 
маалыматтар жана зарыл болгон тиричилик жөндөмдөр мектептерде алына 
албагандыктан сырттан келген формалдуу эмес билим берүүнүн ролу 
жогорулайт(7). 

(7) Формалдуу эмес билим берүүнүн маанисинин жогорулашы расмий мектептик 
системанын гана көйгөйлөрүнө гана байланыштуу эмес. Азыркы учурдагы 
экономикада эмгек шарттары жана иш менен камсыздоонун түрлөрү бат алмашып 
турат. Бул жеке адамдарга дагы, жалпы мамлекетке дагы турмуш-тиричиликтеги 



аманчылык шарты болгон "өмүр бою билим алуу" концепциясын ишке ашыруу 
зарылчылыгынын пайда болуусуна алып келди. Ошондуктан окуу сабактарын 
изилдөөгө эмес, жашоо-тиричиликтин тигил же бул аймактарында тажрыйбалуу-
багытталган билимдерди жана жөндөмдөрдү өздөштүрүүгө көңүл бурган 
функционалдык билим берүү экономикалык өсүүгө гана эмес, калктын жашоо 
сапатынын жогорулашына дагы маанилүү таасир берет. 

  

Гендердик чөйрөдөгү жөнгө салуу саясаты 

  

Жашоо-тиричиликтин ар кандай аймактарындагы гендердик теңсиздикти 
чагылдырган айырмалардын болушу мамлекеттик жана ведомстволук 
саясаттардын көп бөлүгүн ишке ашыруучу чараларды гендердик ченемдерди 
сөзсүз эске алуу менен кайра караштырууну талап кылат. 

Мамлекеттик түзүлүштөрдүн өз функцияларын, алардын эң негизгиси бул 
калкты тейлөө кызматы экенин түшүнүүсү маанилүү болот. Аткарылуучу 
кызматтардын тизмелери жана мазмундары гана эмес, бул кызматтардын салык 
төлөөчүлөргө, ар башка жыныстагы адамдарга берген таасиринин натыйжалары 
дагы такталуусу талап кылынат. Мамлекеттик кызматтарды гендердик талдоо 
мамлекеттик бюджеттин чыгымдарын алгачкы жана кийинки маселелер кылып 
тактоого, теңдешсиздиктин күчөп кетишине жол бербөөгө жана калктын жашоо 
сапатын жакшыртууга мүмкүндүк берет. 

Мамлекеттик саясат деңгээлинде аялдардын дагы, эркектердин дагы укук жана 
мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашыруудагы өтө курч көйгөйлөрдү жана айырмаларды 
актуалдаштырууда гендердик статистиканы жакшыртуу зарыл. Азыркы учурда 
Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин маалымат базасынын 
чоң бөлүгүндө жыныс белгилери боюнча жеке көрсөткүчтөр жалпы көрсөткүчтөргө 
кошулбай калган. Ошону менен бирге кээ бир көрсөткүчтөрдүн (мисалы Джинни 
коэффициенти(8)) катталуусу токтоп, алардын динамикасы жоголууда. Жада калса 
азыркы убактын талаптары менен зарыл болгон көрсөткүчтөр дагы сейрек пайда 
болууда. 

(8) Джинни коэффициенти - кандайдыр бир изилденип жаткан белгиге карата 
ошол өлкөдөгү же аймактагы коомдун катмарлануу даражасынын статистикалык 
көрсөткүчү. 

Мындан башка дагы маанилүү көйгөй бул статистикалык маалыматтарда гана 
эмес ар кандай ведомстволордогу жалпысынан гендердик суроолор боюнча болгон 
жумуштарда маалымат алмашууда жана макулдашууда биргелешип 
аракеттенүүнүн жоктугу. Натыйжасында көптөгөн комплекстүү: миграция, көмүскө 
алектенүү, билим алуу менен эмгек рыногунун байланышы сыяктуу проблемалар 
гендердик ченем жактан талданбайт жана туура чечими табылбайт. 

Бул жагдай мамлекеттик гендердик саясаттын аткарылбай жаткандыгынын 
фактору болгон гендердик теңчиликти жылдыруудагы улуттук механизмдин 
институттук алсыздыгын чагылдырат. 

Ошентип азыркы убакта Кыргызстан үчүн гендердик теңчилик көйгөйлөрү 
актуалдуу бойдон кала берүүдө. Бул жетишерлик өнүкпөген экономиканын же 
саясий туруктуулуктун жоктугунун гана суроолору эмес: бул чөйрөдөгү көптөгөн 
натыйжалуу чечимдер бийликтин дагы, өлкөнүн жалпы калкынын дагы саясий 
эркинин жоктугунан жана гендердик суроолорго мамиленин деңгээлинин 
төмөндүгүнөн улам кабыл алынбай келет. Маанилүү жетишкендиктерге карабастан, 



аялдар менен эркектердин тең укуктуулугун жана мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашыруу 
бүгүнкү күндө биринчи кезекте мамлекет тараптан активдүү жумуш аткарууну жана 
туруктуу көңүл бурууну талап кылат. 

Жагдайды талдоо гендердик теңчилик чөйрөсүндө бүгүнкү күндөгү негизги 
көйгөйлөр төмөнкүлөр экендигин көрсөттү: 

1. Институттук механизмдин алсыздыгы жана гендердик саясатты улуттук, 
аймактык жана сектордук деңгээлдерде ишке ашырууда биргелешкен аракеттердин 
жоктугу. 

2. Тукум улантуу жана үй-бүлө милдеттеринин жүктөмдөрүн туура эмес 
бөлүштүрүү, аялдардын көмүскө экономикасындагы жана маянасы аз 
өндүрүштөрдөгү, тейлөөдөгү, соодадагы тең салмаксыз эмгек рыногунун себебинен 
экономикалык алсыздыгы жана көз карандылыгы. 

3. Теңдешсиздикти тереңдетүүгө жана жашоо сапатынын, анын ичинде 
саламаттык, билим алуу, кесиптик өнүгүү мүмкүнчүлүктөрүнүн төмөндөшүнө алып 
келүүчү керектүү тиричилик жөндөмдөрүн алууга мүмкүнчүлүк берген 
функционалдык билим берүү системасынын жоктугу. 

4. Гендердик басмырлоонун болушу жана укук системасынын алкагында бул 
чөйрөдөгү көйгөйлөрдү чечүүгө жетүү мүмкүнчүлүгүнүн чектелиши. 

5. Чечим кабыл алуунун баардык деңгээлдеринде саясий катышуу чөйрөсүндөгү 
гендердик тең салмактуулуктун жоктугу. 

  

3. Стратегиялык өнүгүүнүн көрүнүшү, максаттары жана артыкчылыктуу 
багыттары 

  

Бул стратегия 2020-жылга чейинки мөөнөткө эсептелген. Бул убакта гендердик 
теңчиликтеги жагдайдын кескин өзгөрүшүнө алып келе турган башкаруу жана 
гендердик көйгөйлөргө коомдук мамиле кылуу чөйрөсүндө өзгөртүүлөрдү аткарууга 
болот. 

2020-жылга чейинки мезгилдеги гендерлик теңчилик чөйрөсүндөгү стратегиялык 
өнүгүүнүн өңүтү: 

1. Маанилүү өзгөрүүлөрдүн бири болуп гендердик проблемага болгон бийлик 
жактан дагы, жалпы коомчулук жактан дагы мамиленин өзгөрүшү эсептелет. 
Аялдардын чечимдерди кабыл алууга катышуу укугу атайын чаралар менен 
колдоого алынып расмий институттардын деңгээлинде гана таанылбастан, жеке 
турмуш деңгээлинде дагы таанылат. Биринчи кезекте аялдар үй-бүлө жана 
мансаптын ортосунда тандоого дуушар болбогондой болуп өз турмушун 
контролдоо укугу таанылышы керек. Дагы бир маанилүү укук бул нике өнөгүн тандоо 
мүмкүнчүлүгү, башкача айтканда экономикалык же моралдык чектөөсүз өз каалоосу 
менен никеге туруу же ажырашып кетүү мүмкүнчүлүгү. Эркиндиктин жаңы даражасы 
аялдардын саясаттын жана башкаруунун баардык деңгээлдерине жетүү 
мүмкүнчүлүгүн кеңейтип, өлкөнүн өнүгүшүнө аялдардын кошкон салымын 
көрүнүктүү кылат. Турмушта бул укуктарды ишке ашыруу коомдук аң-сезим жана 
башкаруу системасы менен иштөөнүн бир кыйла узагыраак мөөнөтүн талап 
кылганы менен, бул укуктар үчүн күрөштүн шарттары 2020-жылга чейин өзгөрүлүшү 
керек. Институттук, социалдык жана маданий тажрыйбалар чөйрөсүндөгү 
өзгөрүүлөрдү илгерилетүү коомчулук жана бийлик түзүлүштөрү тарабынан 
колдоого алынат. 



2. Бул Кыргыз Республикасынын Өкмөттүн гендердик демилгелердин 
чөйрөсүндө теңчилик маданиятын бекемдөө багытында ийкемдүү жумуш 
аткаруусунда жана мамлекеттин үлгүлүү жумуш берүүчү болуп калуусунда 
байкалат. Мындан сырткары, чечим кабыл алуудагы саясаттардын тең 
салмактуулугу жашоо сапатын жогорулатууга багытталган социалдык-акыйкаттуу 
программаларды жылдырууга көмөк болот. Башка жагынан алып караганда 
коомдук чөйрөдө гендердик басмырлоого чыдамсыздык маданияты коомдук-
маанилүү ченем болуп, турмуш-тиричиликтин баардык аймактарына, анын ичинде 
эмгек этикасына жана ЖМКнын иш-аракеттерине таасир берет. 

3. Мамлекет калкка кызмат кылуунун гендердик көз караштарына көбүрөөк 
маани бере баштайт. Мамлекеттин кызматтарынын тизмесине гендердик 
суроолорду эске алуучу механизм киргизилет. Мындан сырткары экономикалык 
активдүү калктын санынын арасында аялдардын үлүшүн көбөйтүү үчүн өкмөт жана 
жергиликтүү бийлик органдары тарабынан кол жетерлик мектепке чейинки билим 
берүү мекемелеринин тармагын кеңейтүүгө колдоо көрсөтүлөт. Кредиттик 
саясаттын өзгөрүлүшү менен жана ишкер айымдардын (анын ичинде элет 
жерлериндеги) кредиттик ресурстарга жетүү мүмкүнчүлүгүнүн кеңейиши менен 
аялдардын экономикалык көз карандысыздыгынын деңгээли кескин жогорулайт. 

4. Жергиликтүү бийлик менен активисттердин биргелешкен аракетинин, 
ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тараптан колдоонун натыйжасында 
өлкөдө чоңдор үчүн билим берүүчү активдүү аракеттеги расмий билим берүү 
системасын толуктоочу система пайда болот. Бул "өмүр бою билим алуу" 
принциптерине негизделген система билим берүү чөйрөсүндөгү маңыздык 
өзгөрүүлөргө таасир берип, мектептеги окуучулардын жетишкендиктерин 
жакшыртууга, жана чоңдор үчүн жаңы эмгек рынокторуна жетүү мүмкүнчүлүгүн 
кеңейтүүгө жардам берет. Үй-бүлө милдеттерин, анын ичинде балдарды тарбиялоо 
милдеттерин бөлүштүрүү бирдей болуп, калктын баардык муундары үчүн жашоо 
сапатын жакшыртууга алып келет. Мындан башка дагы саламаттык сактоо 
чөйрөсүндөгү жагдай өзгөрүлүп, энелердин жана ымыркайлардын өлүм 
көрсөткүчтөрү азайып, эркектердин саламаттыгынын көрсөткүчтөрү оңолот. 

5. Функционалдык билим берүү системасынын иштешинин натыйжасында 
жакынкы он жылдыкта иш менен камсыз кылынуунун түзүлүшү өзгөрүлөт, тышкы 
жана ички эмгек миграциясынын деңгээли оңолуп, туруктуу калыпка келет, калктын 
басымдуу бөлүгү жаңы маалыматтык-коммуникациялык технологияларынын 
кыймылы менен байланышкан жумушчу орундарында иштешет. Бул биринчи 
учурда аялдардын эмгек аракеттерин үй-бүлө милдеттери менен 
айкалыштыруусуна көмөк болот. 

Узак мөөнөттөгү стратегиянын максаты жынысына, жашына, социалдык 
даражасына, ден-соолугунун мүмкүнчүлүктөрүнө, гендердик окшоштугуна жана 
башка басмырлоого негиз болгон себептерге карабай Кыргыз Республикасынын 
адам потенциалын толук кандуу ишке ашыруу үчүн өлкөнүн жарандарына бирдей 
укук жана мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуучу институттук базаны түзүү. 

Бул максаттарга жетүү үчүн төмөндөгү артыкчылыктуу маселелер багытында 
иш-чаралардын комплексин ишке ашыруу зарыл: 

- аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү; 

- функционалдык билим берүү системасын түзүү; 

- гендердик басмырлоону жоюу жана аялдардын акыйкаттыкка жетишүү 
мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү. 



- чечимдерди кабыл алууда жана аялдардын саясаттык катышуусунда 
гендердик тең салмактуулукту жылдыруу. 

Артыкчылыктуу маселелердин ар бири өзүнө узак мөөнөттө аткарылуучу бир 
нече суроолордун коюлушун жана чечилишин камтыйт. 

Коюлган ар бир маселе төмөнкү ченемдердин ишке ашуусу аркылуу 
көзөмөлдөнөт жана чечилет: 

- институттук, жол-жоболук өзгөрүүлөр; 

- өкүлчүлүк деңгээли; 

- аткарылган жумуштун натыйжаларына таасир берүү; 

- кызыкдар тараптардын коомдук талкууларынын жана диалогдорунун мүнөзү, 
маңызы(9). 

(9) Талдоонун жана мониторинг жүргүзүүнүн модели, "Аялдар Парламенти: 
цифралардан сырткары" - IDEA Демократия үчүн жана шайлоолорду колдоого алуу 
эл аралык институтунун колдонмосунда сунушталган жана жазылган. 
Http.//www.idea.i№t/publicatio№s/wip2/upload/WiP i№lay.pdf сайтынан караңыз. 

Мындан сырткары, белгиленген артыкчылыктуу маселелердин алкагындагы 
коюлган максаттарды ишке ашыруу үчүн жөнгө салуу саясатындагы өзгөртүүлөр 
сунушталат. 

  

4. Коюлган максаттарды жана маселелерди ишке ашыруу 

  

Аталган Стратегияны жүзөгө ашыруудагы ийгилик көпчүлүк учурда бир катар 
факторлордон көз каранды жана ошол эле учурда ал төмөндөгүдөй милдеттерди, 
алдыга коюлган артыкчылыктуу багыттарды аткаруу менен аныкталат. 

  

1. Аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү 

  

Экономикалык өнүгүү чөйрөсүндөгү гендердик теңчиликке жетүү натыйжасы, зор 
стратегия катары Пекинде (1995-ж.) БУУнун аялдардын абалы тууралуу төртүнчү 
конференциясында каралган жана Аракеттердин платформасында бекитилген(10). 
Кийинчерээк, БУУнун башкы катчысынын экономикалык жана социалдык укуктар 
боюнча Кеңешине (ECOSOC) болгон баяндамасында (1997-ж.) гендердик келечекти 
аялдардын ролу узак убакытка чейин таанылбаган социалдык жана экономикалык 
аймактарга киргизүүнүн маанилүүлүгү баса белгиленген. 

(10) ППДнын 164-параграфтагы "Аялдар жана экономика" бөлүмүндө 
экономикалык чөйрөдөгү комплекстүү гендердик маселелери атайын белгиленет. 
Аялдардын даражасы тууралуу Комиссиянын Макулдашылган корутундуларында 
(2000) көрсөтүлгөндөй комплекстүү гендердик чаралардын стратегиясынын ролу, 
аялдардын жана эркектердин экономикалык өнүгүүгө кошкон салымын нак 
аныктоодон жана алардын өнүгүү программаларына катышуусуна түрткү берүүдөн 
турат. Гендердик келечек өзүнө изилдөөлөрдү, талдоону, саясий тажрыйбаларды, 
бардык чөйрөлөрдөгү (анын ичинде экономикалык) пландаштырууну жана 
институттук өнүктүрүүнү камтый ала турган абалда болушу керек. 



"Макро деңгээлдеги улуттук саясат менен микро деңгээлдеги экономикалык 
жана социалдык гендердик ролдордун тыгыз байланышы тактап белгилөөгө 
муктаж, - деп белгиленет экономикадагы аялдардын ролуна салыштырмалуу 
аялдардын даражасы боюнча Комиссиянын Макулдашылган корутундуларында 
(1997-ж.) - аны менен кошо каржы жана сооданы эркин кое берүү саясатынын, жана 
менчиктештирүүнүн аялдардын абалына берген таасирин баалоо зарыл"(11). 

(11) 1997/3, параграф 23, Аялдардын даражасы боюнча Комиссия, 2000 

Пекиндик Аракеттер платформасын ишке ашырууну талдоого арналган БУУнун 
Башкы ассамблеясынын атайын сессиясында (2000-ж. июнь), мамлекеттердин 
Өкмөттөрү гендердик келечекти бюджеттик процессти иштеп чыгуу, өнүктүрүү, 
кабыл алуу жана ишке ашыруу боюнча процесстерге кошууну милдеттенме кылып 
алышкан. 

Азыркы убакта өнүгүүдөгү гендердик-шартталган тоскоолдуктар мамлекет, 
рынок жана үй-чарба деңгээлдеринде каралат. Алардын бардыгы социалдык-
экономикалык табиятка ээ болуу менен экономиялык теорияларда/моделдерде, 
өнүгүү стратегияларында кызыкчылыгы жана талаптары эске алынбаган аялдарга 
карата басмырлоонун көрүнүшү болуп саналышат. 

Мындан сырткары, улуттук деңгээлде аялдар менен эркектердин экономикалык 
(мисалы ишкердүүлүк аракеттерин жүргүзүүгө жана ишканаларды башкарууга 
жетүүнүн бирдей мүмкүнчүлүктөрү) жана эмгек мамилелеринде (мисалы бирдей 
маяна, үй-чарба ишин баалоо) бирдей мүмкүнчүлүктөрү таанылат жана 
кепилденет(12). 

(12) "Эркектер жана аялдар үчүн бирдей укук жана мүмкүнчүлүк боюнча 
мамлекеттик кепилдөө тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, 2008-
жылдын, 4-августу, № 184. 

Экономикалык чөйрөдө, негизинен, иш менен камсыз кылуу тармагында 
аялдарга карата болгон басмырлоону жоюу үчүн иш-чараларды иштеп чыгуу 
Кыргызстандын АБЖК боюнча эң маанилүү юридикалык милдеттенмеси болуп 
саналат(13). 2000-жылы кабыл алынган негизги фактору социалдык, анын ичинде 
гендердик теңсиздик болгон кедейликти жок кылууга багытталган Миң жылдыктын 
декларациясы жана миң жылдыктын белгиленген өнүгүү максаттары өлкөлүк 
деңгээлде маанилүү милдеттенмелер катары кабыл алынды. Кыргыз Республикасы 
үчүн эркектер менен аялдардын теңчилигин, аялдардын укук жана 
мүмкүнчүлүктөрүн камсыздоочу үчүнчү максат иш менен камсыз кылуу жана 
башкаруу чөйрөсүндөгү теңсиздикти жоюу боюнча маселелерди чечүү аркылуу 
ишке ашуусу керек. Студенттердин топторундагы аялдардын жана эркектердин 
үлүшү; аялдардын маянасы менен эркектердин маянасынын шайкеш келиши; 
аялдардын калктын экономикалык активдүү катмарындагы үлүшү ушул 
натыйжалардын индикатору болуп саналат. 

(13) Кыргыз Республикасы АБЖКга 1996-жылы кошулду. 

Ошентип, аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүнүн чөйрөсүндө 
артыкчылыктуу милдеттер төмөнкүлөр болот: 

- Аялдардын коомдук өндүрүшкө жана өнүгүүгө кошкон салымын таануу - каттоо 
жана көрсөтмөлөө. 

- Аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүнүн булактарын бекемдөө аркылуу 
экономикалык активдүүлүгүн жогорулатуу жана көмүскөдө иштөөдөн ачык эмгек 
рыногуна өтүү. 



- Жумушчулардын - аялдар менен эркектердин талаптарын эсепке алган эмгек 
шарттарын түзүү, эмгек жана үй-бүлө милдеттерин айкалыштырууга мүмкүн болгон 
түзүлүштөрдү түзүү. 

- Эмгек маянасындагы айырманы азайтуу, эмгек рыногундагы бөлүштүрүүнү 
аялдардын жана эркектердин алектенүүсүн диверсификациялоо аркылуу азайтуу. 

Аталган артыкчылыктуу милдеттерди чечүү төмөндөгүдөй күтүлүүчү 
натыйжаларга алып келүүсү зарыл: 

1) Улуттук эсептердин системасы үй эмгеги, көмүскөдөгү, формалдуу эмес 
экономикадагы, ИДПдагы гендердик талаптарды эске алуучу көрсөткүчтөрдү 
камтыйт, ошону менен катар аялдардын макро экономикалык көрсөткүчтөргө 
кошкон салымы эсепке алынат. Иш менен камсыз кылуу саясаты бүтүндөй 
республика боюнча алганда гендердик-акыйкатуу мүнөзгө ээ. 

Институттук, жол-жоболук өзгөрүүлөрдөгү конкреттүү көрүнүштөр төмөндөгүдөй 
чагылдырылат: 

- орточо мөөнөттөгү бюджеттин, жылдык бюджеттин болжолдору жана улуттук 
эсептердин системасы биргелештирген ар кандай макроэкономикалык 
көрсөткүчтөрдү камтыган, гендердик ченемдери бар өнүгүү пландарынын 
гендердик талдоону киргизүүдө; 

- статистикалык көрсөткүчтөрдө аялдардын рыноктук жана рыноктук эмес 
аракеттеринин түрлөрүн, көмүскөдөгү экономикада, үй чарба эмгегинде 
алектенерин чагылдырууда. 

Өкүлчүлүк деңгээлде Стратегияны ишке ашыруу экономиканын өсүшүн 
камсыздоо үчүн эмгек рыногунда аялдарды катышуусун өзгөртүү боюнча бир катар 
чараларды кабыл алууну божомолдойт. Иштин жыйынтыктарына таасир этүү 
деңгээлинде: үй-чарба эмгегин таануу; каалаган жашоо деңгээлине жетүүгө 
керектүү болгон экономикалык ресурстар ченелбестен, алар микродеңгээлде 
кандай пайдаланылып же бөлүштүрүлүп жаткандыгы тууралуу маалыматтар бар. 

Аялдардын рыноктук жана рыноктук эмес иштерге катышуусу тууралуу 
суроолор боюнча мамлекеттин, бизнес-түзүлүштөрдүн, жарандык коомдун 
институттарынын диалогу түзүлгөн. 

2) Ишкердүүлүк чөйрөсүндө аялдарды институттук жана инфраструктуралык 
колдоо жумуш орундарын түзүү (түз) жана ИДП өсүшү (кыйыр) аркылуу 
жумушсуздук деңгээлин азайтып, алектенүү деңгээлинин жогорулашына көмөк 
болот. Укуктук жөнгө салуу сферасы көмүскө экономикасындагы эмгегин барктуу 
дагы, натыйжалуу дагы деп айтууга болбогон көптөгөн элдерге тарайт; Алектенүүгө 
болгон мамиле өзгөрөт - адамды коомдук-пайдалуу аракетке кошуу себеби боюнча 
кандайдыр бир мамилелер системасы катары. 

Институттук, жол-жоболук өзгөрүүлөр: 

- бизнестин бардык этаптарында аялдардын ишкердүүлүгүн колдоочу 
инфраструктуралардын иштеп туруусу; 

- жумуш орундарын түзүүгө мамлекет тарабынан тапшырыктар; 

- эмгектик, социалдык мыйзам чыгаруу экономиканын бардык секторлоруна, иш 
менен камсыздоонун бардык түрлөрүнө колдонулат. 

Өкүлчүлүк деңгээлдеги өзгөрүүлөр экономикалык активдүү аялдардын санынын 
өсүшүндө чагылдырылат (60%га чейин); эркектер менен аялдардын ортосундагы 
жумушсуздук деңгээлиндеги айырманын азайышы; формалдуу экономикадагы 



аялдардын санынын өсүшү. Жумуш жыйынтыктарына таасир берүү өз кезегинде 
коомдогу/коомдук өндүрүштөгү аялдын орду тууралуу патриархаттык көз 
караштардын өзгөрүлүүсү; аялдардын даражасынын экономикалык көз 
карандысыздык аркылуу күчтөнүүсү. 

Диалог чөйрөсүндөгү прогресс ишкер аялдар менен банктардын, кредиттик 
мекемелердин, ошондой эле ишкердикти колдоочу жана иш менен камсыздоо 
маселелери боюнча жооптуу мамлекеттик түзүлүштөрдүн ортосундагы байланыш 
жиктери түзүлгөндүгүндө байкалат. 

3) Иш менен камсыздоонун кандай гана түрлөрү, формалары болбосун үй-
бүлөлүк милдеттери бар жумушчуларга калыстуу болуп, аялдар менен эркектерге 
бир убакта коомдук өндүрүшкө кошулууга жана тукум улоо, балдарды тарбиялоо 
боюнча аракеттерди аткарууга мүмкүндүк берет. Жумуш аткаруу татыктуу эмгектин 
мүнөздөмөлөрүнө ээ боло баштайт. 

Институттук, жол-жоболук өзгөрүүлөрдүн деңгээлинде: 

- эмгектин гендердик сезимдүүлүк шарты иштейт; 

- ДМЧА аялдар үчүн жумуш ордуларын квоталоо тажрыйбасы киргизилген; 

- үй-бүлөлүк милдеттери бар жумушчулар үчүн шарттарды түзүү аймагындагы 
эл аралык жана улуттук мыйзамдардын талаптары аткарылат. 

Өкүлчүлүк деңгээлинде мектепке чейинки окуу жайлары менен камсыздоону 
40%га жеткирүү, ДМЧ аялдардын жумуш ордуларына муктаждыгын 20%га аткаруу 
пландаштырылат. 

Коомдук коммуникациянын деңгээлинде профсоюздар, жумуш берүүчүлөр жана 
жумушчулардын ортосунда диалог өнүгөт. 

4) Экономиканын ар кандай тармактарында эркектер утушта болгон гендердик 
тең салмаксыздык эмгек рыногунун негизги мүнөздөмөсү болбой калат, бул өз 
кезегинде вертикалдуу жана горизонталдуу бөлүштүрүүнүн кыскаруусу жана 
"бирдей баадагы жумушка бирдей маяна" принцибинин ишке ашуусуна алып келет. 

Институттук жана жол-жоболук өзгөрүүлөр деңгээлинде кесиптик билим берүү 
мекемелериндеги өзгөчө адистиктерге жаш кыз-жигиттерди тартуу үчүн 
мүмкүнчүлүктөр изилденет жана атайын чаралар колдонулат, ошондой эле 
аялдардын заманбап кесиптерге, квалификацияларга жетүү мүмкүнчүлүгү 
камсыздалат. 

Өкүлчүлүк деңгээлдеги өзгөрүүдө эмгек рыногундагы бөлүштүрүүнүн 
төмөндөшү, аялдар менен эркектердин жумуш маянасынын айырмасы 20%га чейин 
азайгандыгы байкалат. Жыйынтыгында аялдардын адаттагы иш менен камсыз 
болуу түрлөрү тууралуу көз караштар өзгөрүлгөн, аялдар маянасы жогору болгон 
кесиптерди жана адистиктерди өздөштүрүштү. 

Жалпы элдик коммуникациянын чөйрөсүндө эмгек жана иш менен камсыздоо 
рыногунун талаптарынын суроолору боюнча жумуш берүүчүлөрдүн жана 
жумушчулардын ортосунда туруктуу диалог түзүлгөн. 

  

2. Функционалдык билим берүү системасын түзүү 

  

Гендердик теңчиликти орнотууда билим берүү чөйрөсү негизги ролдордун бирин 
ойнойт. Техниканы иштете билүүдөн баштап өз баласы менен мамиле түзүү 



жөндөмдүүлүгүнө чейин колдонула турган жалпыланган билимдердин жана 
жөндөмдөрдүн болушу экономикалык өсүү жана жашоо сапатынын жогорулашын 
камсыз кылуунун маанилүү курамы экендиги айкын. Кыргызстанда азыркы убакта 
чарба иштерин жүргүзүү жана жаңы кесиптерди өздөштүрүү менен байланышкан 
кууш кесиптик аймактарда функционалдык билим берүүнү жеткирүүчү катары 
иштеген ("АРИС", "GIZ", "чоңдорду окутуу борбору", ж.б. сыяктуу) көптөгөн уюмдар 
иштейт. Ошол эле убакта өлкөдө адамдын анын саламаттыгы, балдарына тарбия 
берүүсү же саясий катышуу мүмкүнчүлүктөрү менен байланышкан жалпы жашоо 
тиричилигиндеги билимдерин жана жөндөмдөрүн жакшыртууга багытталган 
функционалдык билим берүү системасы жок. Бүгүнкү күндө мындай билимдерди 
жана жөндөмдөрдү калк арасында таратуу гендердик теңчиликке жетүү 
процесстеринде гана маанилүү роль ойнобостон, жалпы өлкөнүн өнүгүшүнө түрткү 
берүүсү мүмкүн. 

Жашоо тиричиликтин ар кандай аймактарындагы жагдайды анализдөө алардын 
ичинен функционалдык билимдердин жана жөндөмдөрдүн жетишсиздик себебинен 
эң көйгөйлүү болгондору төмөндөгүдөй сфераларда экендигин көрсөттү: 

- социалдык өнүгүү жана өз-ара аракеттенүү: эрте жаштагы балдарды багуу, 
ошондой эле аларды психологиялык өнүктүрүү жана тарбиялоо боюнча 
жөндөмдөрдүн жетишсиздиги; ар түрдүү, көп маданияттуу коомдогу тиричилик 
жөндөмдөрүнүн жетишсиздиги; гендердик теңдешсиздик маселелери тууралуу аз 
маалыматтуулук жана аялдардын башкаруу деңгээлинин төмөндүгү; 

- саламаттык: аялдардын дагы, эркектердин дагы тукум улантуу саламаттыгы 
тууралуу билимдердин жетишсиздиги; 

- маалыматка жетүү мүмкүнчүлүгү: заманбап техникаларын, компьютерлерди, 
маалымат технологияларын жана интернетти колдонуу боюнча билимдердин жана 
жөндөмдөрдүн жетишсиздиги. 

Жогоруда белгиленгендерге ылайык, функционалдык билим берүү 
чөйрөсүндөгү артыкчылыктуу милдеттер: 

- калктын жашоо-тиричиликке керектүү жөндөмдөрүн, анын ичинде ар түрдүү 
жана көп маданияттуу коомдогу тиричилик жөндөмдөрүн, ата-эне жөндөмдөрүн, 
тукум улоо саламаттыгынын маданияты менен байланышкан жөндөмдөрдү 
өнүктүрүү; 

- жалпы өлкө боюнча активдүү аракеттеги функционалдык билим берүү 
системасын түзүү, анын ичинде окутуу модулдарын иштеп чыгуу, окшош окутуу 
программаларына кенен жетүү мүмкүнчүлүгүн уюштуруу жана калктын умтулуусун 
(үй-бүлөлүк билим берүү борборлорун, телекоттеждерди ачуу жана функционалдык 
билим берүүнү жылдыруунун башка формаларын өнүктүрүү аркылуу) шарттоо; 

- формалдуу эмес билим алуунун ар кандай формаларынын техникалык 
инфраструктураны жакшыртуу (жалпы өлкө боюнча Интернетке жетүү 
мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүү) жана бар болгон институттардын (мектептер, ФАПтар, 
ҮМБ) аракеттерин кеңейтүү аркылуу аракеттенүүсүнө шарт түзүү. 

Күтүлүүчү натыйжалар: 

1) Калк өзүнүн турмуштук жана кесиптик жөндөмдөрүнүн деңгээлин "өмүр бою 
билим алуу" принциптериндеги функционалдык билим берүүнү илгерилетүү 
системасы аркылуу жогорулата алат. 

Институттук, жол-жоболук өзгөрүүлөрдүн деңгээлинде: 



- ата-энелик, эркектердин тукум улоо саламаттыгы, ар түрдүү коомдогу 
жашоонун жөндөмдөрү, гендердик теңчилик жана аялдардын саясий катышы 
чөйрөлөрүндө керектүү тиричилик жөндөмдөрүн алуу боюнча окутуу модулдары 
иштелип чыккан жана активдүү түрдө колдонулат; 

- үй-бүлөлүк билим берүү борборлорунун, "телекоттедждердин", жана 
функционалдык билим берүүнүн кыймылынын формаларынын 
инфраструктуралары түзүлгөн. 

Өкүлчүлүк деңгээлинде: үй-бүлөлүк жана ата-энелик милдеттер үй-бүлө 
мүчөлөрүнүн арасында, биринчи кезекте эркектер менен аялдардын ортосунда 
тегизирээк бөлүштүрүлгөн; аялдардын жетекчилик жөндөмдөрдү алууга жана 
чечим кабыл алууга катышуу мүмкүнчүлүктөрү пайда болот. Кабыл алынган 
чаралар жыйынтыгы үй-бүлө жана ата-энелик милдеттерди бөлүштүрүүнүн 
адаттагы түшүнүктөрүнүн өзгөрүлүшүнө; аялдар чечим кабыл алуу процесстеринде 
кыйла активдүүрөөк болушуна; эркектердин саламаттык көрсөткүчтөрү (анын 
ичинде тукум улоо аймагында) жакшырышына; балдардын билим алуудагы 
жетишкендиктери жогорулашына таасир этет. 

Жалпы элдик коммуникация чөйрөсүндө: 

- бийлик менен калктын ортосунда аялдарды жана көйгөйлүү топторду чечим 
кабыл алууга катыштыруу менен туруктуу диалог түзүлдү; 

- жергиликтүү коомчулуктарда кагылыш мүмкүнчүлүктөрү азайып, ар кандай 
этностук жана социалдык топтордун ортосундагы диалог оңолду. 

2) Айылдагы аялдар жана ден-соолугуна байланыштуу мүмкүнчүлүктөрү 
чектелген адамдар үчүн техникалык инфраструктураны жакшыртуу (жалпы өлкө 
боюнча интернетке жетүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу) жана иштеп жаткан 
аракеттеги институттардын (мектептер, ФАП, ҮМБ) функцияларын кеңейтүү 
аркылуу формалдык эмес билим алууга жетүү шарттары түзүлдү. 

Институттук, жол-жоболук өзгөрүүлөр айылдагы аялдар жана ДМЧА арасында 
функционалдык билим берүүнү жылдыруу үчүн техникалык инфраструктура 
аракетинде көрүнөт. 

Өкүлчүлүк деңгээлиндеги өзгөрүүлөрдө айылдык аялдар жана ДМЧА жаңы 
кесиптерди алууга жана ишкердүүлүктү өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүктөрдү алышты, 
ошондой эле аялдардын маалымат коммуникациялык технологиялары колдонуп 
үйдө иштөөнүн жаңы түрлөрүн өздөштүрүү эсебинен үй-бүлө жана эмгек 
милдеттерин айкалыштыруу мүмкүнчүлүктөрү кеңейүүдө. Кабыл алынган 
чаралардын жыйынтыгы айылдагы жана ДМЧА кесиптик жана мансаптык 
мүмкүнчүлүктөрү тууралуу адаттагы түшүнүктөрдүн өзгөрүлүшүнө; айылдагы 
аялдардын жана ДМЧА алектенүүсүнүн жана жашоо сапатынын түзүлүшү 
өзгөрүлүшүнө таасир тийгизди. 

Коомдук коммуникациянын деңгээлинде бизнес түзүлүштөр жана айылдагы 
аялдар жана ДМЧА арасындагы жогорку технологиялык чөйрөдөгү потенциалдуу 
кызматчылардын ортосунда туруктуу диалог өнүгүүдө. 

  

3. Гендердик басмырлоону жоюу жана аялдардын акыйкаттыкка жетишүү 
мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү 

  

Эл аралык бир катар документтердин, анын ичинде бардык адамдар колдоно 
алга турган укуктар бекитилген Адам укуктарынын жалпы декларациясынын (1948-



ж.) болушу аялдарды коргоодо, анын ичинде гендердик басмырлоо жана 
зомбулуктан коргоодо дагы натыйжасыз болуп чыкты. 1979-жылы Башкы 
Ассамблея аялдарга карата басмырлоонун бардык түрлөрүн жоюу боюнча 
Конвенция кабыл алды, анда юридикалык түрдө эл аралык деңгээлде 
макулдашылган аялдардын укуктары тууралуу принциптер белгиленген. 1994-
жылы Башкы Ассамблея аялдарды зомбулуктан коргоо боюнча эл аралык 
нормалардын биринчи расмий жыйнагы болгон Аялдарга карата зомбулукту жоюу 
тууралуу декларацияны кабыл алган. 1995-жылы өткөрүлгөн БУУнун аялдардын 
абалы боюнча IV эл аралык конференциясында эки маанилүү документ - Пекин 
декларациясы жана Пекиндик иш-аракеттер платформасы кабыл алынды. Биринчи 
документ БУУнун мүчөлөрү болгон өлкөлөрдүн өкмөттөрүнүн аялдарга жана 
кыздарга карата зомбулуктун баардык түрлөрүн жоюу жана алдын алуу боюнча 
аракеттеги чечкиндүүлүгүн тастыктады. Кыргыз Республикасы жогорудагы баардык 
эл аралык документтерди ратификациялап, өз жарандарынын коомдук жана жеке 
турмушунда басмырлоого жана зомбулукка жол бербөө боюнча чараларды көрүү 
тууралуу милдеттенмелерди алды. 

Ошону менен бирге, бийликтин гендердик басмырлоо жана зомбулук 
темаларына болгон көңүл буруусу сөз түрүндө гана калды. Кыргыз 
Республикасынын Конституциясы басмырлоого, анын ичинде жыныстык белги 
боюнча басмырлоого тыюу салат. "Эркектерге жана аялдарга бирдей укук жана 
мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуунун мамлекеттик кепилдери тууралуу" Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамы дагы аялдарга карата басмырлоонун баардык 
түрлөрүнө тыюу салат, бирок бул Мыйзамды аткарбоонун кесепеттери жөнөтүү 
нормаларына гана ээ жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын 
мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу тууралуу гана айтат. Ошентип, Кыргыз Республикасы 
мыйзамдарында гендердик басмырлоо үчүн бекитилген жоопкерчиликтин жоктугу 
укук колдонуучу тажрыйбалардын аялдарга карата жашыруун жана ачык 
басмырлоо учурларын этибарлоону шарттайт. 

Эреже катары, гендердик кылмыштардан жабыр тарткандар өз укуктарын 
коргоо үчүн кайрылбайт, анткени Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза 
кодексинин аялдарга карата кылмыштар үчүн жоопкерчиликти караштыруучу көп 
беренелери жеке жана жеке-коомдук айыптоо иштеринин катарына киргизилген. 
Мындай учурлар боюнча кылмыш иштери жабыркаган тараптан кайрылуунун 
болушу жана кылмышты далилдөө базасын түзүү жабыркаган адамдын өзүнө 
жүктөлгөндүгүнүн аркасында ачылат, бул болсо жапа чеккен адамдын керектүү 
билиминин, убактысынын, жана финансылык мүмкүнчүлүктөрүнүн болушун талап 
кылат. 

Укук бузуулардан юридикалык коргоо жол-жоболорунун татаалдыгы, укук коргоо 
органдарында коррупциянын болушу, квалификациялуу адвокаттык жардамга 
жетүү мүмкүнчүлүгүнүн жоктугу, гендердик зомбулуктан жабыр тарткандардын 
көпчүлүк бөлүгү өз укуктарын коргоо үчүн акыйкат системасына 
кайрылбагандыгына алып келет. Натыйжасында, гендердик негиздеги кылмыш 
жана укук бузуу учурлары кылмыштык, администрациялык жана четке кагуу 
статистикаларынын арасында калат. Гендердик маселелерди эске алуу жана 
ишбилгилик индикатор катары кабыл алынбаган кадрларды тандоо системасынын 
ачык-айкын эместиги, аймактык милиция инспекторлорунун, нөөмөттүк 
бөлүктөрүнүн кызматчыларынын, ИИО менен прокуратуралардын тергөөчүлөрүнүн 
гендердик тең салмактуу эмес курамы жабыр тарткан аялдардын ишенбөөчүлүгүн 
жаратат жана алардын укук коргоо түзүмдөрүнө кайрылуусунун дагы бир 
тоскоолдугу боло алат. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын нормаларын 
аткаруу боюнча Парламент жактан дагы, прокуратура органдары жактан дагы 



контролдун начардыгы, гендердик белгилер боюнча кылмыштар жана укук 
бузуулар, үй-бүлө мамилелер чөйрөсүндөгү жарандык иштер ажырашуу, мүлк 
бөлүштүрүү, аталыкты аныктоо, алименттерди төлөө, ж.б. боюнча сот тажрыйбасын 
жалпылатуунун жоктугу дагы аялдардын укугун коргоонун натыйжалуулугун 
жогорулатуу үчүн процессуалдык нормаларды мыкты деңгээлге жеткирүүгө 
тоскоолдук кылат. 

Ошентип, гендерлик басмырлоону жоюунун артыкчылыктуу милдетинде жана 
аялдардын сот акыйкаттыгына жетүүсүн кеңейтүүдө төмөнкүлөр коюлат: 

- акыйкатыкка жетүүнүн укуктук жана институттук механизмдерин бекемдөө; 

- гендердик басмырлоо жана зомбулуктан жапа чеккендерге жардам берүү 
системасын өнүктүрүү; 

- гендердик басмырлоо жана зомбулукка чыдабастык маданиятын өнүктүрүү. 

Күтүлүүчү натыйжалар: 

1) Гендердик басмырлоо жана зомбулук суроолорун жөнгө салуу аймагында 
Кыргыз Республикасынын нормативдик укуктук базасынын натыйжалуулугун 
баалоо жүргүзүлдү; мыйзам долбоору дайындалды жана Кыргыз Республикасынын 
мыйзам чыгаруу актыларына өзгөрүүлөр жана толуктоолор киргизилди. Сот 
тажрыйбасы дайыма мөөнөтү менен жалпыланып жана анализденип турат: 
системалык негизде Кыргыз Республикасынын эл аралык милдеттенмелерин жана 
улуттук ченемдик укуктук актыларды аткаруусуна контролдоо жүргүзүлүп турат. 
Зарыл болгон статистикалык көрсөткүчтөрдү көз карандысыз баалоо жүргүзүлгөн; 
статистикалык маалыматтарды чогултуу системасы кайрадан каралып чыгып, 
каттоонун жаңы формалары киргизилген. Укук коргоо органдарынын 
системасындагы гендердик кылмыштар үчүн жооптуу болгон түзүлүштөр 
аныкталган; алардын функционалдык милдеттери иштелип чыккан жана 
бекитилген; гендердик тең салмактуулугун сактоо талаптарын эске алуу менен 
кадрларды тандоо механизминин тунуктугу камсыздалган. 

Институттук деңгээлдеги өзгөрүүлөр гендердик кылмыштар чөйрөсүндө укук 
колдонуу тажрыйбасын көзөмөлдөө механизминин аракеттенишинде көрүнөт. 

Өкүлчүлүк деңгээлдеги өзгөрүүлөр гендердик кылмыштар менен күрөшүүгө 
бөлүнгөн түзүлүштөрдө жумушка тартылган кадрлардын гендердик суроолорду 
эске алуусуна жараша гендердик тең салмактуулук принциптеринде 
куралгандыгында көрүнөт. Бул артыкчылыктуу багыттын алкагында кабыл алынган 
чаралардын таасири басмырлоо жана зомбулук чөйрөсүндө укук колдонуу 
тажрыйбаларын гендерлештирүүгө багытталат. 

Коммуникация чөйрөсүндөгү өзгөрүү гендердик кылмыштар менен күрөшүү 
жана гендердик басмырлоонун алдын алуу үчүн жоопкерчиликтүү болуп 
дайындалган түзүлүштөрдүн калк менен болгон байланышты үзгүлтүксүз 
кармоосунун негизинде укук коргоо органдарына болгон ишеничтин 
жогорулашынан көрүнөт. 

2) Гендердик зомбулуктан жабыр тарткандарды коргоо боюнча кызматтардын 
стандарттары иштелип чыгып, күнүмдүк аракеттерге киргизилген. Мамлекеттик 
органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары гендердик 
зомбулуктан жабыр тарткандарга көмөк көрсөтүп, профилактика жумуштарын 
аткарат. Өлкөнүн калкы улуттук тынымсыз линияларды жана атайын интернет 
порталдарын активдүү колдонот. Гендердик суроолорду эске алчу адвокаттардын 
тобу гендердик басмырлоо жана зомбулуктан жабыр тарткан аялдарга жардам 
берүү боюнча аялдардын жана гендердик өкмөттүк эмес уюмдар менен тыгыз 



аракеттерди жүргүзүүдө; акысыз юридикалык кеңеш берүү тармактары иштеп 
жатат. "Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамынын негизинде жыл сайын коомдук кризистик борборлору үчүн 
мамлекеттик тапшырык аткарылат; жергиликтүү бюджеттерде гендердик 
зомбулукту алдын алуу максатында каражаттар бөлүнүп турат. Сот, укук коргоо 
жана башка мамлекеттик башкаруу органдарынын, аны менен кошо жергиликтүү 
башкаруу органдарынын кызматчыларынын квалификациясын жогорулатуучу 
окутуучу программаларына тийиштүү темалар киргизилген; мамлекеттик жана 
муниципалдык кызматчыларды аттестациялоодо жана тестирлөөдө алардын 
гендердик билимдери эске алынат. Эл аралык тажрыйбалардын негизинде 
гендердик зомбулуктун күнөөкөрлөрү менен иштөө программалары иштелип чыккан 
жана киргизилген; программа каражат жана адам ресурстары менен жетишерлик 
деңгээлде камсыздалган; аталган программанын иштеп баштоосу үчүн 
Администрациялык жоопкерчилик тууралуу Кыргыз Республикасынын Кодексинде 
өзгөрүүлөр кабыл алынган; 

Институттук, жол-жоболук өзгөрүүлөр гендердик зомбулуктан жабыр тарткандар 
үчүн, анын ичинде ӨЭУ арасында мамлекеттик заказдарды жайгаштыруу 
механизмине негизделген кызматтардын өнүккөн системасынын аракетинде 
билдирилет. 

Өкүлчүлүк деңгээлинде кызматтардын системасы менен жынысы, жашы, 
гендердик окшоштугу, сексуалдык багыты жана басмырлоого себеп боло турган 
башка негиздерге карабай баардык жарандар колдоно алат. Жыйынтыгында 
гендердик кылмыштар менен болгон күрөш натыйжалуу болот. 

Жалпы элдик коммуникация чөйрөсүндөгү өзгөрүү коомчулукта гендердик 
кылмыш жана гендердик зомбулук көйгөйлөрүн талкуулоого багытталган диалог 
өрчүп жаткандыгынан көрүнөт. 

3) Гендердик басмырлоого чыдабаган маданиятты өнүктүрүү максатында 
басмырлоо концепциясы жана бул концепцияны укуктук колдонуу жолу иштелип 
чыккан жана киргизилген. Бул концепцияны ишке ашыруу үчүн ЖМКнын, билим 
берүү мекемелеринин мүмкүнчүлүктөрү жана массалык таасир берүүнүн башка 
формалары колдонулат; 

Институттук, жол-жоболук өзгөрүүлөр мамлекеттик жана мамлекеттик эмес 
уюмдардын, бизнес түзүлүштөрдүн жана ЖМКнын документине багыт берүү үчүн 
басмырлоонун баардык түрлөрү менен, анын ичинде гендердик басмырлоо менен 
күрөшүүгө арналгандыгында көрүнөт. 

Узун аралыктагы келечекте коомчулуктун жана мамлекеттин басмырлоо 
проблемаларына болгон мамилеси өзгөрүлөт жана коомчулукта гендердик 
акыйкаттык, басмырлоо жана зомбулук көйгөйлөрүнө талкуулоого багытталган 
коомдук диалог өөрчүп жатат. 

  

4. Чечим кабыл алууда гендердик теңдештиктин кыймылы жана аялдардын 
саясий катышуусун кеңейтүү 

  

Кыргызстандагы аялдар кыймылы акыркы он жылдыкта гендердик теңчиликке 
жетүүдө кээ бир маанилүү ийгиликтерге жетүүнү камсыздады, бирок аялдар дагы 
эле чечим кабыл алуу процесстеринде толук катышпайт. 

Эл аралык коомчулук көп убакыт аралыгында аялдардын саясий процесстердин 
баардык жактарында катышуу укугунун концепциясына жактоо жана колдоо 



көрсөткөн(14). 1981-жылы Аялдарга карата басмырлоонун бардык формаларын 
жоюу тууралуу конвенция күчүнө кирди. Аталган Конвенция баардык катышуучу 
өлкөлөргө саясий жана коомдук турмушта аялдарга карата басмырлоонун баардык 
түрлөрүн жоюу милдеттерин жүктөйт. БУУнун Экономикалык жана социалдык 
Кеңешинин № 15 Резолюциясында (1990-жыл) жетекчи аялдардын өкүлчүлүгүнүн 
төмөнкү максаттык индикаторлору сунушталган: 1995-жылга 30% жана 2000-жылга 
50%. 

(14) 
htpp://wvvw.developme№ta№dtra№sitio№.№et/Stati.35+M545700465e6.0.html 

1995-жылы болуп өткөн Аялдардын абалы боюнча бүткүл дүйнөлүк төртүнчү 
конференцияда 30 пайыздык орто аралык индикатордун жетишкендиктери аз 
экендиги белгиленген. Ошондо эл аралык коомчулук аялдардын ыйгарым 
укуктарын кеңейтүүнүн Пекиндик Аракеттер Платформасы аталышындагы 
комплекстүү программасын кабыл алган. Аялдардын саясий турмушка катышуу 
бөлүгүндө АБЖК жоболоруна ылайык, бул платформада саясий турмуштун бардык 
чөйрөлөрүндө аялдардын өкүлчүлүгүн кеңейтүү боюнча чаралар 
аныкталган. Анда "гендердик тең салмактуулукту" камсыз кылуу жана 
бийликти, чечим кабыл алууну баардык деңгээлдерде бирдей, башкача 
айтканда 50гө 50 кылып адилеттүү бөлүштүрүү максаты жазылган. Мындан башка 
дагы Платформада Өкмөттөргө жыл сайын чечим кабыл алуу тармактарында 
коомдук фигура болгон айымдар тууралуу маалыматтарды чогултуу, талдоо жана 
таратуу боюнча чакырыгы орун алган. 

Беш жылдан кийин дүйнө өлкөлөрүнүн, анын ичинде Кыргызстандын да 
жетекчилери Миң жылдыктын декларациясын жана андан кийин - МӨМдү кабыл 
алышты. МӨМдү ишке ашыруу аракеттеринин алкагында дүйнөлүк коомчулук 
коюлган максаттарга жетүү үчүн ишке ашуу мөөнөттөрү макулдашылган так иш-
чараларынын зарылдыгы тууралуу чечим кабыл алды. Айта кетчү нерсе, гендердик 
теңчилик үчүнчү максат болуп саналат жана бул жагдай аялдар менен эркектердин 
турмуштун бардык аймактарындагы теңдиги - экономикалык, социалдык, саясий 
жана маданият - туруктуу жалпы өнүгүүнү камсыз кылууга керектүү нерсе экендигин 
таанууну тастыктайт. Коюлган максатка жетүүнүн жүрүшүн баалоонун маанилүү 
көрсөткүчтөрүнүн бири - аялдардын улуттук парламенттердеги 
кеминде 30 пайыздык өкүлчүлүгүнүн болушу. МӨМ индикаторлорунун камтуусу 
аныктама боюнча чектелүү болгону менен, Миң жылдыктын Декларациясында 
аялдар менен эркектердин теңчилигин камсыздоо суроолорун жактоосу жана ар 
бир адамдын башкаруу процесстеринин бардык деңгээлдеринде чечим кабыл 
алууга катышуу укугун колдоосу ачык чагылдырылат. Натыйжада аялдардын 
ыйгарым укуктарынын саясий процесстин бардык тараптарынан жана башкаруунун 
баардык деңгээлдеринде кеңейишинин маанилүүлүгү таанылат. 

Эл аралык милдеттенмелерди жана улуттук мыйзамдардын нормаларын ишке 
ашыруу төмөнкүлөрдү аткаруу зарылдыгы менен шартталат: 

1. Аялдардын саясий жетекчилигин илгерилетүү. 

2. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат органдарында гендердик багыттагы 
кадр саясатын өнүктүрүү. 

3. Чечим кабыл алуунун баардык деңгээлдеринде аялдардын 
өкүлчүлүгүн 50%га чейин жогорулатуу. 

Көрсөтүлгөн артыкчылыктуу милдеттерди чечүү төмөндөгүдөй күтүлүүчү 
жыйынтыктарга алып келет: 



1) Мамлекет, Кыргыз Республикасында аялдардын саясий жетекчилиги үчүн 
ылайыктуу шарттарды түздү. 

Институттук, жол-жоболук өзгөрүүлөрдүн деңгээлинде төмөндөгүдөй 
өзгөрүүлөр болот: аялдардын саясий активдүүлүгүн бардык деңгээлдерде колдоо 
жана жетекчи аялдардын потенциалын, анын ичинде мамлекеттик жана 
муниципалдык кызматта дагы жогорулатуу боюнча социалдык тапшырыктын 
механизми ишке киргизилди жана аракетте. Өкүлчүлүк деңгээлиндеги өзгөрүү 
аялдарды алга жылдыруу боюнча бир катар атайын (аффирмативдик) чараларды 
кабыл алууга таянат. Мамлекеттин өзгөчө көңүл бура турган аймагы айыл 
жергесиндеги жетекчи аялдар, ошондой эле жаш аялдар, ДМЧА топторундагы жана 
этностук азчылыктардагы аялдар болушу керек. Жыйынтыгында, кабыл алынган 
чаралар аялдардын саясий жетекчилигин колдоо боюнча мамлекеттик 
органдардын аракет тажрыйбаларын гендерлештирүүгө таасирин тийгизет. 

Жалпы элдик коммуникация чөйрөсүндө аялдардын саясий жетекчилигин 
өнүктүрүүнүн ылайыктуу чөйрөсү салттык жана жаңы медиалардагы гендердик 
суроолорду эске алган маалыматтык саясатты илгерилетүүнү өнүктүрүү аркылуу 
калыптанат жана мамлекеттин жана жарандык коомдун институттарынын, анын 
ичинде саясий партиялардын ортосунда аялдардын саясий жетекчилигин колдоо 
жана жылдыруу боюнча маселелери тууралуу диалог түзүлөт. 

2) Мамлекеттик жана муниципалдык органдардын кадрлар саясаты гендерлик 
багытталган жана жетекчи аялдардын өзгөчө көйгөйлүү топтордогу өнүгүүсүнө 
көмөк болот. 

Институттук, процедуралык өзгөрүүлөр: 

- гендердик экспертиза кадрлар саясатынын милдеттүү бөлүгү, жана 
отчеттордун баардык формаларына киргизилген; 

- гендердик анализ өзүнө ар тараптуулук - этностук, муундук, аймактык, ден-
соолугунун мүмкүнчүлүгү боюнча, ж.б. суроолорду камтыйт; 

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын баардык деңгээлдеринде 
гендердик окутуу жана гендердик компетенцияны жогорулатуу милдеттүү норма 
болот. 

Өкүлчүлүк деңгээлинде: Мамлекеттик жана муниципалдык кызматта 
тандоо, аттестация жана жылдыруу боюнча комиссияларда аялдар жана 
эркектер - мамлекет кызматкерлери бирдей абалда турат. Гендердик суроолор 
боюнча жооптуу адамдардын функциялары мамлекеттик жана муниципалдык 
органдардын биринчи адамдарына жүктөлгөн. Аталган артыкчылыктуу багыт 
боюнча кабыл алынган чаралар узун аралыктагы келечекте мамлекеттик жана 
муниципалдык органдардын кадрлар саясаты кызматчылардын үй-бүлөлүк 
ролдорун, алардын атайын керектөөлөрүн жана кызыкчылыктарын эске алуу менен 
жүргүзүүсүнө алып келиши керек. 

Жалпы элдик коммуникация чөйрөсүндөгү өзгөрүү мамлекеттик жана 
муниципалдык органдарда кадрлар саясатынын суроолорун талкуулоо үчүн 
туруктуу карым-катнаш аянтчалары орун алгандыгынан жана кызматчылардын 
профсоюздары менен мекемелердин жетекчилеринин ортосунда диалог 
түзүлгөндүгүнөн көрүнөт. 

3) Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын баардык деңгээлдеринде 
гендердик тең салмактуулук түзүлгөн. 

Институттук, процедуралык өзгөрүүлөр: 



- атайын чаралар, анын ичинде гендердик квоталоо мамлекеттик жана 
муниципалдык органдардын кадрлар боюнча жумушунун негизги принциби болуп 
калган; 

- кадрлар резерви (улуттук/ведомстволук) гендердик тең салмактуулук 
принциби боюнча түзүлөт; 

Өкүлчүлүк деңгээлиндеги өзгөрүү: аялдар менен эркектер мамлекеттик жана 
муниципалдык кызматтын баардык деңгээлдеринде бирдей даражадагы абалды 
ээлешет. Мамлекеттик саясат социалдык акыйкаттыкка жетүү жана натыйжалуу 
өнүгүү максатында жалпы топтордун кызыкчылыгын эске алуу менен түзүлөт. 

Жалпы элдик коммуникация чөйрөсүндө: Медиада жана коомдук мейкиндикте 
мамлекеттик жана муниципалдык органдардагы гендердик тең салмактуулукту 
колдоо боюнча атайын чаралардын маанилүүлүгүн түшүндүрүү жана колдоо 
идеялары чагылдырылат. 

  

5. Жөнгө салуу саясаты 

  

Өткөн 20 жыл ичинде мамлекеттүүлүктүн түзүлүшү 
менен (саясий, экономикалык социалдык институттар жана жол-жоболор) бирге 
өнүгүүнүн негизги суроосу жөнгө салуу саясатын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу 
маселеси болду. Экономикалык кооперация жана өнүгүү өлкөлөрүндө бир нече 
жылдан бери жөнгө салуу саясатынын тажрыйбаларын 
жалпылоо, документтештирүү, жана ийгиликтүү натыйжаларды чогултуу иштери 
жүрүп жатат(15). 

(15) №ick Malyshev. The Evolutio№ of Regulatory policy i№ OECD 
cou№tries.//Regulatory Policies i№ OECD Cou№tries. From I№terve№tio№ism to 
Regulatory Gover№a№ce, Paris, 2002; OECDReviews of regulatory reform: regulatory 
policies i№ OECD cou№tries, OECD-2002//ISB№ 92-64-19893-8. 

Кыргызстанда жөнгө салуу саясатынын концепциясынын өнүгүүсүнүн негизги 
фактору эл аралык финансылык түзүлүштөрдүн жана донорду уюмдардын 
экономиканы нормативдердин деңгээлинде бошотуу талаптары болду. Биринчи 
жолу жөнгө салуу саясатынын деңгээлинде "Кыргыз Республикасынын укуктук 
ченемдик актылары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында, ишкердикти 
жөнгө салууга багытталган, нормативдик-укуктук актылардын долбоорун кабыл 
алууда жөнгө салуучу таасирди талдоо (ЖСТТ) процедурасынын милдеттүүлүгүн 
белгилөөчү, жана ЖСТТ методикасында чагылдырылды(16). 

(16) Кыргыз Республикасынын 2007-жылдын 20-октябрындагы № 603 
"Нормативдик-укук актыларынын ишкердүүлүк субъектилеринин аракеттерине 
болгон жөнгө салуучу таасирин талдоо (ЖСТТ) методикасы тууралуу" токтому. 

Аталган ЧУАларды ишке ашыруунун биринчи тажрыйбалары мамлекеттик 
кызматкерлердин мындай анализдерди жүргүзүү жөндөмдөрүнүн 
жоктугу, жоопкерчиликтүү институттар тарабынан ЖСТТ жол-жоболорунун ишке 
ашуусун көзөмөлдөө үчүн ыйгарым укуктардын жетишсиздиги, жалпы мамлекеттик 
институттардын, анын ичинде мыйзам чыгаруучу укук маданиятынын төмөндүгү 
менен байланышкан кыйынчылыктарга чалдыкты. 

Өлкөнүн стратегиялык программалык документтер мамлекеттин эркин 
экономикалык саясатты, адам укуктарынын концепциясын жана туруктуу өнүгүүнү 
жактоосун белгилейт. Демек, ушул Стратегия жөнгө салуу саясатынын негизги 



принциптерин мамлекеттик башкаруунун баардык чөйрөлөрүнө, анын ичинде 
гендердик саясатка киргизүүнү максат кылып коет. Жөнгө салуу саясатынын 
ыкмаларын гендердик теңчиликке жетүү боюнча улуттук стратегияга киргизүү жаңы 
жана биринчилик болуп, берилген саясаттын ар кандай агымдарын 
биргелештирүүгө, гендердик стратегияны өлкөнү өнүктүрүүнүн негизги 
стратегияларына киргизүүгө жардам берет. 

Бул Стратегия, гендердик теңчиликке жетүүнүн адаттагы стратегияларынан 
айырмаланып, иштетип көрүү аркылуу түзүлөт, жана өнүгүү маселелерин чечүүдө 
сектор аралык биргелешип аракеттенүүнү өөрчүтүп, тармактык саясаттардын 
маселелерин түзүүгө катышпайт. 

Жөнгө салуу саясатынын принциптерин гендердик теңчиликке жетүү боюнча 
улуттук гендердик стратегияга жана УИПка киргизилиши, буга чейинки аракетте 
болгон гендердик пландардын каталуу жактарын оңдоо багытындагы аракет. 

Буга чейинки гендердик пландардын каталуу жактарын анализдөө, жөнгө салуу 
саясатындагы төмөнкү артыкчылыктуу маселелерди бөлүп чыгарууга мүмкүндүк 
түзөт. 

1) Башкаруунун бардык деңгээлдеринде гендердик теңчиликке жетүүнүн улуттук 
институттук механизмин өркүндөтүү; 

2) Гендердик саясатты ишке ашыруу үчүн нормативдик укук базаны жана укук 
колдонуучу тажрыйбаларды жакшыртуу; 

3) Улуттук гендердик статистиканы эл аралык милдеттенмелер менен 
байырлаштыруу жана стандартташтыруу; 

4) Мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүдө гендердик суроолорду эске алуучу 
стандарттарды киргизүү. 

Күтүлүүчү натыйжалар: 

1) Гендердик теңчиликтин принциптери баардык башкаруу чечимдеринин 
курамындагы бөлүк болуп, улуттук институттук механизм теңчилик саясатын ишке 
ашыруу боюнча ыйгарым укуктарга жана компетенцияларга ээ. 

2) Гендердик теңчилик чөйрөсүндөгү мыйзамдуулук менен байырланган 
нормативдик укуктук база мониторинг жана отчет тийиштүү мамлекеттик анын 
ичинде укук колдонуучу органдарды гендердик ченөө тартибинде өзүнүн 
аткарылуусун текшерүүчү жана көзөмөлдөөчү механизмдерди колдонууну камсыз 
кылып, аракетте болууда. Контролду жүргүзүүдө мамлекеттик органдар жарандык 
коомдун уюмдары менен өнөктөштүктө иш алып барат. 

3) Гендердик теңчилик саясатынын аймагындагы өзгөрүүлөр аялдардын жана 
эркектердин тиричилигиндеги ченемдерди толук камтыган сан жана сапаттык 
индикаторлордун комплекси аркылуу байкалат жана статистикалык жактан 
катталат. 

4) Гендердик суроолорду эске алган мамлекеттик кызматтар ар кандай 
катмардагы эркектердин жана аялдардын талаптарына жана керектөөлөрүнө 
ылайык келип, адамдык потенциалды колдоого/өнүктүрүүгө жөлөк болууда. 

Күтүлүүчү натыйжалардын төмөнкү көз караштары аларга жетишкендик катары 
катталат: 

- сунушталган мамлекеттик кызматтарга гендердик ченемдерди киргизүү үчүн 
институттук өбөлгөлөр иштелип чыккан жана сунушталган мамлекеттик кызматтар 



боюнча гендердик дезагрегацияланган статистика, чуа менен кошо аракетке 
киргизилген; 

- өкүлчүлүк деңгээлинде: мамлекеттик кызматтар акыйкаттуу, басмырлоо 
тоскоолдуктары жок сунушталат, жана аялдар менен эркектердин ар кандай 
топторунун, анын ичинде эң көйгөйлүү топтордун дагы кызыкчылыгына жана 
керектөөлөрүнө жооп берет; 

- мамлекеттик органдардын мамлекеттик кызматтарды сунуштоо аймагындагы 
тажрыйба аракеттерин гендерлөө ишке ашырылат; 

- гендердик суроолорду караштыруу менен аракеттенген мамлекеттик 
органдарга жетүүдөгү тоскоолдуктарды жоготуу үчүн мамлекеттик органдар, 
жарандар жана бизнес-түзүлүштөрдүн ортосунда туруктуу диалог түзүлгөн. 

  

6. Стратегияны ишке ашыруу процесси 

  

Процессти башкаруу 

  

Бул Стратегия башкаруучу чечимдердин куралы болуп эсептелет. Аталган 
Стратегияны ишке ашыруу, орто мөөнөттөгү гендердик теңчиликке жетүүнүн 
улуттук пландарын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу аракеттери аркылуу 
аткарылмакчы. 

Стратегияга тиркелген УИП-3, аны ишке ашыруунун биринчи этабы болот. 
Ошону менен бирге бул документ Кыргыз Республикасынын Орто мөөнөттүк өнүгүү 
программасынын 2012-2014-жылдарга карата ажырагыс бөлүгү. Анын алкагында 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтү гендердик басмырлоону жоюуга арналган укуктук 
жана институттук өзгөрүүлөргө багыт алган өлкөдө гендердик теңчилик саясатын 
илгерилетүүнү максат кылат. 

2020-жылга чейинки Стратегияда белгиленген узак мөөнөттөгү артыкчылыктуу 
маселелерди тактоо боюнча чечим, орто мөөнөттөгү пландарды ишке ашыруудагы 
илгерилөөлөрдү мониторингдөө жана баалоонун негизиндеги маалыматтарга 
жараша кабыл алынат. 

Стратегияны ишке ашыруу процесси башкаруу төмөнкүлөрдү камтыйт: 

1) гендердик теңчиликке жетүү боюнча узак мөөнөттөгү артыкчылыктуу 
маселелерин жылдыруудагы алдыга жылышуулар боюнча саясий чечимдерди 
кабыл алуу үчүн орто мөөнөттөгү пландардын ишке ашуусун системалык түрдө 
талдоо жана баа берүү; 

2) орто мөөнөттөгү пландарда белгиленген демилгелерди ишке ашырууга 
сарпталган каражаттардын, аны менен кошо гендердик теңчиликке жетүү боюнча 
УИП-3 ишке ашырууну бюджеттөөнүн негиздүүлүгү; 

3) бюджеттик жана бюджеттик эмес булактарды жана эл аралык донордук 
уюмдардын каражаттарын кошо эсепке алып, эң шексиз финансылоо булактарын 
аныктоо; 

4) гендердик теңчиликке жетүү боюнча узак жана орто мөөнөттөгү 
артыкчылыктуу маселелерди ийгиликтүү жылдыруу үчүн ылайыктуу жөнгө салуучу-
башкаруучу чөйрөнү түзүп берүү; 



5) гендердик теңчиликке жетүү боюнча УИП-3түн аракеттерин жана иш-
чараларын ишке ашыруу үчүн керектүү болгон ылайыктуу шарттарды түзүү; 

6) гендердик теңчиликке жетүү аракеттеринин УИП-3түн ишке ашуусунун алдыга 
жылуусун мониторингдөө жана баалоо системасын ишке киргизүү, бекилген 
максаттар менен маселелерден четтөөлөрдү аныктоо, алардын себептерин тактоо 
жана гендердик теңчиликке жетүү саясатынын орто жана узак мөөнөттөгү 
артыкчылыктуу маселелерине керектүү оңдоолорду киргизүү. 

Гендердик теңчиликке жетүү боюнча аракеттердин УИП-3түн ишке ашыруу 
боюнча бардык катышуучулардын жана кызыкчылыгы бар жактардын 
аракеттеринин бирдиктүүлүгү Кыргыз Республикасынын социалдык блок боюнча 
вице-премьер-министри тарабынан жалпы координацияланат. 

Бул Стратегиянын гендердик теңчиликке жетүү аракеттеринин УИП-3түн ишке 
ашуусунун алдыга жылышын мониторингдөө жана баалоо боюнча жумушчу орган 
болуп Кыргыз Республикасынын Жаштар, эмгек жана иш менен камсыздоо 
министрлиги чыгат. 

УИП-3тү ишке ашырууда аткаруу бийликтеринин негизги маселелери 
төмөнкүлөр болот: 

а) керектүү бюджеттик каражаттарды тартуу; 

б) насыялык донордук каражаттарды тартып келүүнү координациялоо; 

в) борбордук, тармактык жана аймактык аткаруучу бийликтин органдарынын 
аракеттерин биргелештирүү; 

г) жеке аймактагылардын жана жарандык коомдордун гендердик теңчиликке 
жетүү УИП-3тү ишке ашырууга катышуусуна институттук шарттарды түзүп берүү; 

д) чараларды аткаруу жана УИП-3түн иш-аракети боюнча так координация. 

  

Финансылык камсыздоо 

  

Стратегияны жүзөгө ашыруу УИП-3түн иш-чараларын бюджеттик жана 
бюджеттен тышкаркы булактар аркылуу каржылоо менен өз ара байланышкан 
гендердик теңчиликке жетишүү боюнча орто аралыктагы улуттук иш-аракеттер 
планын аткаруу аркылуу ишке ашырылат. 

Тендер саясаты чөйрөсүнүн чыгымдары бюджеттин орто аралыктагы 
болжолунда жана ар жылкы республикалык бюджетте чагылдырылат. 

Кыргыз Республикасынын орто аралыктагы өнүгүү программасынын алкагында, 
анын ичинде жакынкы 2012-2014-ж.ж. аралыгында, ички каржы булактарын, 
каржылоо мүмкүнчүлүктөрүн жана каржылоо үзгүлтүгүн, толуктоочу, анын ичинде 
эл аралык донор уюмдарынын бюджеттен тышкары каражат булактарын издөө 
зарылдыгын көрсөткөн тендер саясаты жаатындагы саясатты жүзөгө ашыруунун 
жалпы керектөөсүнүн бюджети аныкталат. 

  

Мониторинг жана баа берүү 

  

Гендердик теңчиликке жетүү боюнча аракеттердин УИП-3төгү маселелерди 
аткарууну мөөнөтү менен мониторингдөө жана баа берүү аны ишке ашыруунун 



алдыга жылышын байкоодогу натыйжалуу аспап болуп, төмөнкү аракеттерди 
аткарууга мүмкүнчүлүк түзөт: 

1) УИП-3кө жана Стратегияга түзөтүүлөрдү киргизүү аркылуу алдын ала саясий 
чечимдерди кабыл алуу; 

2) тендер теңчилигин өнүктүрүү жаатындагы Кыргыз Республикасынын жалпы 
өнүгүүсүнө берген алардын таасирин баалоону жүргүзүү. 

Кызыкдар болгон бардык жактар менен макулдашылган гендердик теңчиликке 
жетүү боюнча аракеттердин УИП-3 андагы индикаторлордун системасы менен кошо 
берилген документтин алкагында 2012-2014-жылдарга белгиленген артыкчылыктуу 
маселелерди илгерилетүүнүн жылыштарын мониторингдөө жана баалоонун 
ажырагыс бөлүгү болуп калат. Пландын чараларын/аракеттерин мониторингдөөчү 
жана баалоочу индикаторлор сан жана сапат сыяктуу мүнөздөмөлөргө ээ. 

Мониторингдин жана баалоонун комплекстери төмөнкүлөрдү байкоого жана 
ченөөгө жардам берет: 

- сарпталган ресурстардын эсебин эске алуу менен пландаштырылган 
маселелердин орто мөөнөттөгү аткарылуусун мүнөздөөчү индикаторлордун 
жардамы менен Планды аткаруунун мөөнөт аралык натыйжаларын; 

- натыйжалардын индикаторлору аркылуу, коюлган максаттарга жана 
маселелерге жараша акыркы натыйжаларды. 

Мониторинг жүргүзүү жана баа берүү - мониторингдин натыйжаларынын толук 
сүрөттөмөсүн түзүү үчүн берилген Стратегияны ишке ашырууну Кыргыз 
Республикасынын Жаштар, эмгек жана иш менен камсыздоо министрлигине 
тийиштүү "маалымат агымдарын" такай берүү менен анын биринчи этабын УИП-3тү 
аткарууну баалоону түшүндүрөт. 

Мониторингдин маалыматтарынын негизинде УИП-3түн ишке ашуусунун 
натыйжалуулугу маал-маалы менен бааланып турат. Бул баалоонун жүрүшүндө 
жетишкендиктер ийне-жибине чейин талданып, "опурталдуу" жерлер, УИП-3тү 
аткаруудагы жана коюлган маселелердеги кемчиликтер аныкталат. Алынган 
натыйжалардын негизинде төмөнкүдөй саясий чечимдер кабыл алынат: 

- башка мүмкүнчүлүктөрдү тандоо боюнча; 

- Стратегияны жана УИП-3тү ишке ашыруунун кийинки кадамдары боюнча; 

- ресурстарды кайра бөлүштүрүү жана аларды сарамжалдуу пайдалануу; 

- донордук коомчулуктар менен биргелешкен аракеттердин деңгээлин 
жакшыртуу; 

- коомдун гендердик теңчилик саясатын ишке ашыруунун натыйжаларынан 
көбүрөөк канааттандыруу. 

  

7. Мүмкүн болуучу тобокелдиктер жана коркунучтар 

  

Стратегиянын максаттарын жана милдеттерин ийгиликтүү ишке ашырууга 
таасирин тийгизген объективдүү жана субъективдүү факторлор кездешет. 
Тобокелдиктерди төмөндөтүү жана Стратегияны ийгиликтүү жүзөгө ашыруу 
мүмкүнчүлүктөрүн камсыздоо үчүн мүмкүн болуучу тобокелдиктерди жана 
коркунучтарды баалоо зарыл, алардын ичинен төмөндөгүлөрдү белгилесек болот: 



- мамлекеттик бюджеттин эсебинен Стратегияны жүзөгө ашырууну каржылоо 
мүмкүнчүлүгүнүн чектелүүлүгү; 

- жооптуу мамлекеттик органдар менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдарынын ортосунда Стратегияны жүзөгө ашыруу боюнча зарыл 
координациянын жана макулдашылган аракеттердин жоктугу, анын сектордук жана 
территориалдык программалар менен иш-аракеттер пландарында комплекстүү 
гендерлик мамилени колдонуунун үзгүлтүктүүлүгүнөн жана ыраатсыздыгынан улам 
көрүнүп турушу; 

- гендерлик көйгөйлөр менен алектенишкен эл аралык уюмдар, коомдук жана 
башка бирикмелер тарабынан колдоого алуунун жетишсиздиги, анын ичинде, 
аталган чөйрөдө эл аралык донорлор менен өнөктөштөрдүн көмөктөшүүсүндөгү 
начар макулдашылгандыктын жана координациялануунун жыйынтыгы; 

- Стратегиянын максаттарына жетишүү үчүн мыйзамдарды өзгөртүү, бир катар 
институттук жана жөнгө салуучу чараларды кабыл алуу зарыл, демек, бардык 
кызыкдар тараптарды канааттандырган чечимдердин варианттарын иштеп чыгууга 
жана макулдашууга узак мезгил талап кылынат; 

- өлкөдөгү социалдык-саясий туруксуздук. 

Саналган коркунучтардын алдын алуу же жоюу үчүн алардын пайда болгондо 
эле зарыл аракеттерди жана иш-чараларды кабыл алуу болжолдонот. 
Мониторингдин жана баалоонун эффективдүү системасы Стратегиянын 
милдеттерин жүзөгө ашыруудагы кыйынчылыктарды жана тоскоолдуктарды 
текшерип турууга мүмкүндүк берет. 

Аталган Стратегияны аткаруу үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, Кыргыз 
Республикасынын Жогорку Кеңеши, башка мамлекеттик органдар жана ЖӨБО 
жарандык сектор менен конструктивдүү өз ара аракеттенишүүнүн астында тыгыз 
жана макулдашылган түрдө иш алып баруусу зарыл. 

Гендер саясаты чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган, Стратегияны 
жүзөгө ашыруунун жана баалоонун бардык этаптарында жарандык коомдун 
активдүү катышуусун камсыздоо менен жана гендердик маселелерди чечүүнү 
колдоого алууга кызыкдар эл аралык жана донорлук уюмдарды тартууну ишке 
ашыруу аркылуу мамлекеттик органдар менен ЖӨБ органдарынын ортосундагы 
Стратегияны жүзөгө ашырууну координациялоо функциясын дайыма аткаруусу 
зарыл. 

  

Кыскартуулардын тизмеси: 

ЖСТТ - жөнгө салуучу таасирди талдоо 

АРИС - Кыргыз Республикасындагы коомчулукту өнүктүрүү жана инвес- 

тициялоо агенттиги 

ИДП - ички дүң продукт 

УДП - улуттук дүң продукт 

КГЧ - комплекстүү гендердик чаралар 

АБЖК - аялдарды басмырлоонун бардык формаларын жоюу боюнча кон- 

венция 

ДМЧА - ден-соолугуна байланыштуу мүмкүнчүлүктөрү чектелген адам- 



дар 

ЧУА - ченемдик укуктук актылар 

УИП - улуттук иш-аракеттер планы 

УИП-3 - Кыргыз Республикасынын 2012-2014-жылдарга гендердик теңчи- 

ликке жетишүү боюнча иш-аракеттеринин улуттук планы 

ИИО - ички иштер органдары 

ЖӨБО - Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары 

БУУ - Бириккен Улуттар Уюму 

ФАП - фельдшердик-акушердик пункттар 

МӨМ - Миң жылдыктын өнүгүү максаттары 

ҮМБ - Үй-бүлөлүк медицина борборлору 

CEDAW - аялдарды басмырлоонун бардык формаларын жоюу боюнча кон- 

венция 

GIZ - Герман маалыматтык кызматташтыгы 

PISA - Экономикалык Кызматташтык жана өнүктүрүү уюму тарабынан 

ишке ашырылган окуучулардын билиминин жетишкендиктерин ба- 

алоонун эл аралык программасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2-тиркеме 

  

2012-2014-жылдарга Кыргыз Республикасында гендердик теңчиликке жетишүү боюнча иш-аракеттердин улуттук 

ПЛАНЫ 
  

№ Милдет Чаралар/ 
аракеттер 

Баштапкы 
маалыматтар 

Көрсөткүч Көрсөткүч
тү өлчөө 
бирдиги 

Ишке 
ашыруу 
мөөнөтү 

Жооптуу 
уюмдар 

Күтүлгөн 
жыйынтыктар 
(продуктулар) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү 

1-максат. Эмгек жана үй-бүлөлүк милдеттенмелерин айкалыштыруу үчүн эмгек шарттарын жакшыртуу 

1.1
.1 

«Мамлекет - 
үлгүлүү жумуш 
берүүчү» 
программасын
, эки 
министрликти
н жана эки 
ЖӨБОнун 
базасында 
жүзөгө ашыруу 

Эмгек жана 
үй-бүлөлүк 
милдеттенм
елерди 
(ийкемдүү 
график, үйдө 
иштөө ж.б.) 
айкалыштыр
уу боюнча ар 
түрдүү 
үлгүлөрдү 
иштеп чыгуу 
жана ишке 
киргизүү 

ЭЭУ 
методикасы 
боюнча 
апробацияланг
ан гендердик 
аудиттердин 
жыйынтыгы 

Эмгек жана үй-
бүлөлүк 
милдеттенмеле
рин 
айкалыштыруу 
боюнча 
апробацияланг
ан үлгүлөрдүн 
саны 

Бирдик 2012-
2013-
ж.ж. 

ЖЭИКМ, 
пилоттук 
ведомстволо
р, ЖӨБО 
(макулдашуу 
боюнча) 

Эмгек жана үй-
бүлөлүк 
милдеттенмел
ерин 
айкалыштыруу 
боюнча 
үлгүлөр 
иштелип чыкты 
жана ар кайсы 
ведомстволор
до, ОМАларда 
жана ЖӨБОдо 
апробация 
өткөрүлдү 

Эмгек жана 
үй-бүлөлүк 
милдеттенм

Жок Кызматкерлерд
ин жалпы 
санынан: 

% 2014-ж. ЖЭИКМ, 
пилоттук 
ведомстволо

Эмгек жана үй-
бүлөлүк 
милдеттенмел



елерин 
айкалыштыр
уу боюнча 
үлгүлөрдүн 
жүзөгө 
ашырылышы
на 
мониторинг 
жүргүзүү 

- эркектерден 

- аялдардан, 
эмгек жана үй-
бүлөлүк 
милдеттенмеле
рин 
айкалыштыруу 
мүмкүнчүлүгүнө
н 
пайдаланышка
н 
кызматкерлерд
ин үлүшү 

р, ЖӨБО 
(макулдашуу 
боюнча) 

ерин 
айкалыштыруу 
боюнча 
үлгүлөр ишке 
киргизилди 
жана ага 
контролдук 
жүргүзүлүп 
турууда 

1.1
.2 

Эмгек жана үй-
бүлөлүк 
милдеттенмел
ер балансына 
колдоо 
көрсөтүү 
инфраструкту-
расынын 
өнүгүшү 

Мектепке 
чейинки 
курактагы 
балдары бар 
кызматкерле
рге колдоо 
көрсөтүүнүн 
ар кайсы 
үлгүлөрүн 
(кошумча 
төлөмдөр 
жана 
жеңилдиктер
, 
муниципалд
ык жана 
ведомстволу
к мектепке 
чейинки 

Кызматкерлер 
үчүн 
социалдык 
жеңилдиктерд
ин болушу 

Мектепке 
чейинки 
мекемелерге 
барган 
балдардын 
үлүшү 

% 2012-ж. ЖӨБО 
(макулдашуу 
боюнча) 

Мектепке 
чейинки 
курактагы 
балдары бар 
кызматкерлерг
е колдоо 
көрсөтүү 
үлгүлөрү 
иштелип чыкты 
жана ишке 
киргизилди 



билим берүү 
мекемелери 
менен 
келишим 
түзүү ж.б.) 
иштеп чыгуу 
жана ишке 
киргизүү 

Мектепке 
чейинки 
билим берүү 
мекемелери
н 
(ведомствол
ук, жеке, үй-
бүлөлүк ж.б.) 
ар кандай 
үлгүлөрүн 
ишке 
киргизүү 

Мектепке 
чейинки окутуу 
боюнча ар 
кандай 
долбоорлорду
н тажрыйбасы 
(Ага-Хан, 
ЮНИСЕФ) 

Мектепке 
чейинки ар 
түрдүү 
мекемелердин 
саны 

Бирдик 2012-
2014-
ж.ж. 

БИМ, 
пилоттук 
ведомстволо
р, ЖӨБО 
(макулдашуу 
боюнча) 

Мектепке 
чейинки 
балдар 
мекемелерини
н ар түрдүү 
үлгүлөрү 
иштеп жатат 

1.1
.3 

Аялуу 
топтордогу 
аялдарды 
экономика 
чөйрөсүнө 
интеграциялоо 
үчүн атайын 
чараларды 
ишке киргизүү 

Эмгек 
чөйрөсүндө 
дискриминац
иялык эмес 
(инклюзивди
к) 
тажрыйбаны 
пилоттук 
негизде 
ишке 
киргизүү 
боюнча эл 

Эл аралык 
конвенциялард
агы эмгек 
менен камсыз 
кылуу 
чөйрөсүндө 
инклюзивдик 
саясаттын 
принциптери 

Макулдашуу Документ 2012-
2013-
ж.ж. 

ЖЭИКМ, 
СӨМ 

Эмгек 
чөйрөсүндө 
дискриминаци
ялык эмес 
(инклюзивдик) 
тажрыйбаны 
пилоттук 
негизде ишке 
киргизүү 
боюнча эл 
аралык 
(донордук) 



аралык 
(донордук) 
уюмдар1 ме
нен 
макулдашуу
ларды иштеп 
чыгуу жана 
корутунду 
чыгаруу 

уюмдар2 мене
н 
макулдашуула
р түзүлдү 

ДМЧ 
аялдарды 
(анын 
ичинде, жеке 
ишкерлер 
үчүн сынак 
аркылуу) 
экономика 
ишкердигине 
интеграциял
оо боюнча 
мамлекеттик 
буйрутманы 
жайгаштыру
у 
принциптери
н жана жол-
жоболорун 
иштеп чыгуу 
жана жүзөгө 
ашыруу 

  Мамлекеттик 
буйрутманын 
жол-жоболору 

Документ 2012-
2013-
ж.ж. 

ЖЭИКМ, 
СӨМ 

ДМЧ аялдарды 
жумуш менен 
камсыз кылуу 
үчүн 
мамлекеттик 
буйрутмалар 
системасы 
иштөөдө 

Жайгаштырылг
ан мамлекеттик 
буйрутмаларды
н саны 

Бирдик 

Жумуш менен 
камсыз кылуу 
өтүнүчү менен 
кайрылгандард
ын ичинен 
камсыз 
кылынган 
ДМЧА-
аялдардын 
салыштырма 
салмагы 

% 

Белгилүү 
бир чөйрөдө 

Эмгек 
рыногунда 

Курстардын 
саны 

Бирдик ЖЭИКМ, 
СӨМ 

ДМЧ аялдар 
жогорку 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/93343/20?cl=ky-kg&mode=tekst#unknown
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/93343/20?cl=ky-kg&mode=tekst#unknown


иштөөгө 
ниеттенген 
ДМЧ 
аялдарды 
адистик 
боюнча 
окутууну 
жана кайра 
окутууну 
камсыз 
кылуу 

жогорку 
талапка ээ 
адистиктердин/ 
кесиптердин 
тизмеси 

Окутуудан 
өткөн 
аялдардын 
саны 

% 

2012-
2014-
ж.ж. 

талапка ээ 
адистиктерге 
ээ болуу 
мүмкүнчүлүгүн
ө ээ болушту 

2-максат. Аялдардын жана эркектердин иш менен камсыз болуусун диверсификациялоо аркылуу эмгек рыногунда сегрегацияны 
азайтуу 

1.2
.1 

Кесиптердин 
жана 
адистиктердин 
салттуу эмес 
түрлөрүн 
окууга жана 
өздөштүрүүгө 
уландарды 
жана 
кыздарды 
стимулдаштыр
уу 

Кесиптердин 
салттуу эмес 
түрлөрүн 
ЖМК 
аркылуу 
пропагандал
оо 

Чет 
өлкөлөрдүн 
практикасы 
жана 
тажрыйбалары 

Жарыяланган 
медиа-
продуктуларды
н саны 

Бирдик 2012-
2014-
ж.ж. 

ЖЭИКМ, 
КТРК 
(макулдашуу 
боюнча), 
мамлекеттик 
ЖМК 

Жаштар 
чөйрөсүндө иш 
менен камсыз 
кылуунун 
салттуу эмес 
түрлөрү 
таралууда 

Ишке 
тартылган 
ЖМКлардын 
саны 

Бирдик 

КТБ 
мекемелери
нде, оождо, 
жождордо 
уландар үчүн 
педагогикал
ык, 
медициналы
к, социалдык 
кызматкерле

2011-жылдагы 
стратегиялык 
маалыматтар 

оождорго жана 
жождорго 
тапшырышкан 
эркектердин 
жана 
аялдардын 
үлүшү 

% 2013-
2014 

БИМ, 
ЖЭИКМ, 
Улутстатком 
(макулдашуу 
боюнча) 

Уландардын 
жана 
кыздардын 
салттуу эмес 
адистиктерге 
тапшыруусу 
боюнча 
прецеденттер 
түзүлдү 



рдин ордун 
квоталоо 

    Педагогикал
ык 
адистиктерге 
тапшырышка
н уландарга 
атайын 
чараларды 
сунуштоо 
боюнча 
ченемдик 
документтер
дин 
топтомун 
иштеп чыгуу 
жана кабыл 
алуу 

Адамдарды 
белгилүү бир 
адистиктерге 
тартуу үчүн 
атайын 
чаралардын 
болушу 
тажрыйбасы 

Педагогикалык 
жождордо жана 
оождордо 
окуган жана 
билим берүү 
мекемелеринде 
иштеген 
уландардын 
үлүшү 

% 2012-
2013 

БИМ, ЖЭИКМ Эмгек рыногу 
кыйла тең 
салмактуу 
болууда 

1.2
.2 

Эмгек 
рыногунда 
аялдардын 
жаңы 
перспективдүү 
адистиктерди 
алуусу үчүн 
шарттарды 
түзүү 

Инновациял
ык 
келечектүү 
адистиктерд
и 
өздөштүрүүс
ү боюнча 
аялдар үчүн 
окуу жана 
кайрадан 
окуу 
мүмкүнчүлүг
үн камсыз 
кылуу 

Кесипкөйлүк 
окутуу жана 
кайра окутуу 
курстарын 
уюштуруу 
тажрыйбасы 

Эмгек 
рыногунда 
жаңы 
адистиктер 
боюнча 
курстарга/ 
такшалууларга 
катышкан 
аялдардын 
саны 

Адам 2012-
2014-
ж.ж. 

ЖЭИКМ Жумуштуулукт
ун айрым 
чөйрөлөрүндө 
эмгек акынын 
жана 
гендердик 
баланстын 
катышы кыйла 
тең 
салмакташууд
а 



3-максат. Аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн чыңдоо булактарын кеңейтүү аркылуу аялдарды жумуш менен камсыз 
кылуу 

1.3
.1 

Микрокредитт
өө боюнча 
мамлекеттик 
жаңы 
саясатты 
иштеп чыгуу 
жана 
колдонууга 
киргизүү 

Микрофинан
сылык/ 
микро 
кредиттик 
колдоо 
көрсөтүүнүн 
негизинде 
аялдардын 
ишкердигин 
өнүктүрүү 
стратегиясы
нын 
пайдасын 
жана 
чыгымдарын 
баалоо, 
иликтөө 

Микрокредиттө
ө боюнча 
изилдөөлөр 

Жүргүзүлгөн 
баа берүүлөр 
жөнүндө отчет 

Документ 2012-
2013-
ж.ж. 

ЖЭИКМ, 
Улутстатком, 
УБ 
(макулдашуу 
боюнча), 

Микрокредиттө
өнүн 
натыйжалуулуг
уна иликтөө 
жасалды жана 
саясаттарды 
иштеп чыгуу 
үчүн сунуш-
көрсөтмөлөр 
иштелип чыкты 

Ишкерлер 
(баарыдан 
мурда 
айылдык 
аялдар жана 
социалдык 
аярлуу 
топтордогу 
аялдар) үчүн 
кепилдиктер
ге жана 
тобокелдикт
ерди 

Жок Микрофинансы
лык/ 
микрокредиттик 
уюмдардын 
кызмат 
көрсөтүүлөрүнү
н 
натыйжалуулуг
у 

Натыйжал
уулук 
индекси 

2013-ж. ЖЭИКМ, 
Улутстаком 
(макулдашуу 
боюнча), УБ 
(макулдашуу 
боюнча) 

Жаңы саясат 
иштелип чыкты 
жана 
колдонууга 
киргизилди, 
ишкердик 
микрокредиттө
өнүн 
базасында 
тобокелдүүлүг
ү азаюуда 



камсызданд
ырууга 
ылайык 
микрофинан
сылык 
институттар
ды колдоо 
саясатын 
иштеп чыгуу 
жана 
колдонууга 
киргизүү 

1.3
.2 

Аялдардын 
ишкердигин 
колдоо 
чараларын 
иштеп чыгуу 
жана ишке 
ашыруу 

«Аялдар 
эркин 
ишкердикте» 
улуттук 
программас
ын иштеп 
чыгуу жана 
ишке 
ашыруу 

Чакан жана 
орто бизнести 
колдоо боюнча 
мамлекеттик 
программа 

Улуттук 
программаны 
бекитүүчү 
ЧУАлар; 

Документ 2012-ж. 
2013-ж., 
2-
квартал
ы 

ЖЭИКМ, 
ЭМСМ, РМА, 
(макулдашуу 
боюнча), 

«Аялдар эркин 
ишкердикте» 
улуттук 
программасы 
кабыл алынды 
жана алгачкы 
пайдаланууда
н өтүүдө 

Программалык 
чаралардын 
натыйжасында 
түзүлгөн жаңы 
ишканалардын 
болушу 

Бирдик 2013-
2014-
ж.ж. 

Аялдар 
бизнесин 
колдоонун 
аймактык 
инфраструкт
урасын 
түзүү: 

Бизнес-
инкубаторлорд
у түзүү 
тажрыйбасы 
(КЖК) 

Аялдар 
бизнесин 
колдоо боюнча 
инфраструктур
ада иштеген 
райондордун 
саны. 

Бирдик 2012-
2014-
ж.ж. 

ЖЭИКМ, 
ЭМСМ, РМА, 
ЖӨБО 
(макулдашуу 
боюнча) 

Аялдар 
бизнесин 
колдоо 
институттары 
иштеп жатат 



консультаци
ялык 
пункттар 
(бизнес-
чынжырчаны 
түзүү, 
карыздык 
каражаттард
ы издөө, 
лизинг, 
реклама ж.б. 
боюнча), 
бизнес-
инкубаторло
р, ресурстук 
борборлор, 
тренингдик 
борборлор 

Жакырчылык 
боюнча 
программалар
дын 
бенефициарла
рынын 
тажрыйбасы 
(БУУӨП) 

Аялдар 
бизнесин 
колдоо боюнча 
инфраструктур
анын кызмат 
көрсөтүүлөрүнө
н 
пайдаланышка
н аялдардын 
саны 

Адам 

1.3
.3 

Аялдар 
ишкердиги 
үчүн чектүү 
пайыздык 
ченди 
белгилөө 
аркылуу узак 
мөөнөттүү 
кредиттерди 
сунуштоо 
аркылуу 
кредиттик 
каражаттарда
н 

Аялдар 
ишкердигин 
кредиттөөнү 
демилгелеге
н банктар 
үчүн 
шарттарды 
түзүү 

Иштеп жаткан 
саясаттар 
жана 
кредиттөө 
шарттары 

Коммерциялык 
банктардан 
бизнесин 
өнүктүрүү үчүн 
кредит 
алышкан 
аялдардын 
саны; алынган 
кредиттердин 
санынан 
инвестициялык 
кайтарымдард
ын саны 

Адам % 2013-ж. 

2013-
2014-
ж.ж. 

УБ 
(макулдашуу 
боюнча) 

Аялдар 
ишкердигин 
өнүктүрүү үчүн 
жагымдуу 
шарттар 
түзүлгөн 



пайдаланууну 
кеңейтүү 

4-максат. Улуттук эсептерди оптималдаштыруу аркылуу коомдун өнүгүүсүнө аялдардын экономикалык салымын эсепке алууну 
камсыз кылуу 

1.3
.4 

Үйдөгү жана 
формалдуу 
эмес эмгектин 
коомдун 
өнүгүүсүнө 
экономикалык 
салымын 
баалоо 

Эмгек 
рыногунда 
аялдардын 
формалдуу 
эмес/ 
көмүскө иши 
боюнча 
изилдөөлөр 

Эмгек 
рыногунда 
аялдардын 
ишкердигине 
БУУӨП, 
ЭЭУнун 
изилдөөлөрү 

Изилдөөлөр 
жөнүндө отчет 

Документ 2013-ж., 

1-4-
квартал
ы 

Улутстатком, 
ЖЭИКМ 
(макулдашуу 
боюнча) 

Аялдардын 
формалдуу 
эмес/ көмүскө 
ишинин 
масштабдары 
белгилүү жана 
документтерди
н полиси үчүн 
сунуш-
көрсөтмөлөр 
иштелип чыкты 

Жыйынтыкта
рын дайыма 
жарыялап 
туруу менен 
үйдөгү 
эмгектин 
наркын 
изилдөө 

Үй-чарбаларын 
изилдөө 
жөнүндө 
интеграциялан
ган 2008-
жылдагы 
маалыматтар 

Үй эмгегинин 
ИДПдагы 
үлүшү: 

- аялдар 

-эркектер 

% 2014-ж. Улутстатком 
(макулдашуу 
боюнча) 

Репродуктивдү
ү/ төлөнбөгөн 
экономиканын 
масштабдары 
жана наркы 
белгилүү 
түшүнүгүндө 
аялдардын 
өнүгүүгө 
кошкон 
көмүскө 
салымы 
жөнүндө 
салттуу 

1.3
.5 

Аялдардын 
коомдун 

Медиа жана 
адвокаси 

Кампаниялард
ын 

Кампаниянын 
концепциясы; 

Документ 2013-ж., ЖЭИКМ, 
КТРК 

Коомдун 
түшүнүгүндө 



өнүгүүсүнө 
кошкон 
салымын 
чагылдыруу 

кампаниялар
ды иштеп 
чыгуу жана 
ишке 
ашыруу 

концептилерин 
иштеп чыгуу 
боюнча 
ЖКУнун 
тажрыйбасы 

2 -
квартал
ы 

(макулдашуу 
боюнча), 
мамлекеттик 
ЖМКлар 

аялдардын 
өнүгүүгө 
кошкон 
көмүскө 
салымы 
жөнүндө 
салттуу 
түшүнүктөр 
өзгөрүүдө 

Жарыяланган 
медиа-
продукттардын 
саны 

Бирдик 2013-
2014-
ж.ж. 

II Функционалдык билим берүү системасын өнүктүрүү 

1-максат. Пилоттук аймактарда ата-энелер үчүн функционалдык билим берүү системасын өнүктүрүү 

2.1
.1. 

Ысык-Көл 
жана Ош 
облустарында
гы ата-энелер 
үчүн 
функционалд
ык билим 
берүү боюнча 
пилоттук 2 
долбоорду 
колдонууга 
киргизүү 

Ата-энелер 
үчүн окуу 
модулдарын 
(модулдард
ын 
мазмунуна 
гендердик 
теңчилик 
жана 
полимадани
й билим 
берүү кирет) 
иштеп чыгуу 

ЮНИСЕФтин 
балдардын 
эрте жетилүүсү 
үчүн китептери 
бар 

Окуу 
модулдары 

Документ 2012-
2013-
ж.ж. 

БИМ, ЖЭИКМ Ата-энелер 
жана башка үй-
бүлө мүчөлөрү 
үчүн балдарды 
багуу жана 
алардын 
өнүгүүсү 
боюнча 3 
модул: 

- 0 жаштан бир 
жарым жашка 
чейинки 
балдарды 
тарбиялоо; - 
бир жарым 
жаштан 5 
жашка чейинки 
балдарды 
тарбиялоо; - 5-
6 жаштагы 



балдарды 
тарбиялоо 

Ата-энелер 
үчүн 
функционал
дык окутуу 
системасын 
колдонууга 
киргизүү 
үлгүлөрүн 
иштеп чыгуу 

Жети -Өгүз 
районунун 
Оргочор 
айылынын Үй-
бүлөлүк 
ресурстук 
борборунун иш 
тажрыйбасы 

СРЦ жана 
башка 
жергиликтүү 
институттарды
н (мектептер, 
ФАПтар, 
ҮМБлар, 
жергиликтүү 
коомдордогу 
курстар) 
тажрыйбасын 
эске алуу 
менен иштелип 
чыккан үлгү 

Документ 2012-ж. БИМ, 
ЖЭИКМ, 
пилоттук 
райондордун 
ЖӨБО 
(макулдашуу 
боюнча), 

Үлгү иштелип 
чыкты жана 
пилоттук 
аймактарда 
таркатылууга 
даяр 

Ысык-Көл 
жана Ош 
облустарынд
агы ата-
энелер үчүн 
функционал
дык билим 
берүү 
боюнча 
пилоттук 
долбоорлор
ду ишке 
киргизүү 

  Жүрүп жаткан 
курстардын 
саны; 

Бирдик 2013-ж. БИМ, 
ЖЭИКМ, 
пилоттук 
аймактардын 
ЖӨБО 
(макулдашуу 
боюнча 

Иштелип 
чыккан үлгү 
бардык 
пилоттук 
аймактарда 
ишке 
киргизилди) 

Окуган ата-
энелердин 
саны 

Адам 2013-ж. 

2.1
.2 

Пилоттук 
долбоорлорду
н ишине көз 

Иштеп 
жаткан 
борборлорго 

Жок Мониторинг 
жөнүндө отчет 

Документ 2014-ж., ЖЭИКМ Курстардын 
ишине 



карандысыз 
мониторинг 
жүргүзүү жана 
баалоо 

мониторинг 
жүргүзүү 
жана баалоо 

3 -
квартал
ы 

мониторинг 
жүргүзүлгөн 

Пилоттук 
аймактарда 
балдарды 
мектепке 
даярдоо 
деңгээлин 
баалоо 

ЮНИСЕФтин 
колдоосу 
менен иштелип 
чыккан 
стандарттын 
болушу 

6-7 жаштагы 
балдардын 
негизги 
билиминин, 
жөндөмдөрүнүн
, шыктарынын 
өөрчүү 
деңгээли 

Стандартк
а дал 
келүү 
жөнүндө 
документ 

2014-ж., 

3-
квартал
ы 

Пилоттук 
долбоорлорду
н 
натыйжалуулуг
уна алдын ала 
баа берилген 

Республикан
ын бардык 
аймактарын
да пилоттук 
долбоорлор
ду 
колдонууга 
киргизүү 
боюнча 
сунуштарды 
иштеп чыгуу 

Пилоттук 
долбоорлорду 
колдонууга 
киргизүү 
боюнча 
тажрыйба 

Сунуштар Документ 2014-ж., 

4 -
квартал
ы 

Сунуш-
көрсөтмөлөр 
иштелип чыкты 
жана 
долбоорлор 
колдонууга 
киргизүүгө 
даяр 

2-максат. Пилоттук аймактарда репродуктивдүү саламаттык жагында функционалдык билим берүү системасын түзүү 

2.2
.1 

Талас жана 
Баткен 
областтарынд
а 
репродуктивдү
ү саламаттык 
маселеси 
боюнча 

Репродуктив
дүү 
саламаттык 
маданияты 
боюнча окуу 
модулдарын 
иштеп чыгуу 

PCA жана 
башка 
уюмдардын 
ишинин 
алкагында 
түзүлгөн окуу 
модулдарынын 
болушу 

Окуу 
модулдары 

Документ 2013-ж., 

3-4-
квартал
дары 

ССМ, ЖЭИКМ Ар кандай 
курактагы 
топтор үчүн 
модулдар 
иштелип 
чыкты: 
өспүрүмдөр 



функционалд
ык билим 
берүүгө 
тиешелүү 2 
пилоттук 
долбоорлорду 
колдонууга 
киргизүү 

(балдар жана 
кыздар); 

жаш жигиттер 
жана аялдар. 
үй-бүлөлүк 
жуптар; 

- 
репродуктивдү
ү курактагы 
эркектер жана 
аялдар; 

- 
репродуктивдү
ү курактан 
өткөн эркектер 
жана аялдар 
жана улгайган 
адамдар 

Репродуктив
дүү 
саламаттык 
чөйрөсүндө 
функционал
дык окутуу 
системасын 
колдонууга 
киргизүү 
үлгүсүн 
иштеп чыгуу 

ЮНФПА жана 
башка 
уюмдардын 
алкагында 
репродуктивдү
ү саламаттык 
маданиятына 
окутуу 
системасын 
колдонууга 
киргизүү 
тажрыйбасы 

Колдо болгон 
тажрыйбаны 
эске алган, 
иштелип 
чыккан үлгү 

Документ 2013-ж., 

2-
Квартал
дары 

СCМ, 
ЖЭИКМ, 
пилоттук 
аймактардын 
ЖӨБО 
(макулдашуу 
боюнча) 

Үлгү иштелип 
чыкты, 
пилоттук 
аймактарга 
жайылтууга 
даяр 



Талас жана 
Баткен 
облустарынд
агы ата-
энелер үчүн 
функционал
дуу билим 
берүүнү 
киргизүү 
боюнча 
пилоттук 
долбоорлор
ду киргизүү 

  Иштеп жаткан 
курстардын 
саны; 

Бирдик 2013-ж. ССМ, 
ЖЭИКМ, 
пилоттук 
аймактардын 
ЖӨБО 
(макулдашуу 
боюнча) 

Иштелип 
чыккан үлгү 
бардык 
пилоттук 
аймактарда 
ишке 
киргизилди 

Окуп 
жаткандардын 
саны 

Адам 2013-ж. 

2.2
.2 

Пилоттук 
долбоорлорду
н ишине көз 
карандысыз 
мониторинг 
жүргүзүү жана 
баалоо 

Иштеп 
жаткан 
борборлорду
н ишине 
мониторинг 
жүргүзүү 
жана баалоо 

Ар кандай 
долбоорлорду 
баалоо 
тажрыйбасы 
(ЮНИСЕФ, 
ЮНФПА) 

Мониторинг 
жөнүндө отчет 

Документ 2014-ж., 

3 -
квартал
ы 

ЖЭИКМ Курстардын 
ишине 
мониторинг 
жүргүзүү 

Оору жана 
алардын 
алдын алуу 
деңгээли 
боюнча 
зарыл 
статистикал
ык 
көрсөткүчтөр
дү иштеп 
чыгуу жана 
долбоордун 

Дезагрегирлен
ген 
статистикалык 
көрсөткүчтөрдү
н болушу 

Алдын алуу 
жөндөмдөрүн 
жакшыртуу, 
ошондой эле 
репродуктивдүү 
саламаттыктын 
жалпы абалы 
боюнча 
көрсөткүчтөрдү
н тизмеси 

Документ 2014-ж., 

3 -
квартал
ы 

ЖЭИКМ Баалоону 
жүргүзүү үчүн 
жана пилоттук 
долбоорлорду
н 
натыйжалуулуг
уна баа берүү 
үчүн 
материалдар 
иштелип чыкты 



пилоттук 
аймактарда 
таасир 
этүүсүн 
болжолдоо 

Пилоттук 
долбоорлор
ду бүтүндөй 
республика 
боюнча 
жайылтуу 
жагында 
сунуш-
көрсөтмөлөр
дү иштеп 
чыгуу 

Пилоттук 
долбоорлорду 
жайылтуу 
боюнча 
тажрыйба 

Сунуш-
көрсөтмөлөр 

Документ 2014-ж. ЖЭИКМ Сунуш-
көрсөтмөлөр 
иштелип чыкты 
жана 
долбоорлор 
жайылтууга 
даяр 

3-максат. Пилоттук аймактарда көп түрдүү коомчулукта жашоо тажрыйбаларын жакшыртуу үчүн функционалдык билим берүү 
системасын түзүү 

2.3
.1 

Жалал-Абад 
жана Чүй 
облустарында 
көп түрдүү 
коомчулукта 
жашоо 
тажрыйбалар
ын жакшыртуу 
үчүн 
функционалд
ык билим 
берүү боюнча 

Чоңдор үчүн 
этникалык 
жана 
маданий 
билим, 
толеранттуу
лук боюнча 
окуу 
үлгүлөрүн 
иштеп чыгуу 
жана талаш- 
тартышка 

Ар түрдүүлүктү 
башкаруу жана 
полимаданий 
билим берүү 
жагында 
пособиелерди
н жана 
тренингдик 
модулдардын 
болушу 

Окуу үлгүсү Документ 2012-ж., 

3-4-
квартал
ы 

2013-ж., 

2- 
квартал
ы 

БИМ, ЖЭИКМ Окуу үлгүсү 
даярдалды 



пилоттук 2 
долбоорду 
ишке киргизүү 

алдын ала 
жол бербөө 

Функционал
дык окутуу 
системасын 
жайылтуунун 
үлгүсүн 
иштеп чыгуу 

Чоңдор үчүн 
билим берүүнү 
уюштуруу 
тажрыйбасы 

Жайылтуу 
үлгүсү 

Документ 2012-ж. 

3-4 -
квартал
ы 

2013-ж. 

2- кварта 

лы 

БИМ, 
ЖЭИКМ, 
пилоттук 
аймактардын 
ЖӨБО 
(макулдашуу 
боюнча) 

Үлгү иштелип 
чыкты жана 
пилоттук 
аймактарга 
таркатылууга 
даяр 

Жалал-Абад 
жана Чүй 
облустарынд
агы ар түркүн 
коомдо 
жашоого 
жөндөмдөрү
н жакшыртуу 
үчүн 
функционал
дык билим 
берүүнү 
жайылтуу 
боюнча 
пилоттук 
долбоорлор
ду ишке 
киргизүү 

Жергиликтүү 
деңгээлде ар 
түрдүүлүктү 
башкаруу 
боюнча 
тренингдер 

Иштеп жаткан 
курстардын 
саны; 

Бирдик 2013-ж. БИМ, 
ЖЭИКМ, 
пилоттук 
аймактардын 
ЖӨБО 
(макулдашуу 
боюнча) 

Иштелип 
чыккан үлгү 
бардык 
пилоттук 
аймактарда 
ишке 
киргизилди 

Окуган ата-
энелердин 
саны 

Адам 2013-ж. 

2.3
.2 

Пилоттук 
долбоорлорду
н ишине 

Чоңдорду 
окутуу үчүн 
иштеп 

Жок Мониторинг 
жөнүндө отчет 

Документ 2014-ж. ЖЭИКМ Курстардын 
ишине 



мониторинг 
жүргүзүү жана 
баалоо 

жаткан 
курстарга 
мониторинг 
жүргүзүү 
жана баалоо 

3 -
квартал
ы 

мониторинг 
жүргүзүлдү 

Инструмента
рийди иштеп 
чыгуу жана 
окутуунун 
катышуучула
рынын 
билимдерин
ин, 
шыктарынын 
деңгээлин 
баалоо 

Көп түрдүүлүк 
тармагында 
компетенцияла
рдын болушу 

Окутуудан 
өткөндөрдө 
негизги 
Компетенцияла
рды өнүктүрүү 
деңгээли 

  2014-ж. 

3-
квартал
ы 

ЖЭИКМ Пилоттук 
долбоорлорду
н 
натыйжалуулуг
уна алдын ала 
баалоо 
жүргүзүлдү 

Республикан
ын бардык 
аймагында 
пилоттук 
долбоорлор
ду ишке 
киргизүүгө 
сунуштарды 
иштеп чыгуу 

Пилоттук 
долбоорлорду 
таратуу 
боюнча 
тажрыйба 

Сунуштар Документ 2014-ж. 

4-
квартал
ы 

Сунуштар 
иштелип чыкты 
жана 
долбоорлор 
ишке 
киргизүүгө 
даяр 

4-максат. Пилоттук аймактарда гендердик теңчилик тармагында функционалдык билим берүү системасын түзүү 

2.4
.1 

Ош жана 
Нарын 
облустарында 
гендердик 
теңчилик 

Гендердик 
теңчилик 
аялдар 
лидерлиги 
жана саясий 

Саясий 
катышуу жана 
аялдар 
лидерлигин 
илгерилетүү 

Модулдар Документ 2012-ж., 

3-4-
квартал
дары, 

ЖЭИКМ Ар түрдүү 
топтор үчүн 
иштеп 
чыгылган 
модулдар: 



тармагында 
функционалд
ык билим 
берүү боюнча 
пилоттук 2 
долбоорду 
ишке киргизүү 

катышуу 
тармагында 
окуу 
модулдарын 
иштеп чыгуу 

боюнча ар 
түрдүү 
долбоорлорду
н алкагында 
түзүлгөн окуу 
модулдарынын 
болушу 

2013-ж., 

2-
квартал
ы 

- өспүрүмдөр 
(балдар жана 
кыздар); 

-жергиликтүү 
администраци
ялардын 
өкүлдөрү; 

-жергиликтүү 
институттарды
н өкүлдөрү 
(аялдар 
кеңештери, 
аксакалдар 
кеңештери) 

Аялдар 
лидерлиги 
жана саясий 
катышуу 
тармагында 
функционал
дык окутуу 
системасын 
киргизүү 
үлгүсүн 
иштеп чыгуу 

Жайкы 
мектептерди 
өткөрүү жана 
курстарды 
жана аялдар 
клубдарын 
уюштуруу 
тажрыйбасы 

Үлгүлөр Документ 2012-ж. 

3-4-
квартал
дары 

ЖЭИКМ, 
пилоттук 
райондордун 
ЖӨББ(макул
дашуу 
боюнча) 

Үй-бүлөлүк 
ресурстук 
борборлор, 
ошондой эле 
башка 
структуралар 
(клубдар, 
китепканалар, 
гендердик 
ресурстук 
борборлор, 
жергиликтүү 
коомчулуктард
агы курстар) 
аркылуу 
пилоттоштуруу 
үлгүсү 
иштелип 



чыккан жана 
ишке 
киргизүүгө 
даяр 

Функционал
дык билим 
берүүнү 
жайылтуу 
боюнча 
пилоттук 
долбоорлор
ду ишке 
киргизүү 

Аялдар 
лидерлиги 
жана саясий 
катышуу 
боюнча 
тренингдар 
жана жайкы 
мектептер 

Иштеп жаткан 
курстардын 
саны; 

Бирдик 2013-ж. ЖЭИКМ, 
пилоттук 
райондордун 
ЖӨБО 
(макулдашуу 
боюнча) 

Иштелип 
чыккан үлгү 
бардык 
пилоттук 
аймактарда 
ишке 
киргизилген 

Окутулгандард
ын саны 

Адам 2013-ж. 

2.4
.2 

Пилоттук 
долбоорлорду
н ишине көз 
карандысыз 
мониторинг 
жана баалоо 
жүргүзүү 

Иштеп 
жаткан 
курстарга 
мониторинг 
жана баалоо 
жүргүзүү 

жок Мониторинг 
тууралуу отчет 

Документ 2014-ж. 

3-
квартал
ы 

ЖЭИКМ Курстардын 
ишине 
мониторинг 
жүргүзүлдү 

Инструмента
рийди иштеп 
чыгуу жана 
лидерлик 
жана 
катышуу 
чөйрөсүндө 
гендердик 
сезгичтик 
жана 
ыйгарым 
укуктар 

Лидерлик жана 
катышуу 
чөйрөсүндө 
гендердик 
сезгичтикке 
жана ыйгарым 
укуктарга баа 
берүү үчүн 
критерийлерди
н болушу 

Катышуучулард
ын негизги 
билимдерин, 
шыктарын жана 
ыйгарым 
укуктарын 
өнүктүрүү 
деңгээли 

Ыйгарым 
укуктарды
н иштеп 
чыккан 
критерийл
ерге 
ылайык 
келиши 
тууралуу 
документ 

2014-ж. 

3-
квартал
ы 

Пилоттук 
долбоорлорду
н 
эффективдүүл
үгүн алдын ала 
баалоо 
жүргүзүлдү 



деңгээлине 
баа берүү 

Республикан
ын бардык 
аймагында 
пилоттук 
долбоорлор
ду ишке 
киргизүү 
боюнча 
сунушту 
иштеп чыгуу 

Пилоттук 
долбоорлорду 
таратуу 
боюнча 
тажрыйба 

Сунуштар Документ 2014-ж. 

4-
квартал
ы 

Сунуштар 
иштелип 
чыккан жана 
долбоорлор 
ишке 
киргизүүгө 
даяр 

5-максат. Пилоттук аймактарда айылдык аялдар жана ДМЧА арасында компьютердик сабаттуулук жана МКТны өздөштүрүү 
тармагында функционалдык билим берүү системасын түзүү 

2.5
.1 

Чүй жана 
Баткен 
облустарында 
айылдык 
аялдар жана 
ДМЧА 
арасында 
компьютердик 
сабаттуулук 
жана МКТны 
өздөштүрүү 
тармагында 
функционалд
ык билим 
берүү боюнча 
пилоттук 2 

Айылдык 
аялдар жана 
ДМЧА үчүн 
компьютерд
ик 
сабаттуулук 
жана МКТны 
өздөштүрүү 
тармагында 
окуу 
модулдарын 
иштеп чыгуу 

Компьютердик 
сабаттуулук 
жана МКТ 
өздөштүрүү 
боюнча ар 
түрдүү 
долбоорлорду
н алкагында 
түзүлгөн окуу 
модулдарынын 
болушу 

Модулдар Документ 2012-ж. 

3-4-
квартал
дары, 
2013-ж., 
2-
квартал
ы 

ЖЭИКМ Айылдык 
аялдар жана 
ДМЧА үчүн 
иштелип 
чыккан 
модулдар 

Компьютерд
ик 
сабаттуулук 
жана МКТны 
өздөштүрүү 

Компьютердик 
сабаттуулукка 
окутуу боюнча 
курстарды 
уюштуруу 

Үлгүлөр Документ 2012-ж. 

3-4-
квартал
дары, 
2013-ж., 

ЖЭИКМ, 
пилоттук 
райондордун 
ЖӨБӨ 

Ар түрдүү 
жергиликтүү 
институттарды
н базасында 
(мектеп, 



долбоорду 
ишке киргизүү 

тармагында 
функционал
дык окутуу 
системасын 
жайылтуу 
үлгүсүн 
иштеп чыгуу 

тажрыйбасы; 
алуунун 
коомдук 
борборлорунун 
жана 
телекоттеджде
рдин иш 
тажрыйбасы 

2-
квартал
ы 

(макулдашуу 
боюнча) 

китепкана, 
клуб, алуунун 
коомдук 
борбору, 
телекоттедж) 
курстарга 
пилоттоштуруу 
үлгүсү 
иштелип 
чыккан жана 
ишке 
киргизүүгө 
даяр 

Баткен жана 
Чүй 
облустарынд
а 
функционал
дык билим 
берүүнү 
жайылтуу 
боюнча 
пилоттук 
долбоорлор
ду ишке 
киргизүү 

Компьютердик 
сабаттуулукка 
окутуу боюнча 
курстарды 
уюштуруу 
тажрыйбасы; 
алуунун 
коомдук 
борборлорунун 
жана 
телекоттеджде
рдин иш 
тажрыйбасы 

Иштеп жаткан 
курстардын 
саны; 

Бирдик 2013-ж. Иштелип 
чыккан үлгү 
бардык 
пилоттук 
аймактарда 
ишке 
киргизилген 

ЖЭИКМ, 
пилоттук 
райондордун 
ЖӨБӨ 
(макулдашуу 
боюнча) 

Окутулган ата-
энелердин 
саны 

Адам 2013-ж. 

2.5
.2 

Пилоттук 
долбоорлорду
н ишине көз 
карандысыз 
мониторинг 

Иштеп 
жаткан 
курстарга 
мониторинг 
жана баалоо 
жүргүзүү 

Жок Мониторинг 
тууралуу отчет 

Документ 2014-ж., 

3-
квартал
ы 

ЖЭИКМ Курстардын 
ишине 
мониторинг 
жүргүзүлдү 



жана баалоо 
жүргүзүү 

Инструмента
рийди иштеп 
чыгуу жана 
курстардын 
катышуучула
рынын 
компьютерд
ик 
сабаттуулук 
деңгээлин 
баалоо 

Компьютердик 
сабаттуулукту 
баалоо үчүн 
критерийлерди
н болушу 

Катышуучулард
а тема боюнча 
негизги 
билимдерди, 
ыктарды, 
шыктарды жана 
компетенттүүлү
ктөрдү 
өнүктүрүү 
деңгээли 

Ыйгарым 
укуктарды
н иштеп 
чыккан 
критерийл
ерге 
ылайык 
келиши 
тууралуу 
документ 

2014-ж., 

3-
квартал
ы 

Пилоттук 
долбоорлорду
н 
эффективдүүл
үгүнө алдын 
ала баалоо 
жүргүзүлдү 

III Дискриминацияны жоюу жана сот адилеттигин алууну кеңейтүү 

1-максат. Гендердик дискриминация жана гендердик зомбулук учурларында сот адилеттигин алуунун укуктук жана институттук 
механизмдерин чыңдоо 

3.1
.1. 

Гендердик 
дискриминаци
янын жана 
зордук-
зомбулуктун 
алдын алуу 
жана күрөшүү 
боюнча 
мыйзамдарды 
өркүндөтүү 

Аялдарга 
карата 
зомбулук 
үчүн 
жоопкерчили
кти 
караштырган 
КР укуктук 
нормаларын
ын 
эффективдү
үлүгүн 
баалоо үчүн 
ведомстволо
р аралык 
жумушчу 
топту түзүү 

Колдонуудагы 
мыйзамдар 
жана ЧУА 

Топтун ишинин 
жыйынтыктары 
боюнча 
отчеттун 
болушу; 

Документ 2012-ж., 

3-4-
квартал
дары 

ЖЭИКМ КК, КЖК жана 
башка ЧУАнын 
талдоо 
жүргүзүлгөн 
беренелерин 
баалоо 
жыйынтыктары
. ЧУАга 
өзгөртүүлөр 
жана 
толуктоолор 
киргизилди. 

КР КК, КР ЖПК, 
КРАЖК талдоо 
жүргүзүлгөн 
статьяларынын 
саны; 

Бирдик   



Топтун 
ишинин 
жыйынтыкта
ры боюнча 
коомдук 
угууларды 
өткөрүү жана 
түзөтүүлөрд
ү бекитүү 

  Талкууланган 
мыйзамдардын 
жана ЧУА 
тизмеси 

Бирдик 2013-ж., 

1-2-
квартал
дары 

ЖЭИКМ ЧУАга 
өзгөртүүлөр 
жана 
толуктоолор 
киргизилди 

ЧУАга 
өзгөртүүлөр
дү, 
толуктоолор
ду иштеп 
чыгуу 

  Тармактык 
ведомстволорд
ун ЧУАга 
сунушталган 
түзөтүүлөрдүн 
жана 
өзгөртүүлөрдүн 
тизмеси жана 
саны 

Бирдик 2013-ж., 

3-4-
квартал
дары 

Тармактык 
министрликте
р жана 
ведомстволо
р 

ЧУАны аткаруу 
механизмдери 
иштелип чыкты 

3.1
.2 

Гендердик 
кылмыштарга 
жана укук 
бузууларга 
жооп кайтаруу 
жана жабыр 
тарткандарга 
укуктук 
жардам 
көрсөтүү 
боюнча укук 
коргоо жана 
сот 
органдарынын 

Гендердик 
кылмыштарг
а жана укук 
бузууларга 
натыйжалуу 
жооп 
кайтаруу, 
ошондой эле 
жабыр 
тарткандарг
а укуктук 
жардам 
көрсөтүү 
үчүн КРнын 

КРнын укук 
коргоо 
органдарынын 
системасында 
гендердик 
кылмыштар 
менен күрөш 
үчүн жооптуу 
орган жок. 
Мындай 
структуралард
ын ишинин чет 
элдик 
тажрыйбасы 

Укук коргоо 
органдарынын 
системасында 
ыйгарым 
укуктуу 
структуралард
ы түзүү чечими 

Документ 2013-ж. Тармактык 
министрликте
р жана 
ведомстволо
р 

Укук коргоо 
органдарынын 
ишин 
координациял
оо үчүн жооп 
берген 
ыйгарым 
укуктуу 
структура 
түзүлгөн жана 
иштеп жатат 



иш 
тажрыйбасын 
өркүндөтүү; 

укук коргоо 
органдарына 
анализ 
жүргүзүү 
жана 
координация
лоо үчүн 
жооптуу 
органды 
түзүү жана 
ыйгарым 
укуктарды 
берүү 

Жогорку 
соттун 
аппаратыны
н жылдык иш 
планына 
гендердик 
кылмыштард
ы кароо 
боюнча сот 
тажрыйбасы
н жалпылоо 
жана 
гендердик 
мисалда сот 
статистикас
ын 
анализдөө 
маселелери
н киргизүү; 

Жогорку сот 
гендердик 
зомбулук 
учурлары 
боюнча сот 
тажрыйбасын 
эч качан 
жалпылаган 
жана 
анализдеген 
эмес 

Жогорку соттун 
Аппаратынын 
иш пландары, 
ага сот 
практикасын 
жана гендердик 
кылмыштардын 
статистикасын 
анализдөө 
жана жалпылоо 
маселелери 
киргизилген; 
Жогорку соттун 
ЖМКда 
жарыяланган 
отчету 

Документ 2012 - 
ж.,3-4-
квартал
ы 2014-
ж. 

ЖЭИКМ, 
ИИМ, БП, 
(макулдашуу 
боюнча) 
Жогорку 
сот(макулдаш
уу боюнча), 
КТРК(макулд
ашуу 
боюнча), 
мамлекеттик 
ЖМКлар 

Жогорку соттун 
аппараты 
гендердик 
кылмыштарды 
кароонун сот 
практикасын 
жалпылайт, 
гендердик 
мисалда сот 
статистикасын 
анализдейт 
жана 
жыйынтыктары
н ЖМКда 
жарыялайт. 

Публикаци
я 

2012-
2014-
ж.ж. 



3.1
.3 

Мамлекеттик 
жана 
муниципалдык 
кызматтардын 
гендердик 
жана үй-
бүлөлүк 
зомбулуктун 
алдын алуу 
жана андан 
жабыр 
тарткандарга 
жардам 
көрсөтүү 
боюнча 
кызматтар 
стандарттары
н иштеп чыгуу 
жана ишке 
киргизүү 

Мамлекеттик 
жана 
муниципалд
ык 
кызматтар 
тарабынан 
гендердик 
жана үй-
бүлөлүк 
зомбулуктун 
курмандыкта
рына 
кызматтард
ы 
көрсөтүүнүн 
эл аралык 
тажрыйбасы
н изилдөө 

Эл аралык 
тажрыйба 

Эл аралык 
тажрыйбаны 
изилдөө 
негизиндеги 
сунуштар 

Документ 2013-ж., 

1-3-
квартал
дары 

МКК 
(макулдашуу 
боюнча), 
Министрликт
ер жана 
ведомстволо
р 

Эл аралык 
тажрыйба 
изилденди; 

Кызматтар 
стандарттары 
боюнча 
сунуштар 
иштелип 
чыкты; 

Мамлекеттик 
жана 
муниципалд
ык 
кызматтард
ын кызмат 
көрсөтүүлөр
үнүн 
стандарттар
ынын 
иштелмеси 
жана кабыл 
алуу 

Бишкек 
шаарынын 
мэриясынын 
«Үй-бүлөдөгү 
зомбулуктан 
социалдык 
укуктук коргоо 
тууралуу» 
Кыргыз 
Республикасы
нын 
Мыйзамынын 
нормаларын 
аткаруу 

Кызматтар 
стандарттары 

Документ 2013-ж. 

3-4-
квартал
дары 

ЖЭИКМ, 
министрликте
р, 
ведомстволо
р 

Кызматтар 
стандарттары 



боюнча 
нускама 

Мамлекеттик 
жана 
муниципалд
ык 
кызматтард
ын 
кызматкерле
ри арасында 
кызматтард
ын жаңы 
стандарттар
ы менен 
тааныштыру
у боюнча 
тийиштүү 
окутуу 
жүргүзүү 

Жок Тренингдердин 
саны. 

Тренингде
р 

2014-ж. ИИМ, СӨМ, 
ССМ, ЖӨБО, 
(макулдашуу 
боюнча), 
кризистик 
борборлор 
(макулдашуу 
боюнча) 
министрликте
р жана 
ведомстволо
р 

Жооптуу 
мамлекеттик 
жана 
муниципалдык 
кызматтардын 
кызматкерлери
нин иш-
аракеттеринин 
нускамалары 
колдонууга 
киргизилген 

Окутуудан 
өткөндөрдүн 
саны 

Адам 

3.1
.4 

Гендердик 
зомбулуктун 
алдын алуу 
жана ага 
компетенттүү 
жооп кайтаруу 
үчүн укук 
коргоо 
структуралары
нын, 
саламаттыкты 
сактоо, 
социалдык 

Укук коргоо 
структурала
рынын, 
саламаттык 
сактоо, 
социалдык 
коргоо 
органдарын
ын 
кадрларын 
даярдаган 
окуу 
программал

Айрым окуу 
жайларынын 
программалар
ы 
студенттерди 
гендердик 
окутууну 
камтыйт 
(мисалы, 
КРСУнун 
юридикалык 
факультети) 

Окуу 
программалар
ына гендердик 
компоненти 
киргизген окуу 
жайлардын 
саны 

Бирдик 2013-
2014-
ж.ж. 

ЖЭИКМ, 
жождор 
(макулдашуу 
боюнча), 
тармактык 
министрликте
р, 
ведомстволо
р жана 
алардын 
квалификаци
яны 

Укук коргоо 
структуралары
, 
саламаттыкты 
сактоо, 
социалдык 
коргоо үчүн 
кадрларды 
даярдаган окуу 
жайлардын 
программалар
ы гендердик 



коргоо жана 
ЖӨБО 
органдарынын 
кызматкерлер
инин 
потенциалын 
жогорулатуу 

арын 
экспертизад
ан өткөрүү 

жогорулатуу 
борборлору 

экспертизадан 
өткөн 

Укук коргоо 
структурала
рынын, 
социалдык 
коргоо жана 
ЖӨБО 
кызматкерле
ринин 
квалификаци
ясын 
жогорулатуу 
программал
арына 
окутуунун 
атайын 
модулдарын 
киргизүү 

Укук коргоо 
структуралары
нын 
кызматкерлери
нин гендердик 
компетенттүүл
үгүн 
жогорулатуу 
боюнча 
модулдар бар 

Квалификациян
ы жогорулатуу 
борборлорунда 
тренингдерди 
өткөн 
кызматкерлерд
ин саны 

Адам 2013-
2014-
ж.ж. 

  Квалификация
ны 
жогорулатуу 
борборлоруну
н окуу 
программалар
ына гендердик 
билим берүү 
модулдары 
киргизилген 

Укук коргоо 
структурала
рынын 
кызматкерле
рин 
аттестациял
оодо 
гендердик 
компетенттү
үлүк 
деңгээлин 
аныктоого 

Жок Аттестациялык 
материалдард
ы өзгөртүү 

Документ 2013-
2014-
ж.ж. 

  Укук коргоо 
структуралары
нын 
кызматкерлери
н 
аттестациялоо
до гендердик 
компетенттүүл
үк эске алынат 



багытталган 
тапшырмала
рды киргизүү 

Укук коргоо 
структурала
рынын, 
саламаттыкт
ы сактоо, 
социалдык 
коргоо жана 
ЖӨБО 
кызматкерле
ринин 
гендердик 
компетенттү
үлүгүн 
жогорулатууг
а көмөк 
көрсөткөн 
маалыматты
к 
материалда
рды иштеп 
чыгуу жана 
жарыялоо 

Жок Маалыматтык 
материалдар 

Документ 2012-
2014-
ж.ж. 

  Жетиштүү 
санда бир 
катар 
маалыматтык 
материалдар 
бар 

3.1
.5 

Гендердик 
дискриминаци
я жана 
зомбулук 
боюнча 
статистикалык 
маалыматтард

Гендердик 
зомбулук 
менен 
кырдаалды 
талдоо үчүн 
муктаждыкта
рга көз 

Соттордун, 
ИИМ, ССМ 
статистикалык 
отчеттуулук 
формаларын 
өркүндөтүү 

Зарыл 
көрсөткүчтөрдү
н 
макулдашылга
н тизмеси 

Документ 2012-ж., 

4-
квартал
ы, 2013-
ж., 

Тармактык 
министрликте
р жана 
ведомстволо
р, 
Улутстатком 

Муктаждыктар
ды баалоо 
жүргүзүлгөн 
жана 
көрсөткүчтөрд
үн тизмеси 



ы топтоо жана 
талдоо 
системасын 
өркүндөтүү 

карандысыз 
баалоо 
жүргүзүү 
жана зарыл 
көрсөткүчтөр
дү 
макулдашуу 

тажрыйбасы 
бар 

2-
квартал
ы 

(макулдашуу 
боюнча 

макулдашылга
н) 

Болгон 
ведомстволу
к 
статистикал
ык 
формаларга 
(сот 
департамент
инин, ИИМ, 
ССМ, СӨМ, 
ЖӨБО жана 
КБА) аудит 
өткөрүү жана 
эсепке 
алуунун 
жана 
отчеттуулукт
ун 
ведомстволу
к 
формаларын
а зарыл 
толуктоолор
ду жана 

Жок Статэсеп 
системасына 
өзгөртүүлөр 
кабыл алынган 
мекемелердин 
тизмеси. 

Бирдик 2012-
2013-
ж.ж. 

  Эсепке 
алуунун жана 
отчеттуулуктун 
ведомстволук 
формалары 
өзгөртүлгөн 
жана 
бекитилген 

Ведомстволук 
статистикалык 
формаларга 
киргизилген 
жаңы 
көрсөткүчтөрдү
н саны 

Бирдик 2012-
2013-ж.ж 



өзгөртүүлөр
дү киргизүү 

Эсепке 
алуунун 
жаңы 
формаларын 
киргизүү 
үчүн 
тийиштүү 
министрликт
ерди жана 
ведомстволо
рду зарыл 
техникалык 
каражаттар 
жана 
программал
ык 
камсыздоо 
менен 
жабдуу 

Жок Заманбап 
программалык 
камсыздоо 
менен 
жабдылган 
мекемелердин 
тизмеси 

Бирдик 2013-
2014-ж.ж 

  Отчеттуулукту
н жаңы 
формаларын 
киргизүү үчүн 
тийиштүү 
министрликтер 
жана 
ведомстволор 
программалык 
камсыздоо 
алышты; 

Сот 
департамент
инин, 
Жогорку 
соттун, ИИМ, 
ССМ, СӨМ, 
статистикал
ык 
кызматтарын
ын 
кызматкерле

Жок Окутуудан 
өткөн 
статистикалык 
кызматтардын 
кызматкерлери
нин саны 

Адам 2014-ж.   Статистикалык 
кызматтардын 
кызматкерлери
н окутуу 
жүргүзүлдү 



ри үчүн 
тийиштүү 
окутуу 
өткөрүү 

Топтолгон 
статистикан
ын 
базасында 
үзгүлтүксүз 
отчет 
жарыялоо 

Жок Отчет Документ 2014-
жылдан 
баштап 

ЖЭИКМ Жогорку сот, 
БП жана 
ЖЭИКМ 
белгилүү 
мезгилдүүлүк 
менен 
гендердик 
дискриминаци
я жана 
зомбулук 
тууралуу 
статмаалымат
тарды 
талдоонун 
негизинде 
отчет 
даярдашат 

2-максат. Гендердик дискриминация жана гендердик зомбулук курмандыктарына жардам көрсөтүү системасын өнүктүрүү 

3.2
.1 

Гендердик 
дискриминаци
я жана 
зомбулук 
курмандыктар
ын коргоо 
боюнча 
адвокаттарды
н жана 
коомдук 

Адвокаттард
ын жана 
коомдук укук 
коргоочулар
дын 
гендердик 
квалификаци
ясын 
жогорулатуу 
модулун 

Соттордун, 
прокурорлорду
н жана 
милиционерле
рдин 
гендердик 
сезгичтигин 
жогорулатуу 

Модулдун 
болушу; 

тренингдердин 
саны; 

Окутуудан 
өткөн 
адвокаттардын 
жана коомдук 
укук 

Документ 

Тренинг 

Адам 

2012 -
2013-
ж.ж. 

3-4-
квартал
дары 

2013-ж. 

ЖЭИКМ, ЮМ Атайын 
иштелип 
чыккан 
модулдун 
негизинде жок 
дегенде 50 
адвокат жана 
коомдук укук 



уюмдардын 
потенциалын 
жогорулатуу 

иштеп чыгуу 
жана алар 
үчүн 
окутуучу иш-
чаралардын 
сериясын 
өткөрүү 

тажрыйбасы 
бар 

коргоочуларды
н саны 

коргоочу 
окутуудан өттү 

Гендерге 
сезгич 
адвокаттард
ын жана 
коомдук укук 
коргоочулар
дын 
маалыматта
р базасын 
түзүү жана 
бул 
маалыматты 
калк 
арасында 
таратуу 

Жок Аялдар 
укуктарын 
коргоо 
маселелери 
боюнча 
компетенттүү 
гендерге сезгич 
адвокаттардын 
жана коомдук 
укук 
коргоочуларды
н маалыматтар 
базасы 

Документ 2013-ж.   Аялдар 
укуктарын 
коргоо 
процессинде 
КР аялдар 
кыймылы 
менен 
кызматташкан 
гендерге 
сезгич 
адвокаттардын 
жана коомдук 
укук 
коргоочуларды
н тобу түзүлдү 

3.2
.2 

Гендердик 
дискриминаци
я жана 
зомбулук 
курмандыктар
ына жардам 
берүү боюнча 
мамзаказдард
ы 
жайгаштыруу 

«Социалдык 
заказ 
жөнүндө» 
Кыргыз 
Республикас
ынын 
Мыйзамыны
н негизинде 
гендердик 
зомбулук 

Бишкек 
шаарынын 
мэриясы 
акыркы 10 жыл 
ичинде 
кризистик 
борборлордун 
ишин колдоодо 

Коомдук 
уюмдар 
тарабынан 
алынган 
мамлекеттик 
заказдардын 
саны 

Бирдик 2013-
2014-
ж.ж. 

ЖЭИКМ, ФМ, 
ЖӨБО 
(макулдашуу 
боюнча) 

Республикалы
к жана 
жергиликтүү 
бюджеттерде 
кризистик 
борборлордун 
ишмердигин 
колдоого 
каражаттар 
каралган; 



үлгүсүн иштеп 
чыгуу жана 
ишке киргизүү 

курмандыкта
рына 
кызматтард
ы көрсөтүү 
үчүн коомдук 
уюмдар 
арасында 
тендер 
жарыялоо 

Жыл сайын 
республикал
ык бюджетти 
жана 
шаарлардын 
бюджеттери
н түзүүдө 
кризистик 
борборлорду
н 
ишмердигин 
колдоого 
каражаттард
ы кароо 

Жок Кризистик 
борборлордун 
ишмердигин 
мамлекеттик 
каржылоо 
көлөмү 

Сом 2013-
2014-
ж.ж. 

ЖЭИКМ, ФМ, 
ЖӨБО 
(макулдашуу 
боюнча) 

Жок дегенде 9 
кризистик 
борбор 
мамлекеттин 
заказын 
аткарат жана 
гендердик 
зомбулуктан 
жабыр 
тарткандарга 
кызматтарды 
көрсөтөт 

3.2
.3 

Гендердик 
жана үй-
бүлөлүк 
зомбулуктун 
күнөөкөрлөрү 
менен иштөө 
программалар
ын өнүктүрүү 

Гендердик 
жана үй-
бүлөлүк 
зомбулуктун 
күнөөкөрлөр
ү менен 
иштөө 
боюнча эл 
аралык 

Кыргызстан 
Сорос 
Фондунун 2009 
- 2010 -
жылдардагы 
буга окшош 
долбоорунун 
тажрыйбасы 

Эл аралык 
жана улуттук 
тажрыйба 
жалпыланган; 
Бир-эки 
муниципалитет
тин 
деңгээлинде 
ишке 

Документ 

Бирдик 

2013-
2014-
ж.ж. 

ЖЭИКМ, ЮМ, 
ИИМ, ЖМА 
пилоттук 
аймактардын 
жергиликтүү 
администрац
иялары; 

пилоттук 
аймактардын 

Мамлекеттик 
заказ жолу 
менен 
гендердик 
жана үй-
бүлөлүк 
зомбулуктун 
күнөөкөрү 
иштөө боюнча 



практиканы 
жана улуттук 
тажрыйбаны 
жалпылоо 
негизинде 
өзүнчө 
муниципалит
еттер 
деңгээлинде 
пилоттук 
долбоорду 
иштеп чыгуу 

киргизилген 
пилоттук 
долбоорлордун 
иш-чаралары 

ИИОсу жана 
соттору 
(макулдашуу 
боюнча) 

пилоттук 
долбоор 
иштелип 
чыккан жана 
ишке 
киргизилген 

ЧУА 
долбоорлору
нун 
тажрыйбасы
н таратууга 
багытталган 
тийиштүү 
өзгөртүүлөр
дү жана 
толуктоолор
ду кабыл 
алуу 

Эл аралык 
тажрыйба бар 

Тажрыйбаны 
киргизген 
аймактардын 
үлүшү 

% 2014-ж. ЖЭИКМ, 
ИИМ, ЖӨБО 
(макулдашуу 
боюнча) 

Соттор, укук 
коргоо 
структуралары
нын жана 
ЖӨБОнун 
өкүлдөрү 
долбоорду 
ишке ашырууга 
көмөк 
көрсөтөт, б.а. 
администраци
ялык 
жазалоонун 
(камакка алуу 
же айып пул) 
ордуна 
айыпкерлерди 
программанын 
курсунан өтүү 



үчүн 
жөнөтүшөт 

Гендердик 
жана үй-
бүлөлүк 
зомбулуктун 
күнөөкөрлөр
ү менен 
иштөө 
боюнча 
программан
ын 
максаттары 
жана 
милдеттери 
тууралуу 
кеңири 
маалыматты
к ишти 
жүргүзүү 

Жок Публикациялар
дын саны 

Бирдик   ЖЭИКМ, 
КТРК, 
мамлекеттик 
ЖМКлар 

Калк 
программанын 
милдеттери 
жана катышуу 
мүмкүнчүлүгү 
тууралуу 
жетиштүү 
маалымат 
алган 

3.2
.4 

Гендердик 
зомбулуктан 
жабыркаганда
р үчүн «күнү-
түнү иштөөчү 
улуттук» 
линияны түзүү 

Долбоорду 
иштеп чыгуу 
жана 
гендердик 
зомбулуктун 
курмандыкта
ры үчүн күнү-
түнү иштөөчү 
улуттук 
линияны 
түзүү 

Эмгек 
мигранттары 
үчүн күнү-түнү 
иштөөчү 
линияны түзүү 
тажрыйбасы 
бар 

Күнү-түнү 
иштөөчү 
линияларды 
ачуу 

Документ 2013-ж. ЖЭИКМ, 
ИИМ, ССМ, 
СӨМ, МБА, 
ЖӨБО, 
(макулдашуу 
боюнча) үчүн 
шарттар 
түзүлгөн 

«Күнү-түнү 
иштөөчү 
линияны» 
ишке киргизүү 



Күнү-түнү 
иштөөчү 
линиянын 
иши үчүн 
кызматкерле
рди даярдоо 

Кризистик 
борборлордогу 
КБ күнү-түнү 
иштөөчү 
ишеним 
телефондорун
ун тажрыйбасы 

Кызматкерлерд
ин саны 

Адам 2013-
ж.4-
квартал
ы. 

ЖЭИКМ, 
ИИМ, МЗ, 
СӨМ, МБА, 
ЖӨБО, 
(макулдашуу 
боюнча) 

Линиянын иши 
ишке 
киргизилген 

Күнү-түнү 
иштөөчү 
линиянын 
телефонун 
маалымат 
кампаниясы 
аркылуу 
өткөрүү 

  Кайрылуулард
ын саны 

Бирдик 2013-
2014-ж.ж 

  Кыргыз 
Республикасы
нын ар бир 
жашоочусу 
чыга ала 
турган күнү-
түнү иштөөчү 
улуттук 
байланыш 
иштейт 

3-максат. Дискриминацияга жана гендердик зомбулукка жол бербөө маданиятын өнүктүрүү 

3.3
.1 

ЖМКны, 
формалдуу 
жана 
формалдуу 
эмес билим 
берүү 
мүмкүнчүлүктө
рүн колдонуу 
жана элдин 
укуктук 
сабаттуулугун 
жогорулатуу 
жолу менен 

Мамлекеттик 
заказ жолу 
менен 
бардык 
аймактарда 
гендердик 
зомбулуктун 
курмандыкта
ры үчүн 
акысыз 
юридикалык 
консультаци
ялар 

Гендердик 
зомбулуктун 
курмандыктар
ына акысыз 
юридикалык 
консультациял
арды КБлар 
донорлук 
финансылык 
колдоо болгон 
учурда 
көрсөтүшөт; 

Акысыз 
юридикалык 
консультация 
жүргүзгөн 
уюмдардын 
саны; 

Бирдик 2012-
2014-
ж.ж. 

ЖЭИКМ, ЮМ, 
СӨМ, ОМА, 
РМА, ЖӨБО 
(макулдашуу 

Ар бир 
облустук 
борбордо жана 
ири 
шаарларда 
гендердик 
зомбулук 
курмандыктар
ына акысыз 
юридикалык 
консультация 
берген жок 
дегенде бир 

Юридикалык 
консультация 
кызматтарынан 
пайдаланган 
адамдардын 
саны 

Адам 2012-
2014-
ж.ж. 



гендердик 
дискриминаци
яга жана 
зомбулукка 
жол 
бербегендик 
маданиятын 
өнүктүрүү 

кызматтарын 
өнүктүрүү 

уюм бар 
боюнча) 

ЖМКны, 
чыгармачыл 
жана театр 
топторун 
жана 
массалык 
таасир 
этүүнүн 
башка 
түрлөрүн 
колдонуу 
менен 
аялдардын 
укуктары 
жөнүндө, 
гендердик 
дискриминац
ия жана 
зомбулук 
үчүн 
жоопкерчили
к тууралуу 
агартуу 
системасын 
өнүктүрүү 

Жыл сайын эл 
аралык 
агенттердин 
колдоосунда 
«Гендердик 
зомбулукка 
каршы 
жигердүүлүктү
н 16 күнү» 
маалымат 
кампаниясы 
өткөрүлөт 

Маалыматтык 
иш-чаралардын 
саны. 

Бирдик 2012-
2014-
ж.ж. 

ЖЭИКМ, 
РМА, ЖӨБО 
(макулдашуу 
боюнча), 
КТРК, 
(макулдашуу 
боюнча) 
мамлекеттик 
ЖМКлар 

Таасир этүү 
чараларынын 
системалуу 
негизинде ар 
түрдүү 
маалыматтык 
жана агартуучу 
иш-чаралар 
өткөрүлөт 

Маалыматтык 
жана укуктук 
иш-чаралар 
менен 
камтылган 
адамдардын 
саны 

Адам 2012—
2014-
ж.ж. 

Мамлекеттик 
заказ жолу 
менен 
гендердик 
дискриминац

Жок Жарыяланган 
материалдард
ын саны 

Бирдик 2012-
2014-
ж.ж. 

ЖЭИКМ, 
КТРК 
(макулдашуу 
боюнча), 

Мезгил-
мезгили менен 
калк арасында 
материалдар 
таратылат 



ия жана 
зомбулук 
үчүн 
жоопкерчили
к тууралуу 
басма 
маалымат 
материалда
рын иштеп 
чыгуу жана 
жарыялоо 

мамлекеттик 
ЖМКлар 

Мектеп 
окуучуларын
ын жана орто 
кесиптик 
билим 
берүүнүн 
кошумча 
билим берүү 
программас
ына атайын 
лекциялард
ы, курстарды 
жана 
интерактивд
үү иш-
чараларды 
киргизүү 

Жок Орто билим 
берүү 
программасына 
киргизилген иш-
чаралардын 
саны 

Бирдик 2012-
2014-
ж.ж. 

БИМ Мектеп 
окуучулары 
жана кесиптик 
лицейлердин 
окуучулары 
арасында 
системалуу 
негизде 
маалыматтык 
агартуучу иш-
чаралар 
өткөрүлөт 

3.3
.2 

Гендердик 
дискриминаци
я жана 
зомбулук 

Гендердик 
дискриминац
ия жана 
зомбулук 

Жок Иштөөчү 
портал 

Сайт 2012-ж. ЖЭИКМ Сайт ишке 
киргизилди 



маселелери 
боюнча 
мамлекеттик 
интернет 
порталды 
түзүү 

маселелери 
боюнча 
интернет 
порталды 
түзүү 

Порталды 
белгилүү 
кылуу 
боюнча эл 
арасында 
кеңири 
маалыматты
к ишти 
жүргүзүү 

Жок Жаңыртуулард
ын 
мезгилдүүлүгү 

Бирдик 2012-
2014-
ж.ж. 

Гендердик 
дискриминаци
я жана 
зомбулук 
менен күрөш 
боюнча жаңы 
маалымат 
ресурсу иштеп 
жатат 

Порталды 
ачуулардын 
саны 

Бирдик 2012-
2014-
ж.ж. 

IV. Чечимдерди кабыл алууда гендердик паритетти илгерилетүү жана аялдардын саясий катышуусун кеңейтүү 

1-максат. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматта кадрлык саясатка гендердик-сезгичтик принциптерин киргизүү 

4.1
.1 

Мамлекеттик 
жана 
муниципалдык 
башкаруу 
органдарында 
жетектөөчү 
кызматтарда 
гендердик 
квоталоо 
нормасын 
жана 
механизмдери
н иштеп чыгуу 
жана 
мыйзамдык 

ЧУАны 
иштеп чыгуу 
(Мамлекетти
к кызматта 
аялдар 
өкүлчүлүгүнү
н 30% 
сунушталган 
квотасы 
чечимдерди 
кабыл алуу 
деңгээлинде
) 

Аялдардын 
башкаруудагы 
салыштырма 
салмагы: 
мамлекеттик 
кызмат - 
бардыгы 42% 

саясий жана 
атайын 
кызматтар- 
19,5% 

муниципалдык 
кызмат - 
бардыгы - 34% 

Квоталоо 
нормасы бар 
жаңы ЧУАнын 
орун алышы 

Документ 2013-
2014-
ж.ж. 

ЖЭИКМ Гендердик 
квоталоо 
нормасы 
кабыл алынган 



жактан 
бекитүү 

саясий 
кызматтар - 4% 

жергиликтүү 
кеңештерде да 
милдеттүү 
квоталардын 
болушу - 25% 

жергиликтүү 
кеңештер - 
30% 

Иштеп 
жаткан 
ЧУАга 
ылайык 
келтирүү 

Жок ЧУАлар Документ 2013-ж. МКК 
(макулдашуу 
боюнча), 
министрликте
р, 
ведомстволо
р 

ЧУА жаңы 
нормага 
ылайык 
келтирилди 

ЧУАнын 
аткарылышы
на контроль 
жүргүзүү 

% Мамкызматта 
жана 
муниципалдык 
деңгээлде 
жетектөөчү 
кызматтардын 
жалпы санынан 
аялдардын 
үлүшү. 

% 2013-
2014-
ж.ж. 

МКК, 
министрликте
р жана 
ведомстволо
р, ОМА, РМА, 
ЖӨБО, 
(макулдашуу 
боюнча) 

Мамлекеттик 
жана 
муниципалдык 
деңгээлде аял-
жетекчилерди
н салыштырма 
салмагы 
көбөйгөн 

Квоталоо 
үлүшү 

  2013-
2014-ж.ж 

4.1
.2 

Мамлекеттик 
жана 

Гендердик 
аудит 

Кадрлык 
кызматтын 

Аудит боюнча 
отчеттор 

Документ 2014-ж. ЖЭИКМ Гендердик 
аудит 



муниципалдык 
кызматта 
кадрлык 
саясатка 
гендердик 
аудит 
механизмин 
киргизүү 

жыйынтыкта
ры боюнча 
методология
ны жана 
отчеттуулукт
у таратуу 

гендердик 
аудитинин 
методологияс
ы; аудитти 
пилоттоштуруу 

бийликтин 
бардык 
органдарында 
үзгүлтүксүз 
жүргүзүлүүдө 

2-максат. Кадрлардын гендердик тең салмакталган улуттук жана ведомстволук резервдерин түзүү жана ишке киргизүү 

4.2
.1 

Кадрлардын 
улуттук/ 
ведомстволук 
резервдерин 
бардык 
деңгээлдеги 
мамлекеттик / 
муниципалдык 
кызматкерлер
ди 
ротациялоону
н гендердик 
тең 
салмакталган 
механизми 
катары 
белгилөө 

ЧУАга 
кадрлар 
резервдерин
ин түзүлүшүн 
жана 
аракеттерин 
жөнгө салган 
өзгөртүүлөр
дү жана 
толуктоолор
ду иштеп 
чыгуу жана 
киргизүү 

Кадрлардын 
улуттук жана 
ведомстволук 
резервдери 
формалдуу 
түрдө бар 

Өзгөртүлгөн 
ЧУАлар 

Документ 2013- ЖЭИКМ, МКК 
(макулдашуу 
боюнча) 

ЧУА пакети 
өзгөртүүлөр 
жана 
толуктоолор 
менен кабыл 
алынган; 

кадрлардын 
улуттук 
резерви 
бардык 
деңгээлдеги 
мамлекеттик 
кызматкерлерд
и 
ротациялоонун 
ачык-айкын 
жана 
гендердик тең 
салмакталган 
механизмине 
айланууда 

Кадрлардын 
улуттук/ 
ведомстволук 
резервдеринде 
талапкер 
аялдардын 
салыштырма 
салмагы; 

% 2014-
ж.ж. 

Кадрлар 
резервинен 
илгерилеген 
аялдардын 
салыштырма 
салмагы 

3-максат. Аялдардын саясий катышуусун жана лидерлигин маалыматтык илгерилетүү 



4.3
.1 

Аялдардын 
саясий 
лидерлигин 
илгерилетүү 
боюнча 
медиастратеги
яны иштеп 
чыгуу жана 
ишке ашыруу 

Аялдардын 
саясий 
катышуусун 
жана 
лидерлигин 
илгерилетүү 
маалымат 
стратегиясы
нын 
концепциясы
н иштеп 
чыгуу/ 
бекитүү 

Жок Аялдардын 
саясий 
катышуусун 
жана 
лидерлигин 
илгерилетүү 
боюнча 
маалымат 
стратегиясыны
н 
концепциясыны
н болушу 

Документ 2013-ж. ЖЭИКМ, 
КТРК, 
(макулдашуу 
боюнча) 
мамлекеттик 
ЖМКлар 

Аялдардын 
саясий 
катышуусун 
жана 
лидерлигин 
илгерилетүү 
боюнча 
маалымат 
стратегиясыны
н концепциясы 
бекитилген 

Медиа 
продуктул
ардын 
өндүрүш 
планы 

2013-
2014-
ж.ж. 

Концепциян
ы ишке 
ашырууну 
финансылык 
камсыз 
кылуу 

Жок   Сом \ чара 
(продукт) 

2013 -
2014-
ж.ж. 

Концепцияны 
жүзөгө 
ашыруу ишке 
киргизилген \ 
аны ишке 
ашырууну 
камсыз кылуу 
боюнча 
бюджеттик 
линия 
ачылган 

ФМ 

4.3
.2 

Мамлекеттик 
заказ 
механизми 
аркылуу 
мамлекеттик 
чечимдерди 
кабыл алууга 
катышкан аял 

Мониторинг 
жүргүзүү 
системасын 
иштеп чыгуу 
жана ишке 
киргизүү 

ЖМКга 
мониторинг 
жүргүзүү 
методологияс
ы иштелип 
чыккан, 
пилоттор 
жүргүзүлгөн 

Аял 
лидерлердин 
репрезентация
ларынын саны 

Бирдик 2012-
2014-
ж.ж. 

ЖЭИКМ Мониторинг 
системасы 
ишке 
киргизилген 

Медиа 
чагылдыруула
рдын 



лидерлердин 
репрезентаци
яларына 
коомдук 
мониторинг 
жүргүзүү 
системасын 
ишке киргизүү 

(БУУӨП 2008-
жылы) 

статистикасы 
чогултулат 

4-максат. Бардык деңгээлдерде аялдардын саясий катышуусун жана лидерлигин колдоого социалдык заказ механизмин 
киргизүү жана аял - лидерлердин потенциалын жогорулатуу 

4.4
.1 

Аялдардын 
саясий 
катышуусун 
жана 
лидерлигин 
илгерилетүүгө 
социалдык 
заказды 
пилоттоштуру
у 

Социалдык 
заказ 
процедурала
рын иштеп 
чыгуу жана 
кабыл алуу 

«Социалдык 
заказ 
жөнүндө» 
Кыргыз 
Республикасы
нын Мыйзамы 

ЧУА Документ 2012 -
жылдын 

3-4-
квартал
дары 

ЖЭИКМ, 
СӨМ, ФМ, 
министрликте
р, 
ведомстволо
р 

Жол-
жоболоштуруу 
иштелип чыкты 

Жооптуу 
адамдар 
үчүн 
окутуучу 
компоненти 
бар 
аялдардын 
саясий 
лидерлигин 
жогорулатуу 
үчүн 
социалдык 
заказды 
ишке 
киргизүү 
боюнча 

Жок Долбоорлордун 
отчеттору 

Документ 2013-ж. 

2014-ж., 

2-
квартал
дары 

ЖЭИКМ, 
СӨМ, ФМ, 
министрликте
р, 
ведомстволо
р 

Долбоор ишке 
ашырылды 



пилоттук 
долбоорду 
иштеп чыгуу 
жана ишке 
ашыруу 
(Жаштар, 
эмгек жана 
иш менен 
камсыз 
кылуу 
министрлиги
нин, 
Социалдык 
өнүктүрүү 
министрлиги
нин 
мисалында) 

Пилоттук 
долбоорду 
баалоо 
жыйынтыкта
ры боюнча 
сунуштарды 
иштеп чыгуу 

Жок Баалоо боюнча 
отчет 

Документ 2014-ж. 

3-4-
квартал
ы 

ЖЭИКМ, 
пилоттук 
ведомстволо
р 

Сунуштар 
иштелип чыкты 

V. Жөнгө салуучу саясат 

1-максат. Башкаруунун бардык деңгээлинде гендердик теңчиликке жетишүү боюнча улуттук институттук механизмин өркүндөтүү 

5.1
.1. 

Гендердик 
теңчилик 
саясатын 
илгерилетүү 
үчүн 

Үлгүлөрдү 
пилоттоштур
уу (тигинен, 
туурасынан) 

Иштеп жаткан 
НИМ НИМди 
функционалды
к иликтөө 

Түзүмдөр 

Түзүмдөр/ 
кызмат 

Документ 2012-ж., 

4-
квартал
ы, 

ЖЭИКМ, 
ОМА, РМА, 
Жогорку сот 
(макулдашуу 
боюнча), 

Түзүмдөр, 
кызмат 
адамдары 
күчтүү жана 
жеткиликтүү 



мамлекеттик 
жана 
муниципалдык 
органдарды 
чыңдоо 

адамдары 
жөнүндө жобо 

Түзүмдөрдүн 
отчеттору 

Мамлекеттик 
органдар 

Пилоттук 
аймактар 

2013-ж., 

1-4-
квартал
дары 

Башкы 
прокуратура, 
ЖӨБО 

ыйгарым 
укуктарга ээ. 

Пилоттун 
натыйжалары 
мамлекеттик 
жана 
муниципалдык 
органдардын 
гендердик 
өнүктүрүү 
жагында 
чечимдерди 
кабыл алуунун 
натыйжалуулуг
ун жогорулатуу 
үчүн 
мүмкүнчүлүктө
рдү көрсөтөт 
(макулдашуу 
боюнча) 

5.1
.2 

Мамлекеттик 
жана 
муниципалдык 
органдардын 
гендердик 
саясатты 
улуттук, 
аймактык, 
секторалдык 
деңгээлде 
координациял
оо 

Улуттук, 
аймактык, 
сектордук 
деңгээлде 
координация
лоо, өз ара 
аракеттешүү 
боюнча 
стратегиялы
к планды 
иштеп чыгуу 

ЖЭИКМ, ИИМ 
жана башка 
органдардын 
кызматташуусу 
жөнүндө 
меморандум 

Стратегиялык 
план 

Документ 2012-
2014-
жж., 

3-4-
квартал
ы 

Министрликт
ер, 
ведомстволо
р, ОМА, 
ЖӨБО 
(макулдашуу 
боюнча) 

Мамлекеттик 
муниципалдык 
органдардын 
ыйгарым 
укуктарын 
жана 
жоопкерчиликт
ерин эске алуу 
менен 
саясатты 
биргелешип 
пландаштыруу 

Пландаштырыл
ган 
биргелешкен 
чаралардын 
саны: 

зомбулук, 
экономика, 
саясат жана 
башка 



механизмдери
н өнүктүрүү 

жана ишке 
ашыруу 

чөйрөлөр 
боюнча 
координацияло
очу органдар 

жана ишке 
ашыруу 
прецеденти. 
Коммуникация
лар ыкмасын 
иштеп чыгуу 
жана 
мамлекеттик 
жана 
муниципалдык 
органдардын 
өз ара иш алып 
баруусу 

Мамлекеттик 
органдардын
, ЖӨБОнун 
ыйгарым 
укуктарды 
жана 
компетенция
ларды эске 
алуу менен 
гендердик 
саясатты 
ишке 
ашырууга 
багытталган 
биргелешкен 
НПАларды 
иштеп 
чыгуусу/даяр
доосу 

Жок ЧУА Документ 2012-
2014-
ж.ж. 

Министрликт
ер жана 
ведомстволо
р, ОМА, 
ЖӨБО 
(макулдашуу 
боюнча) 

Саясаттын 
натыйжасын 
күчөтүүчү 
биргелешкен 
чечимдерди 
кабыл алуу 
тажрыйбасын 
кеңейтүү 

ЧУАнын саны Бирдик. 



5.1
.3 

Комплекстүү 
гендердик 
ыкманы 
саясатка жана 
мамлекеттик 
органдардын 
жана 
жергиликтүү өз 
алдынча 
башкаруунун 
ишине 
жайылтуу 

Иштелип 
чыгуучу 
саясатка/ 
мамлекеттик
/ 
муниципалд
ык 
органдардын 
планына 
комплекстүү 
гендердик 
ыкманы 
жайылтуу 

Тармактык 
саясаттагы 
гендердик 
ыкманы 
жайылтуу 
боюнча 
пособие (2012-
ж.). 

Комплекстүү 
гендердик 
ыкманы 
тармактык 
саясатка 
жайылтуу 
боюнча 
көрсөтмө 

Документ 2012-ж., 

3-4-
квартал
дары 

Министрликт
ер, 
ведомстволо
р, ЖЭИКМ, 
ЖӨБО 
(макулдашуу 
боюнча) 

Мамлекеттик 
кызматкерлер 
үчүн гендердик 
ыкманы 
жайылтуу 
боюнча 
инструментари
йлер бар 

Гендердик 
ыкманы стат-
катчылардын 
ишине 
жайылтуу 
боюнча 
пособие 
(БУУӨПтүн 
долбоорлору 
2009-ж.) 

Пособиени 
апробациялоо 

  2013-
2014-ж.ж 

КГПны 
колдонуу 
тармактык 
саясатты 
иштеп чыгуу, 
ишке ашыруу 
жана 
мониторинг 
жүргүзүү 
процессин бир 
кыйла 
жакшыртты 

5.1
.4 

Ишке кабыл 
алууда жана 
мамлекеттик 
жана 
муниципалдык 
кызматка 
которууда 
гендердик 
компетенциян
ын критерийин 

Мамлекеттик 
жана 
муниципалд
ык кызматта 
кадр саясаты 
боюнча 
негизги 
документтер
ге гендердик 
иликтөөлөрд
ү жүргүзүү 

Жок Мамлекеттик 
кызматтын кадр 
саясатынын 
документтерин
е жүргүзүлгөн 
иликтөөлөрдүн 
натыйжалары 

Документ 2012-ж., 

4-
квартал
ы 

Министрликт
ер жана 
ведомстволо
р, ОМА, РМА 
(макулдашуу 
боюнча) ПБА 
(макулдашуу 
боюнча) 

Мамлекеттик 
жана 
муниципалдык 
кызматка ишке 
кабыл алууда 
гендердик 
компетенциян
ын 
критерийлерин 
колдонууга 
киргизүү 



ченемдик 
белгилөө 

механизмдери 
аныкталды 

Мамлекеттик 
жана 
муниципалд
ык 
кызматкерле
рдин 
квалификаци
ялык 
талаптарын
ын 
тизмесине 
гендердик 
компетенция
га баа берүү 
критерийлер
ин эске алуу 
менен 
өзгөртүүлөр
дү/ 
толуктоолор
ду киргизүү 

Жок Мамлекеттик 
жана 
муниципалдык 
кызматкерлерд
ин 
квалификациия
лык 
талаптарынын 
тизмесине 
өзгөртүүлөр 

Документ 2013-ж., 

1-
квартал
ы 

  Мамлекеттик 
жана 
муниципалдык 
кызматкердин 
гендердик 
компетенцияс
ы карьералык 
илгерилетүү 
жөнүндө чечим 
кабыл алууда 
базалык шарт 
болуп саналат; 
Гендердик 
компетенция 
мамлекеттик 
жана 
муниципалдык 
кызматка 
адистерди 
кабыл алууда 
милдеттүү 
шарт болуп 
саналат 

Мамлекеттик 
жана 
муниципалд
ык кызматка 
кабыл 
алууда 
гендердик 

Тесттик 
суроолор 
БУУӨПтун 
2008-2009-
жылдардагы 
долбоорунун 
алкагында 

Гендердик-
багытталган 
суроолору бар 
тесттин 
бланкасы 

Документ 2012-
жылдын 
4-
квартал
ы 

  Адистердин 
гендердик 
компетенцияс
ы ишке кабыл 
алууда эске 
алынат 



тиешелүү 
суроолорду 
иштеп чыгуу 
жана тестке 
кошуу 

иштелип 
чыккан 

5.1
.5 

Мамлекеттик 
жана 
муниципалдык 
кызматкерлер
дин 
потенциалын 
арттыруу 

Мамлекеттик 
кызматкерле
рди жыл 
сайын 
окутууларга 
гендердик 
ийкемдүүлүк
кө окутууну 
интеграциял
оо 
(мамлекетти
к органдын 
бюджетинен 
1% бөлүү) 

Мамлекеттик 
жана 
муниципалдык 
кызматкерлерд
и тренингдер, 
семинарлар 
аркылуу окутуу 
(БУУӨП, ЕККУ 
ж.б.) 

Окутуу 
программасы; 

Документ 2012-
2013-
ж.ж. 

Министрликт
ер, 
ведикомствол
ор, ОМА, 
РМА, ЖӨБО, 
ПБА 
(макулдашуу 
боюнча) 

Кызматкерлер
дин алган 
билимдери 
жана 
жөндөмдөрү 
компетенциян
ы күчөтүп, 
КГПны 
мамлекеттик 
органдардын 
ишине 
жайылтуу үчүн 
өбөлгө 
болушат. 

Министрликтин 
бюджетинин 
чегинде 
каражат бөлүп 
берүү; окуудан 
өткөн 
мамлекеттик 
жана 
муниципалдык 
кызматкерлерд
ин саны 

Сом 

Адам 

2013-
2014-ж.ж 

5.1
.6 

Сунушталуучу 
мамлекеттик 
кызматтарга 
гендердик 
өлчөөлөрдү 
жайылтуу үчүн 
институционал
дык 
өбөлгөлөрдү 
түзүү 

Мамлекеттик 
кызмат 
көрсөтүүлөрг
ө гендердик 
ийкемдүүлүг
ү жагында 
инвентариза
ция жүргүзүү 
ченемин 
иштеп чыгуу/ 
бекитүү 

НИМдин 
функционалды
к талдоосу 
боюнча отчет. 

Башка КМШ 
өлкөлөрүнүн 
мамлекеттик 
кызмат 
көрсөтүүлөргө 
инвентаризаци
я жүргүзүү 
ченеми 

Гендерлик 
аспектилерди 
эсепке алуу 
менен 
мамлекеттик 
тейлөөлөрдү 
инвентаризаци
ялоонун 
ченемдери 

Документ 2013-ж. Министрликт
ер, 
ведомстволо
р 

Методология 
иштелип 
чыккан жана 
бекитилген 



тажрыйбалары
. 

Мамлекеттик 
кызмат 
көрсөтүүлөрг
ө 
функционал
дуулугу жана 
ийкемдүүлүг
ү жагында 
инвентариза
ция жүргүзүү 

Репредуктивдү
ү саламаттык 
чөйрөсүндө 
гендердик 
аспектилерди 
эске алуу 
менен 
мамлекеттик 
кызмат 
көрсөтүүлөрдү 
инвентаризаци
ялоонун 
тажрыйбасы 

Акысыз жана 
акы төлөнүүчү - 
гендердик 
ийкемдүү жана 
гендеризациял
оого муктаж 
категориялары 
боюнча 
мамлекеттик 
кызмат 
көрсөтүүлөрдүн 
тизмеси 
аныкталган; 

Документ 2013-
ж.,1-3-
квартал
дары 

Министрликт
ер, 
ведомстволо
р 

Мамлекеттик 
кызмат 
көрсөтүүлөрдү
н тизмеси бар, 
гендеризациял
оого муктаж 
мамлекеттик 
кызмат 
көрсөтүүлөр, 
ошондой эле 
бул 
кызматтарды 
сунуштаган 
ведомстволор 
аныкталган 

Мамлекеттик 
кызмат 
көрсөтүүлөрдү 
инвентаризаци
ялоо боюнча 
отчет; 

Отчет 

Инвентаризаци
яга кирген, 
мамлекеттик 
кызмат 
көрсөтүүлөрдү 
сунуштаган 
ведомстволорд
ун саны 

Бирдик 

Мамлекеттик
/ 

Жок Чектүү 
пайдалануу/ 

Отчет 2012-ж., ЖЭИКМ Чектүү 
пайдалануу/ 



муниципалд
ык кызмат 
көрсөтүүлөр
дөн же 
ийкемсиз 
гендердик 
кызмат 
көрсөтүүлөр
дү 
сунуштоодон 
чектүү 
пайдалануу 
баасына 
изилдөөлөрд
ү жүргүзүү 

гендердик 
ийкемсиз 
мамлекеттик 
жана 
муниципалдык 
кызматтардан 
пайдалануу 
баасын иликтөө 

Чыгымдар
дын/ 
пайданын 
индикатор
у 

2-4-
квартал
дары 

гендердик 
ийкемсиз 
мамлекеттик 
жана 
муниципалдык 
кызматтардан 
пайдалануу 
баасы 
эсептелди, 
ченемдик 
өзгөрүүлөрдүн 
экономикалык 
негизи жана 
далилдөөчү 
база иштелип 
чыкты 

Сунушталуу
чу 
мамлекеттик 
кызматтард
ын 
гендердик 
ийкемдүүлүг
үнө баа 
берүү 
методология
сын иштеп 
чыгуу/ 
бекитүү/ 
жайылтуу 

Гендердик 
иликтөөнүн 
жана 
гендердик 
экспертизанын 
башка 
түрлөрүнүн 
методологияс
ы БУУӨПтун 
жана башка 
өнүктүрүү 
агенттиктерини
н 
долбоорлорун
да жана 
программалар
ында 

Мамлекеттик 
кызматтардын 
гендердик 
ийкемдүүлүгүнө 
баа берүү 
методологиясы 

Документ 

Жол-жобо 

2013-ж. ЖЭИКМ, 
министрликте
р, 
ведомстволо
р 

Мамлекеттик 
кызматтардын 
гендердик 
ийкемдүүлүгүн
ө баа берүү 
жүргүзүлүүдө 



пайдаланылга
н 

Сунушталуу
чу/ алынуучу 
мамлекеттик 
кызматтар 
боюнча 
отчеттун 
гендердик 
ийкемдүү 
формаларын 
иштеп чыгуу/ 
бекитүү/ 
жайылтуу 

Жок Сунушталуучу, 
алынуучу 
мамлекеттик 
кызматтар 
боюнча 
отчеттун 
гендерлештири
лген формасы 

Документ/ 
форма 

2013-
жылдын 
1-
квартал
ы 

ЖЭИКМ, 
министрликте
р, 
ведомстволо
р 

Гедердик 
кызматтардын 
гендердик 
ийкемдүүлүгү 
жөнүндө отчет 
белгиленген, 
сунушталуучу/ 
алынуучу 
мамлекеттик 
кызматтар 
боюнча 
гендердик 
дезагрегирлен
ген 
статистикалык 
маалыматтар 
чогултулууда 

5.1
.7 

Мамлекеттик 
кызматтарды 
сунуштоого 
комплекстүү 
гендердик 
жүрүштү 
жайылтуу 

Мамлекеттик 
кызматтард
ы сунуштоо 
сапатынын 
гендердик-
ийкемдүү 
стандарттар
ын иштеп 
чыгуу 

Жок Гендердик 
ийкемдүү 
стандарттарды 
иштеп чыгуунун 
мыкты 
тажрыйбалары
на жана 
үлгүлөрүнө 
иликтөөлөр 
(баяндама); 

Отчет 2012-ж., 
4-
квартал
ы 

ЖЭИКМ, 
министрликте
р жана 
ведомстволо
р 

Мамлекеттик 
кызматтардын 
гендердик 
ийкемдүү 
стандарттарын 
иштеп чыгуу 
боюнча сунуш-
көрсөтмөлөр 
берилди; 
муктаждыктарг
а гендердик 
баа берүү 
жүргүзүлдү, 

Адаптация 
боюнча сунуш-
көрсөтмөлөр; 

Сунуш-
көрсөтмө 

2013-ж., 



муктаждыктарг
а гендердик баа 
берүү 

2-4-
квартал
дары 

мамлекеттик 
кызматтардын 
гендердик 
ийкемдүү 
стандарттары 
үчүн сунуш-
көрсөтмөлөр 
даярдалды 

Аялдардын 
жана 
эркектердин 
мамлекеттик 
кызматтарда
н 
пайдалануус
уна 
тоскоолдукта
рды четтетүү 
боюнча 
атайын 
долбоорлор
ду иштеп 
чыгуу жана 
пилоттоштур
уу 

Жок Аялдардын 
жана 
эркектердин 
транспаренттүү 
пайдаланышы 
үчүн 
мамлекеттик 
жана 
муниципалдык 
кызматтардын 
интерактивдүү 
порталы; 

Веб-сайт 2012-
2013-
ж.ж. 

ЖЭИКМ, 
министрликте
р, 
ведомстволо
р 

Мамлекеттик/ 
муниципалдык 
кызматтардын 
порталынын 
пилоттук 
долбоору 
чыгарылды; 

пайдалануу 
тоскоолдуктар
ын четтетүү 
үчүн 
мамлекеттик 
органдардын 
жана 
жарандардын/ 
бизнес 
структуралард
ын 
маектешүүсүнү
н туруктуу 

Аялдардын 
жана 
эркектердин 
суроо 
берүүлөрү/ 
даттануулары 
менен 
кайрылууларын
ын саны; 

Кайрылуу 
(бирдик) 

2013-
2014-
ж.ж. 



Мамлекеттик/ 
муниципалдык 
түзүмдүктөрдүн 
жоопторунун 
саны 

Расмий 
жооп 
(бирдик) 

2013-
2014-
ж.ж. 

каналы 
түзүлдү 

Сапаттуу 
гендердик 
жактан 
ийкемдүү 
мамлекеттик 
кызматтард
ын 
сунушталыш
ына 
контролдоо 
жана 
көзөмөлдөө 
системасын 
чыңдоо 

Парламенттик 
угууларды 
өткөрүү 
тажрыйбасы 

Көзөмөлдүк 
жүргүзүүнүн 
натыйжалары 
боюнча отчет. 

Отчет 2012-ж., 

4-
квартал
ы 

ЖЭИКМ, 
министрликте
р, 
ведомстволо
р 

Гендердик 
жактан 
ийкемдүү 
мамлекеттик 
/муниципалдык 
кызматтардын 
сапатына 
контролдук 
/көзөмөлдүк 
жүргүзүлүүдө 
жана анын 
натыйжалары 
коомчулукка 
сунушталат 

Гендердик 
жактан 
ийкемдүү 
мамлекеттик 
/муниципалдык 
кызматтардын 
сапатына 
контролдуктан/ 
көзөмөлдүктөн 
өткөн 
мамлекеттик 
органдардын 
саны; 

Орган   

Аялдардын 
жана 
эркектердин 
мамлекеттик 
жана 
муниципалдык 
кызматтардан 
пайдалануу 

Аял/ эркек   



мүмкүнчүлүгүнү
н статистикасы 

5.1
.8 

УИП-3тү жана 
узак 
мөөнөттүү 
гендердик 
стратегияны 
аткаруу 
мониторингин
ин 
электрондук 
системасын 
колдонууга 
киргизүү 

Система 
үчүн 
программал
ык 
камсыздоону 
иштеп чыгуу 

АӨБ 
долбоорлорун
ун алкагында 
колдонууга 
киргизилген 
мониторинг 
системалары 

Программалык 
камсыздоо 

Программ
а 

2012-ж., 

3-4-
квартал
дары 

ЖЭИКМ Маалыматтард
ы электрондук 
киргизүү жана 
бардык 
кызыкдар 
адамдардын 
алардан 
пайдалануу 
мүмкүнчүлүгүн 
камсыз кылуу 
үчүн 
программа 
түзүлгөн 

Системаны 
ишке 
киргизүү 

Жок Иштеп жаткан 
сайт 

Сайт 2013-ж. ЖЭИКМ Мониторинг 
системасы 
ишке 
киргизилди, 
НПДны 
аткаруу 
жөнүндө 
маалыматтар, 
планга ылайык 
дайыма 
жаңыланып 
турат. УИПтин 
аткарылышы 
боюнча 
маалыматтан 
ачык-айкын 
пайдалануу 



мүмкүнчүлүгү 
камсыз 
кылынды. 

2-максат. Гендердик саясатты ишке ашыруу үчүн ченемдик укуктук базаны жана укуктук негизде колдонулуучу тажрыйбаларды 
өркүндөтүү 

5.2
.1 

Гендердик 
теңчилик 
боюнча 
улуттук жана 
эл аралык 
милдеттердин 
аткарылышын
а 
парламенттик 
контролдукту 
күчөтүү 

Гендердик 
теңчилик 
чөйрөсүндө 
угууларды 
өткөрүү 

Мыйзамга 
сунушталган 
өзгөртүүлөр 
боюнча 
парламенттик 
угуулар 
тажрыйбасы 

Угуулардын 
катышуучулары
. Угуунун 
резолюциясы 

Адам 
документ 

2013-
2014-
ж.ж. 

КР ЖК, 
(макулдашуу 
боюнча), 
министрликте
р, 
ведомстволо
р 

КР ЖК 
тарабынан 
контролдукту 
күчөтүү 
жагында, 
мыйзамга 
өзгөртүүлөр 
жана 
толуктоолор 
талкууга 
алынды 

5.2
.2 

Гендердик 
теңчилик 
маселеси 
боюнча эл 
аралык 
документтерд
и кабыл алуу 
жана 
ратификациял
оо 

Улуттук 
ЧУАлар 
менен эл 
аралык 
милдеттенм
елерди 
айкалыштыр
уу жана 
үндөштүрүү 

ЧУАларды эл 
аралык 
милдеттенмел
ерге ылайык 
келтирүү 
тажрыйбасы 

Мыйзам 
актыларынын 
топтому 

Документ 
(бирдик) 

  КР ЖК 
(макулдашуу 
боюнча), 
министрликте
р, 
ведомстволо
р 

Куралдуу 
жаңжалдар 
шарттарында 
аялдардын 
коопсуздугу 
маселелери 
боюнча 
улуттук 
деңгээлде 
план жана 
чаралардын 
пакети кабыл 
алынды 

БУУнун 
Коопсуздук 
Кеңешинин № 
1325 
резолюциясын 

БУУнун 
Коопсуздук 
Кеңешинин 
№ 1325 
резолюцияс

Чет элдик 
өлкөлөрдүн 
№1325 
резолюция 
боюнча УИП 

№1325 
резолюциясы 
боюнча УИП 

Документ 2012-
2014-
ж.ж. 

ЖК 
(макулдашуу 
боюнча), 
тармактык 
министрликте



аткаруу 
боюнча Иш-
аракеттердин 
улуттук 
планын кабыл 
алуу жана 
ишке ашыруу 

ы боюнча 
УИП иштеп 
чыгуу 
(аялдар 
жана 
тынчтыкты 
куруу) 

иштеп чыгуу 
тажрыйбасы 

р, 
ведомстволо
р 

5.2
.3 

Мамлекеттик 
кызмат 
көрсөтүүлөрдү 
сунуштоого 
комплекстүү 
гендердик 
ыкманы ишке 
киргизүү 
боюнча 
ЧУАларды 
иштеп чыгуу 
жана бекитүү 

Мамлекеттик 
кызмат 
көрсөтүүлөр
дү 
гендердешти
рүү үчүн 
мыйзам 
актыларга 
өзгөртүүлөр- 
толуктоолор 
топтомун 
иштеп чыгуу 
жана 
илгерилетүү 

Репродуктивди
к ден соолук 
боюнча 
мамлекеттик 
кызмат 
көрсөтүүлөрдү 
жаштардын 
алуу 
мүмкүнчүлүгү 
жөнүндө 
маселелерди 
изилдөө үчүн 
мыйзамдарды
н АРЗ иликтөө 
тажрыйбасы 
(жаштарга 
ылайык келген 
кызмат 
көрсөтүүлөр); 
мыйзам 
актыларына 
гендердик 
толуктоолорду 
жана 
өзгөртүүлөрдү 
киргизүү 

Мамлекеттик 
кызмат 
көрсөтүүлөрдү 
гендердештирү
ү үчүн мыйзам 
актыларын 
айкалыштыруу 
максатында 
өзгөртүүлөр 
жана 
толуктоолору 
менен ЧУАнын 
топтому 

ЧУА 2014-ж. Министрликт
ер, 
ведомстволо
р, ЖЭИКМ 

Ченемдик база 
айкалыштыры
лды 



боюнча ЖКУ 
тажрыйбасы 

5.2
.4 

Гендердик 
теңчилик 
чөйрөсүндө 
көзөмөлдүктү 
жана 
контролдукту, 
анын ичинде 
мыйзамдарды
н жана башка 
ЧУАнын 
аткарылышы 
үчүн жарандык 
контролдукту 
жогорулатуу 

Контролдук 
жол-
жоболорун 
жана 
методология
сын иштеп 
чыгуу жана 
ишке 
киргизүү 

КБКны кошо 
алганда, 
жарандык 
коргонуунун ар 
кандай 
институттар 
менен жүзөгө 
ашыруу 
тажрыйбасы 

Гендердик 
теңчилик 
чөйрөсүндө 
мыйзам 
актылардын 
бузулушу 
аныкталган 
учурлардын 
санынан 
аткарылган 
чечимдердин 
үлүшү 

% 2013-
2014-
ж.ж. 

БП 
(макулдашуу 
боюнча), 
министрликте
р, 
ведомстволо
р 

Гендердик 
теңчилик 
чөйрөсүндө 
мыйзамдарды
н жана башка 
ченемдик 
укуктук 
актылардын 
аткарылышын
а контролдук 
туруктуу 
негизде жүзөгө 
ашырылат 
жана мыйзам 
бузуулар 
боюнча 
чаралар 
көрүлүүдө 

3-максаты. Улуттук гендердик статистиканы стандартташтыруу жана көрсөткүчтөрдү эл аралык милдеттенмелер менен 
айкалыштыруу 

5.3
.1 

Гендердик 
статистиканы 
мамлекеттик 
программалар
ды жана 
өнүктүрүү 
стратегиялары
н 
пландаштыруу
, мониторинг 

Иликтөө 
жүргүзүү, 
пландаштыр
уу, 
мониторинг 
жүргүзүү 
жана 
өнүгүүсүнө 
баа берүү 
системасынд

Иш-
аракеттердин 
Пекин 
платформасы, 
МӨМдү 
аткаруунун 
айкалыштыры
лган 
индикаторлору 

Иштелип 
чыккандыгы 
жөнүндө отчет 

Айкалыштырыл
ган 
индикаторлор 

Документ 2012-ж. 
2013-ж., 
2-
квартал
ы 

ЭМСМ, 
ЖЭИКМ, 
министрликте
р, 
ведомстволо
р, 
Улутстатком 
(макулдашуу 
боюнча) 

Гендердик 
индикаторлорд
ун топтому 
даярдалган 
жана 
саясаттын 
бардык 
баскычтарынд



жүргүзүү жана 
баа берүү үчүн 
түзүү жана 
пайдалануу 

а 
унификация
ланган 
гендердик 
индикаторло
рду киргизүү 

а колдонууга 
даяр 

Төмөнкү 
гендердик 
индикаторло
р (чек 
баракчасы 
түрүндө 
ишке 
киргизилген): 
а) ЖСТТ 
ыкмасы 
жөнүндө 
жобого 
өзгөртүүлөр
дү киргизүү 
аркылуу 
жөнгө 
салуучу 
негизде 
иликтөө 
системасына
; б) 
мамлекеттик 
бийлик 
органдарын
ын саясатын 
иштеп чыгуу 
жана 

Саясаттын 
бардык 
баскычтарынд
а гендердик 
индикаторлорд
у колдонуу 
боюнча чет 
өлкөлүктөрдүн 
иш 
тажрыйбасы. 
Гендердик 
ыкмаларды 
стратегияларга 
жана 
ишкердикти 
өнүктүрүү 
программалар
ына ишке 
киргизүү 
боюнча 
колдонмо 
(БУУӨП) 

Өзгөртүүлөрү 
менен ЖСТТ 
методикасы 
жөнүндө жобо 

Гендердик-
ийкемдүү 
индикаторлорд
у колдонуу 
менен саясатты 
иштеп чыгуу 
боюнча 
методикалык 
сунуш-
көрсөтмөлөр 
жана колдонмо 

Документ 2014-ж.   Саясатты 
иштеп чыгуу 
жана баа 
берүүнүн 
бардык 
баскычтарынд
а гендердик-
ийкемдүү 
индикаторлорд
у колдонуу 
менен 
натыйжага 
жетишүүгө 
багытталган 
башкаруу 
тажрыйбасын 
кеңейтүү 



иликтөө 
боюнча 
методикалык 
сунуш-
көрсөтмөлөр 
жана 
колдонмоло
р 

5.3
.2 

Гендердик 
теңчилик 
чөйрөсүндө 
мамлекеттик 
статистиканын 
эл аралык 
милдеттенмел
ерге ылайык 
келүүсүн 
камсыз кылуу 

Эл аралык 
стандарттар 
менен 
улуттук 
статистика 
ортосунда 
шайкеш 
келүүлөргө 
жана 
ажырымдарг
а иликтөө 
жүргүзүү 

Европа 
комиссиянын, 
эл аралык 
стандарттары 

Салыштырма 
иликтөө 
жөнүндө отчет 

Документ 2012-
жылдын 
4-
квартал
ы 

Улутстатком, 
ЖЭИКМ 
(макулдашуу 
боюнча 

Улуттук 
статистикалык 
маалыматтар 
жана 
көрсөткүчтөрд
үн өнүгүүсү 
башка 
өлкөлөрдүн 
көрсөткүчтөрүн
ө шайкеш 
келет 

Статистикал
ык 
маалыматта
рды (жаңы 
маалыматта
рды кошо 
алганда), 
өнүктүрүү 
программас
ынын 
стандарттар
ына жана 

Эл аралык 
стандарттар 
жана улуттук 
статистика 
ортосунда 
ылайык 
келүүлөр жана 
ажырымдар, 
аларга иликтөө 
жүргүзүү 

Статистиканын 
жаңы 
көрсөткүчтөрү; 
Оңдоолор 
киргизилген 
статистика; 
Укугун мураска 
калтырууну 
камсыз кылган 
статистиканын 
мурдагы 
көрсөткүчтөрү 

Документ 2012-
жылдын 
4-
квартал
ы 

  Статистикалык 
көрсөткүчтөр, 
өнүгүү 
процесстерди, 
көрсөткүчтөрд
үн 
динамикасын 
баяндап 
берүүгө жана 
аларга 
иликтөөлөрдү 
жүргүзүүгө 



керектөөлөр
үнө ылайык 
иштеп чыгуу 

мүмкүнчүлүк 
берет 

  

Кыскартылган тизмелер: 

  

Эскертүү 

(1) ЭЭУ, АӨР, ЕУУ Аялдар ж.б. 

(2) ЭЭУ, АӨР, ЕУУ Аялдар ж.б. 

  

Кыскартылган тизмелер: 

  

АӨБ - Азия өнүктүрүү банкы 

БИМ - Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим ми- 

нистрлиги 

БП - КРнын Башкы Прокуратурасы 

БУУ-аялдар - Бириккен Улуттар Уюмунун "БУУ-аялдар" түзүмү 

БУУӨП - БУУнун Өнүктүрүү программасы 

ГМЖ - гендерлик маселелерге жооптуулар 

ДМЧА - ден-соолугуна байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелген 

адамдар 

ЖК - КРнын Жогорку Кеңеши 

ЖКУ - жарандык коомчулуктун уюмдары 

ЖМК - жалпыга маалымат каражаттары 



Жогорку соту - КРнын Жогорку соту 

ЖСТТ - Жөнгө салуу таасирин талдоо 

ЖӨБО - жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы 

ЖЭИКМ - КРнын Жаштар, эмгек жана иш менен камсыз кылуу 

министрлиги 

ИДП - ички дүң продукт 

ИИО - ички иштер органы 

КБА - Кризистик борборлор ассоциациясы 

КБК - коомдук байкоочу кеңеш 

КГМ - комплекстүү гендердик мамиле 

КР КЖК - КРнын Кылмыш-жаза кодекси 

КР ЖПК - КРнын жазык-процесстик кодекси 

КРАЖК - КРнын администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекси 

КТРК - КРнын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы 

МБА - КРнын Өкмөтүнүн алдындагы Мамлекеттик байланыш 

агенттиги 

MKT - маалыматтык-коммуникациялык технологиясы 

МӨМ - миң жылдыктын өнүгүү максаты 

ПБА - Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы 

Башкаруу академиясы 

ПРООН - БУУнун Өнүктүрүү программасы 

РМА - райондук мамлекеттик администрация 

РСА - репродуктивдүү саламаттыктын альянсы 



ССМ - КРнын Саламаттык сактоо министрлиги 

СӨМ - КРнын Социалдык өнүгүү министрлиги 

УБ - КРнын Улуттук Банкы 

УИМ - гендерлик теңчиликти камсыздоонун улуттук институт- 

тук механизми 

УИП - улуттук иш-аракеттер планы 

УСК - КРнын Улуттук статистикалык комитети 

ОМА - областтык мамлекеттик администрация 

ҮДБ - үй-бүлөлүк дарыгерлер борбору 

ҮРБ - үй-бүлөлүк ресурстук борбор 

ФАП - фельдшердик акушердик пункт 

ФМ - КРнын Финансы минирстрлиги 

ЧУА - ченемдик укуктук актылар 

ЮНИСЕФ - БУУнун Балдар фонду 

ЮНФПА - БУУнун Калкты жайгаштыруу фонду 

ЭЭУ - Эл аралык эмгек уюму 

ЭМКМ (МЭАП) - КРнын Экономика жана монополияга каршы саясат ми- 

нистрлиги 

ЮМ - КРнын Юстиция министрлиги 

  

3-тиркеме 

  



Кыргыз Республикасында 2012-2014-жылдарга гендердик теңчиликке жетишүү боюнча Улуттук иш-аракеттер планынын 
милдеттерин аткаруунун жыйынтыктарына мониторинг жүргүзүүнүн жана баалоонун негизги индикаторлорунун 

МАТРИЦАСЫ 
  

№ Милдеттер Индикатордун 
аталыштары 

Ченөө 
бирдиктер
и 

Негизги 
базалык 
жыл (2011-
ж.) 

Аралыктардагы 
индикаторлор 
(жылдык) 

Максатту
у 
көрсөткүч
төр (2014-
ж.) 

Жооптуу 
уюмдар 

Маалыматт
ар булагы 

2012-
жыл 

2013-жыл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Жөнгө салуучу саясат 

1-Максат. Башкаруунун бардык деңгэлдеринде гендердик теңдикке жетишүүнүн улуттук институттук механизмдерин өркүндөтүү 

1 Гендердик 
теңдикке 
жетишүү 
саясатын иш 
жүзүнө ашыруу 
үчүн 
мамлекеттик 
жана 
муниципалдык 
органдарды 
бекитүү 

Гендердик 
саясатты ишке 
ашыруунун 
институттук 
механизми 
киргизилген 
мамлекеттик 
жана 
муниципалдык 
органдардын 
үлүшү 

% 0 10 20 30 ЖЭИКМ, 
ОМА, РМА, 
ЖӨБО 
(макулдашу
у боюнча) 

ЖЭИКМ 

2 Улуттук, 
аймактык, 
сектордук 
деңгээлдерде 
гендердик 
саясатты ишке 

Гендердик 
саясатты ишке 
ашырууга 
багытталган. 
Кабыл алынган 
ЧУАлардын саны 

Бирдик 3 Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамикас
ы 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Министрлик
тер, 
ведомствол
ор, ОМА, 
ЖӨБО 
(макулда-

Министрлик
тер, 
ведомствол
ор, ОМА, 
ЖӨБО 



ашыруу боюнча 
мамлекеттик 
жана 
муниципалдык 
органдарды 
координацияло
о 
механизмдерин 
өнүктүрүү 

шуу 
боюнча) 

(макулдашу
у боюнча) 

Биргелешип 
кабыл алынган 
чечимдердин 
саны 

Бирдик 0 Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Министрлик
тер, 
ведомствол
ор, ОМА, 
ЖӨБО 
(макулдашу
у боюнча) 

Министрлик
тер, 
ведомствол
ор, ОМА, 
ЖӨБО 
(макулдашу
у боюнча) 

3 Комплекстүү 
гендердик 
мамилени 
саясатта жана 
мамлекеттик 
жана 
жергиликтүү 
өзүн өзү 
башкаруу 
органдарынын 
ишине 
жайылтуу 

Комплекстүү 
гендердик 
мамиле 
пайдаланылган 
мамлекеттик 
жана жергиликтүү 
программалар 
жана 
стратегиялардын 
саны 

Бирдик 0 Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Министрлик
тер, 
ведомствол
ор, ЖЭИКМ, 
ЖӨБО 
(макулдашу
у боюнча) 

ЖЭИКМ 

Гендердик 
экспертизадан 
өткөн 
мамлекеттик 
программаларды
н жана 
стратегиялардын 
саны 

Бирдик 2 Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

ЖЭИКМ, 
ЮМ, 
министрлик
тер, 
ведомствол
ор 

ЖЭИКМ 

4 Жумушка 
алууда жана 
мамлекеттик 
жана 

Гендердик 
багыттагы 
суроолор 
камтылган 

% 0 Иш 
жүзүнд
ө 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

100 Министрлик
тер, 
ведомствол

МКК 
(макулдашу
у боюнча), 
ЖЭИКМ 



муниципалдык 
кызматта 
кызматынан 
жогорулоодо 
гендердик 
компетенцияны
н 
критерийлерини
н ченемдеринин 
бекитилиши 

тесттен өткөн 
мамлекеттик 
жана 
муниципалдык 
кызматтарга 
талапкерлердин 
үлүшү 

динами
ка 

ор, ОМА, 
РМА, ЖӨБО 

5 Мамлекеттик 
жана 
муниципалдык 
кызматкерлерд
ин потенциалын 
жогорулатуу 

Комплекстүү 
гендердик 
мамиледен өткөн 
мамлекеттик 
жана 
муниципалдык 
кызматкерлердин 
саны 

Адам 0 Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Министрлик
тер, 
ведомствол
ор, ОМА, 
РМА, ЖӨБО 
(макулдашу
у боюнча 

МКК 
(макулдашу
у боюнча), 
ЖЭИКМ 

Комплекстүү 
гендердик 
мамилеге 
окутуудан өткөн 
жогорку жана 
жетектөөчү 
администрациял
ык 
кызматтардагы 
мамлекеттик 
жана 
муниципалдык 
кызматкерлердин 

% 0 Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Министрлик
тер, 
ведомствол
ор, ОМА, 
РМА, ЖӨБО 
(макулдашу
у боюнча, 
ПБА 
(макулдашу
у боюнча) 

МКК, 
(макулдашу
у боюнча) 
ЖЭИКМ, 
ЭМСМ 



салыштырмалуу 
салмагы 

6 Сунушталган 
мамлекеттик 
тейлөө 
кызматтарына 
гендердик 
ченемди 
киргизүү үчүн 
институттук 
себептерди 
калыптандыруу 

Гендердик 
ченемди эсепке 
алуу менен 
мамлекеттик 
тейлөө 
кызматтарын 
сунуштаган 
ведомстволордун 
үлүшү 

% 0 50 70 100 Министрлик
тер, 
ведомствол
ор 

ЖЭИКМ 

7 Мамлекеттик 
тейлөө 
кызматтарына 
гендердик 
мамилелерди 
жайылтуу 

Комплекстүү 
гендердик 
мамилени эске 
алуу менен 
берилген 
мамлекеттик 
тейлөө 
кызматтарынын 
санынын 
мамлекеттик 
тейлөө 
кызматтарынын 
жалпы саны 
менен шайкеш 
келүүсү 

% 0 10 20 30 Министрлик
тер, 
ведомствол
ор 

ЖЭИКМ 

8 Узак мөөнөттөгү 
гендердик 
стратегияны 
УИП-3тү 
аткаруусун 

УИП-3тү ишке 
ашырууга 
катышкан 
министрлик жана 

% 0 Иш 
жүзүнд
ө 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

100 ЖЭИКМ ЖЭИКМ 



мониторинг 
боюнча 
электрондук 
системасын 
жайылтуу 

ведомстволордун 
үлүшү 

динами
ка 

2-максат. Гендердик саясатты ишке ашыруу үчүн ченемдик укуктук базаны жана пайдалануучу практиканы жакшыртуу 

9 Гендердик 
теңчилик 
боюнча улуттук 
жана эл аралык 
милдеттердин 
аткарылышын 
парламенттик 
көзөмөлгө 
алуусун күчөтүү 

Гендердик 
теңчиликти 
камсыздоо 
боюнча 
милдеттерди 
аткаруу боюнча 
контролду 
күчөтүүдө кабыл 
алынган 
ченемдик укуктук 
актылардын саны 

Бирдик 0 Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

ЖЭИКМ, 
министрлик
тер, 
ведомствол
ор 

ЖК 
(макулдашу
у боюнча) 

Гендердик 
экспертизадан 
өткөн кабыл 
алынган 
мыйзамдардын 
үлүшү 

%   30 50 100 ЖЭИКМ, 
ЮМ, 
министрлик
тер 
ведомствол
ор 

ЖК 
(макулдашу
у боюнча), 
ЮМ 

Гендердик 
теңчилик боюнча 
улуттук жана эл 
аралык 
милдеттердин 
аткарылышы 
боюнча 
контролдоочу 

Бирдик 0 Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

ЖК 
(макулда-
шуу 
боюнча) 

ЖЭИКМ, 
министрлик
тер, 
ведомствол
ор 



иш-чараларынын 
саны 

КРнын эл аралык 
милдеттенмелер
ине шайкеш 
келген ченемдик 
укуктук 
актылардын саны 

Бирдик 0 Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

ЖЭИКМ ЖЭИКМ, 
министрлик
тер, 
ведомствол
ор 

1
0 

БУУнун 
Коопсуздук 
кеңешинин 
Резолюциясын 
аткаруу боюнча 
Улуттук иш-
аракеттер 
планын кабыл 
алуу жана аны 
ишке ашыруу 

УИП 1325 
тарабынан ишке 
ашырылган иш-
чаралардын 
үлүшү 

% 0 - 10 20 Министрлик
тер, 
ведомствол
ор 

ЖЭИКМ 

1
1 

Мамлекеттик 
тейлөө 
кызматтарына 
комплекстүү 
гендердик 
мамилени 
жайылтуу 
боюнча 
ченемдик 
укуктук 
актыларды 
иштеп чыгуу 
жана бекитүү 

Кабыл алынган 
ЧУАнын саны 

Бирдик 0 Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

ЖЭИКМ, 
министрлик
тер, 
ведомствол
ор 

ЖЭИКМ 



3-максат. Улуттук гендердик статистиканы стандартташтыруу жана көрсөткүчтөрүнүн эл аралык милдеттерге шайкеш келүүсү 

1
2 

Мамлекеттик 
программалар 
жана өнүгүү 
стратегиясын 
пландоо, 
мониторинг 
үчүн гендердик 
статистиканы 
калыптандыруу 
жана 
пайдалануу 

Мамлекеттик 
программалар 
жана өнүгүү 
стратегиясын 
баалоонун 
индикаторлоруну
н жалпы 
көлөмүнүн 
ичинде гендердик 
индикатордун 
үлүшү 

% - Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

ЭМСМ, 
ЖЭИКМ, 
министрлик
тер, 
ведомствол
ор 

ЭМСМ, 
ЖЭИКМ, 
министрлик
тер, 
ведомствол
ор 

1
3 

Гендердик 
теңчилик 
тармагындагы 
эл аралык 
милдеттерге 
мамлекеттик 
статистиканын 
ылайыктуулугун 
камсыздоо 

Гендердик 
статистиканын эл 
аралык 
стандарттарына 
дал келүүчү 
тийиштүү 
гендердик 
көрсөткүчтөрдүн 
саны 

% - Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Улутстатко
м 
(макулдашу
у боюнча), 
ЖЭИКМ 

Улутстатко
м 
(макулдашу
у боюнча), 
ЖЭИКМ 

II. Аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү 

1-максат. Эмгек жана үй-бүлөлүк милдеттерди айкалыштыруу үчүн эмгек шарттарын жакшыртуу 

1
4 

Эки 
министрликтин 
жана эки 
ЖӨБОнун 
базасында 
«Мамлекет - 
үлгүлүү жумуш 

Эмгек жана үй-
бүлөлүк 
милдеттерди 
айкалыштыруу 
боюнча сыналган 
үлгүлөрдүн 
үлүшү 

Бирдик - Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

ЖЭИКМ, 
пилоттук 
ведомствол
ор, ЖӨБО 
(макулдашу
у боюнча) 

ЖЭИКМ, 
пилоттук 
ведомствол
ор ЖӨБО 
(макулдашу
у боюнча) 



берүүчү» 
программасын 
ишке киргизүү 

Эмгек жана 
үйбүлөлүк 
милдеттерди 
айкалыштыруу 
мүмкүнчүлүктөн 
пайдаланган 
кызматкерлердин 
жалпы саны, 
алардын ичинен 

-аялдар; 

-эркектер 

% Маалымат
тар жок 

Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

ЖЭИКМ, 
пилоттук 
ведомствол
ор жана 
ЖӨБО 
(макулдашу
у боюнча) 

ЖЭИКМ, 
пилоттук 
ведомствол
ор жана 
ЖӨБО 
(макулдашу
у боюнча) 

1
5 

Үй-бүлөлүк 
жана эмгек 
милдеттердин 
теңдештигин 
колдоо 
инфраструктура
сын өнүктүрүү 

Мектепке 
чейинки балдар 
мекемелерине 
барган 
балдардын 
үлүшү 

% 12,2% Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

БИМ, 
ЖӨБО 
(макулдашу
у боюнча) 

БИМ, 
ЖӨБО 
(макулдашу
у боюнча) 

Ар кандай 
типтеги мектепке 
чейинки балдар 
мекемелеринин 
саны 

Даана - Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

БИМ, 
ЖӨБО 
(макулдашу
у боюнча ) 

БИМ, 
ЖӨБО 
(макулдашу
у боюнча) 

ДМЧ аялдардын 
жумушка 
орношуусунун 
жалпы 
кайрылгандарды
н ичинен 
салыштырмалуу 
салмагы 

% - Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

ЖЭИКМ, 
СӨМ 

ЖЭИКМ, 
СӨМ 



2-максат. Аялдардын жана эркектердин жумуш менен камсыз болуусун ар тараптуу өнүктүрүү аркылуу эмгек рыногунда 
сегрегациялоону төмөндөтүү 

1
6 

Кесиптердин, 
адистиктердин 
салттуу эмес 
түрлөрүнө 
уландарды 
жана кыздарды 
окутуу жана 
аларды 
өздөштүрүүгө 
шыктандыруу 

жождорго, 
оождорго 
тапшырган эркек 
жана аялдардын 
салыштырмалуу 
үлүшү 

%   Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

БИМ, 
ЖЭИКМ, 
ССМ 

БИМ, 
ЖЭИКМ, 
ССМ 

1
7 

Педагогикалык 
адистиктерге 
тапшырган 
уландарга 
артыкчылык 
берүү боюнча 
ченемдик 
документтердин 
пакетин иштеп 
чыгуу жана 
кабыл алуу 

Кабыл алынган 
ЧУАнын саны 

Бирдик 0 Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

БИМ, 
ЖЭИКМ 

БИМ, 
ЖЭИКМ 

1
8 

Эмгек 
рыногунда 
аялдардын 
жаңы 
келечектүү 
адистиктерге ээ 
болушуна 
керектүү 

Эмгек рыногунда 
жаңы келечектүү 
адистиктер 
боюнча 
курстардан, 
тажрыйба топтоо 
курстарынан 
өтүүсү менен 

Адам - Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

БИМ, 
ЖЭИКМ 

БИМ, 
ЖЭИКМ 



шарттарды 
түзүү 

камсыздалган 
аялдардын саны 

1
9 

ДМЧ аялдардын 
экономикалык 
ишмердүүлүккө 
тартууга 
колдоонун 
атайын 
чараларын 
жайылтуу 

Кесиптик окуулар 
боюнча атайын 
даярдыктардан 
өткөн 
мүмкүнчүлүгү 
чектелген 
аялдардын саны 

Адам - Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

ЖЭИК, СӨМ ЖЭИКМ, 
СӨМ 

3-максат. Аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн бекемдөөдө булактарды кеңейтүү аркылуу аялдарды жумуш менен 
камсыздоо 

2
0 

Микрокаржылык 
микронасыялык 
колдоонун 
негизиндеги 
аялдар 
ишкердигин 
өнүктүрүү 
стратегиясын 
баалоо, пайда 
жана 
чыгымдарын 
талдоо 

Алынган 
насыялардын 
ичинен 
микронасыялард
ын 
инвестициялык 
кайтармынын 
деңгээли1 

% - Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

ЖЭИКМ, 
Улутстатко
м 
(макулдашу
у боюнча) 
УБ 
(макулдашу
у боюнча) 

Улутстатко
м 
(макулдашу
у боюнча) 
УБ 
(макулдашу
у боюнча) 

2
1 

Аялдар 
ишкердигин 
колдоо 
чараларын 
иштеп чыгуу 
жана ишке 
ашыруу 

Аялдар 
ишкердиги 
боюнча 
инфраструктура 
иштеген 
райондордун 
саны 

Бирдик - Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

ЖЭИКМ, 
ЭМСМ, 
РМА, 
ЖӨБО) 

ЖЭИКМ, 
ЭМСМ, 
РМА, ЖӨБО 
(макулдашу
у боюнча) 



Аялдар 
ишкердигин 
колдоо боюнча 
инфраструктуран
ын 
кызматтарынан 
пайдаланган 
аялдардын саны 

Адам - Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

ЖЭИКМ, 
ЭМСМ, 
РМА, ЖӨБО 
(макулдашу
у боюнча) 

ЖЭИКМ, 
ЭМСМ, 
РМА, ЖӨБО 
(макулдашу
у боюнча) 

2
2 

Аялдар 
ишкердиги үчүн 
алгачкы 
пайыздык 
бааны бекитүү 
аркылуу узак 
мөөнөткө насыя 
берүү аркылуу 
насыя 
каражаттарын 
алуу 
мүмкүнчүлүктөр
дү кеңейтүү 

Ишкердикти 
өнүктүрүү үчүн 
кыргыз 
банктарында 
насыя алган 
аялдардын саны 

Адам - Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

УБ 
(макулдашу
у боюнча), 

УБ 
(макулдашу
у боюнча), 
Улутстатко
м 
(макулдашу
у боюнча) 

4-максат. Улуттук эсептер аркылуу коомдун өнүгүүсүнө аялдардын экономикалык жактан кошкон салымын эсепке алууну 
камсыздоо 

2
3 

Үйдөгү жана 
формалдуу 
эмес эмгектин 
коомдук 
өнүгүүгө 
кошулган 

ИДПда 
аялдардын үй 
эмгегинин үлүшү: 

- аялдар 

- эркектер 

% - - - Иш 
жүзүндө 
динамика 

Улутстатко
м 
(макулдашу
у боюнча) 

Улутстаком 
(макулдашу
у боюнча) 



экономикалык 
салымдарды 
баалоо 

ИДПда 
формалдуу эмес 
эмгек үлүшү: 

- аялдар 

- эркектер 

% - - - Иш 
жүзүндө 
динамика 

Улутстатко
м 
(макулдашу
у боюнча) 

Улутстатко
м 
(макулдашу
у боюнча) 

2
4 

Коомдук 
өнүгүүгө 
аялдардын 
кошкон 
салымын 
чагылдыруу 

Медиа-
продуктылардын 
саны 

Бирдик - Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

ЖЭИКМ КТРК, 
(макулдашу
у боюнча), 
мамлекетти
к ЖМК 

III. Функционалдык билим берүү системасын өнүктүрүү 

1-максат. Атайын эксперимент өткөрүлүүчү аймактарда сабаттуу ата-энелер чөйрөсүндө функционалдык билим берүү 
системасын өнүктүрүү 

2
5 

Ысык-Көл жана 
Ош 
облустарында 
ата-энелер үчүн 
функционалдык 
билим берүү 
боюнча 2 
пилоттук 
долбоорду 
жайылтуу 

Функционалдык 
билим берүү 
боюнча 
жайылтылуучу 
пилоттук 
долбоорлордун 
саны 

Пилоттук 
долбоор
лор 

0 Иштел
ип 
чыккан 
модулд
ар 
жана 
жайылт
уу 
үлгүлө
рү 

Сыналуучу 
долбоорло
рду ишке 
киргизүү 

2 БИМ, 
ЖЭИКМ, 
ЖӨБОнун 
пилоттук 
райондору 
(макулдашу
у боюнча) 

БИМ, 
ЖЭИКМ 

Атайын окуу-
даярдыктан 
өткөндөрдүн 
саны 

Адам 0 - Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

БИМ, 
ЖЭИКМ, 
ЖӨБОнун 
пилоттук 
райондору 

БИМ, 
ЖЭИКМ, 



(макулдашу
у боюнча) 

2
6 

Пилоттук 
долбоорлордун 
ишин көз 
карандысыз 
байкоо жана 
баалоо 

Мониторинг жана 
баалоонун 
жыйынтыктары 
боюнча отчет 

Бирдик 0 - - 1 ЖЭИКМ ЖЭИКМ 

2-максат. Атайын эксперимент өткөрүлүүчү аймактарда репродуктивдүү ден соолук тармагында функционалдык билим берүү 
системасын түзүү 

2
7 

Талас жана 
Баткен 
облустарында 
репродуктивдүү 
ден соолук 
маселелери 
боюнча 2 
пилоттук 
долбоорду 
жайылтуу 

Функционалдык 
билим берүү 
боюнча 
жайылтылуучу 
пилоттук 
долбоорлордун 
саны 

Пилоттук 
долбоор
лор 

0 Иштел
ип 
чыккан 
модулд
ар 
жана 
жайылт
уу 
үлгүлө
рү 

Пилоттук 
долбоорло
рду ишке 
киргизүү 

  БИМ, ССМ, 
ЖЭИКМ 

БИМ, 
ЖЭИКМ 

Атайын окуу-
даярдыктан 
өткөндөрдүн 
саны 

Адам 0 - Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

БИМ, 
ЖЭИКМ 

БИМ, 
ЖЭИКМ 

2
8 

Пилоттук 
долбоорлордун 
ишин көз 
карандысыз 
байкоо жана 
баалоо 

Мониторинг жана 
баалоонун 
жыйынтыктары 
боюнча отчет 

Бирдик 0 - - 1 ЖЭИКМ ЖЭИКМ 



3-максат. Атайын эксперимент өткөрүлүүчү аймактарда ар түрдүү коомдордо көндүмдөрдү жакшыртуу тармагында 
функционалдык билим берүү системасын түзүү 

2
9 

Жалал-Абад 
жана Чүй 
облустарында 
аймактарда ар 
түрдүү 
коомдордо 
көндүмдөрдү 
жакшыртуу 
тармагында 
функционалдык 
билим берүү 
маселелери 
боюнча 2 
сыналуучу 
долбоорду 
жайылтуу 

Функционалдык 
билим берүү 
боюнча 
жайылтылуучу 
пилоттук 
долбоорлордун 
саны 

Пилоттук 
долбоор
лор 

0 Иштел
ип 
чыккан 
модулд
ар 
жана 
жайылт
уу 
үлгүлө
рү 

Сыналуучу 
долбоорло
рду ишке 
киргизүү 

2 БИМ, 
ЖЭИКМ 

БИМ, 
ЖЭИКМ 

Атайын окуу-
даярдыктан 
өткөндөрдүн 
саны 

Адам 0 - Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

ЖЭИКМ ЖЭИКМ 

3
0 

Пилоттук 
долбоорлордун 
ишин көз 
карандысыз 
байкоо жана 
баалоо 

Мониторингдин 
жыйынтыгы 
боюнча отчет 

Бирдик 0 - - 1 ЖЭИКМ ЖЭИКМ 

4-максат. Атайын эксперимент өткөрүлүүчү аймактарда гендердик теңдик боюнча функционалдык билим берүү системасын 
түзүү 

3
1 

Ош жана Нарын 
облустарында 
гендердик 
теңдик 
тармагында 

Функционалдык 
билим берүү 
боюнча 
жайылтылуучу 
пилоттук 

Пилоттук 
долбоор
лор 

0 Иштел
ип 
чыккан 
модулд
ар 

Пилоттук 
долбоорло
рду ишке 
киргизүү 

2 ЖЭИКМ БИМ, 
ЖЭИКМ 



функционалдык 
билим берүү 
маселелери 
боюнча 2 
пилоттук 
долбоорду 
жайылтуу 

долбоорлордун 
саны 

жана 
жайылт
уу 
үлгүлө
рү 

Атайын окуу-
даярдыктан 
өткөндөрдүн 
саны 

Адам 0 - Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

ЖЭИКМ ЖЭИКМ 

3
2 

Пилоттук 
долбоорлордун 
ишин көз 
карандысыз 
байкоо жана 
баалоо 

Мониторингдин 
жыйынтыгы 
боюнча отчет 

Бирдик 0 - - 1 ЖЭИКМ ЖЭИКМ 

5-максат. Айылдагы аялдардын жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын арасында компьютердик сабаттуулук жана 
маалыматтык коммуникациялык технологиялар (МКТ) тармагында функционалдык билим берүү системасын түзүү 

3
3 

Чүй жана 
Баткен 
облустарынын 
айылдарындагы 
аялдардын 
жана ДМЧА 
арасында 
компьютердик 
сабаттуулук 
жана 
маалыматтык 
коммуникациял
ык 
технологиялар 

Функционалдык 
билим берүү 
боюнча 
жайылтылуучу 
пилоттук 
долбоорлордун 
саны 

Пилоттук 
долбоор
лор 

0 Иштел
ип 
чыккан 
модулд
ар 
жана 
жайылт
уу 
үлгүлө
рү 

Пилоттук 
долбоорло
рду ишке 
киргизүү 

2 ЖЭИКМ БИМ, 
ЖЭИКМ 

Атайын окуу-
даярдыктан 

Адам 0 - Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

ЖЭИКМ ЖЭИКМ 



(МКТ) 
тармагында 
функционалдык 
билим берүү 
маселелери 
боюнча 2 
пилоттук 
долбоорду 
жайылтуу 

өткөндөрдүн 
саны 

3
4 

Пилоттук 
долбоорлордун 
ишин көз 
карандысыз 
байкоо жана 
баалоо 

  Бирдик 0 - - 1 ЖЭИКМ ЖЭИКМ 

IV. Басынтууларды жоюу жана сот адилеттүүлүгүнө жетишүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү 

1-максат. Гендердик басынтуулар жана гендердик кордоолор кырдаалдарында сот адилеттигине жетишүү мүмкүнчүлүктөрдүн 
укуктук жана институционалдык механизмдерин бекитүү 

3
5 

Гендердик 
басынтууларды
н жана 
кордоолордун 
алдын алуу 
боюнча 
мыйзамдуулукт
у жакшыртуу 

УИП алкагында 
ЧУАнын 
натыйжалуулугун 
талдоолордун 
жыйынтыгы 
боюнча 
белгиленген 
ЧУАна 
киргизилген 
оңдоолордун 
салыштырмалуу 
саны 

% 0 Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

ЖЭИКМ, 
министрлик
тер, 
ведомствол
ор 

ЖЭИКМ 



3
6 

Гендердик жана 
үй-бүлөлүк 
кордоолордон 
жабыр 
тарткандарга 
алдын ала 
жардам 
көрсөтүү 
боюнча 
мамлекеттик 
жана 
муниципалдык 
кызматтардын 
тейлөө 
кызматтарынын 
стандарттарын 
иштеп чыгуу 
жана жайылтуу 

Функционалдык 
милдеттери 
экспертизага 
коюлган жаңы 
кабыл алынган 
улуттук жана 
жергиликтүү ЧУА 
жана иштеп 
жаткан 
мыйзамдардын, 
жоболордун, 
уставдардын 
тизмеси 

Документ 0 Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Министрлик
тер, 
ведомствол
ор 

ЖЭИКМ, 
МКК 

Тейлөө 
кызматтарын ан 
пайдалангандар: 

- аялдар; 

- эркектер 

Адам 0 Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Министрлик
тер, 
ведомствол
ор 

ИИМ, СӨМ, 
ССМ, 
ЖӨБО 
(макулдашу
у боюнча), 
кризистик 
борборлор 

3
7 

Гендердик 
кордоону 
профилактика 
иштерин 
жүргүзүү жана 
ага карата тез 
арада чара 
көрүү үчүн укук 
коргоо 
органдарынын, 
саламаттыкты 
сактоо, 

Тийиштүү 
структуралардын 
окуу-даярдыктан 
өткөн 
кызматкерлерини
н 
салыштырмалуу 
саны; 

  

Гендердик 
компетенттүүлүкк

% - Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

ИИМ, БП 
(макулдашу
у боюнча), 
Жогорку сот 
(макулдашу
у боюнча) 

ИИМ, БП 
(макулдашу
у боюнча), 
Жогорку сот 
(макулдашу
у боюнча) 



социалдык 
коргоо жана 
жергиликтүү өз 
алдынча 
башкаруу 
органдарынын 
кызматкерлери
нин 
потенциалын 
жогорулатуу 

ө карата 
аттестациядан 
өткөн 
кызматкерлердин 
үлүшү 

3
8 

Гендердик 
басынтуу жана 
кордоолор 
боюнча 
статистикалык 
маалыматтард
ы топтоо жана 
талдоо 
системасын 
жакшыртуу 

Жакшыртылган 
ведомстволук 
эсептин 
формаларынын 
жана жаңы 
статистикалык 
көрсөткүчтөрдүн 
саны. 

  

Жогорку соттун, 
Башкы 
Прокуратуранын 
жана гендердик 
басынтуу жана 
кордоо маселеси 
боюнча ыйгарым 
укуктуу 
органдардын 
аналитикалык 
отчетторунун 
саны 

Бирдик 0 Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

ЖЭИКМ, 
Министрлик
тер, 
ведомствол
ор Жогорку 
сот 
(макулдашу
у боюнча), 
БП 
(макулдашу
у боюнча), 
Улутстатко
м 
(макулдашу
у боюнча) 

Улутстатко
м 
(макулдашу
у боюнча) 
министрлик
тер, 
ведомствол
ор, ЖӨБО, 
(макулдашу
у боюнча) 
БП 
(макулдашу
у боюнча), 
Жогорку сот 
(макулдашу
у боюнча) 



2-максат. Гендердик басынтуу жана кордоолордон жабыр тарткандарга жардам көрсөтүүнүн ведомстволор аралык системасын 
өнүгүүсү 

3
9 

Гендердик 
басынтуу жана 
кордоо 
маселелери 
боюнча 
социалдык 
адвокатура 
түйүнүн 
өнүктүрүү 

Аялдардын 
укуктары боюнча 
иштеген 
гендердик жактан 
компетенттүү 
адвокаттардын 
жана коомдук 
коргоочулардын 
саны. 

Адам 0 Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

ЖЭИКМ, 
ЮМ 

ЖЭИКМ, 
ЮМ 

4
0 

Гендердик 
басынтуу жана 
кордоодон 
жабыр 
тарткандарга 
жардам 
көрсөтүү 
боюнча 
мамлекеттик 
заказдардын 
үлгүлөрүн 
иштеп чыгуу 
жана жайылтуу 

Мамлекеттик 
заказдар 
алкагында 
гендердик 
басынтуулардан 
жабыр 
тарткандарга 
кызмат 
көрсөтүүгө 
багытталган 
мамлекеттик 
каражаттарын 
көлөмү 

Сом 0 Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

ЖЭИКМ, 
ФМ, ЖӨБО 
(макулдашу
у боюнча) 

ЖЭИКМ, 
ЖӨБО 
(макулдашу
у боюнча) 

Мамлекеттик 
заказдар 
алкагында 
жардам 
алгандардын 
саны 

Адам 0 Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

ЖЭИКМ, 
ФМ, ЖӨБО 
(макулдашу
у боюнча) 

ЖЭИКМ, 
СӨМ 



4
1 

Гендердик жана 
үй-бүлөлүк 
кордоолордун 
күнөөкөрлөрү 
менен иш алып 
баруу боюнча 
программаны 
өнүктүрүү 

Гендердик жана 
үй-бүлөлүк 
кордоолордун 
күнөөкөрлөр 
программалары 
боюнча 
курстардан 
өткөндөрдүн 
салыштырмалуу 
саны 

% 0 Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

ЖЭИКМ, 
ЮМ, ИИМ, 
ЖӨБО 
(макулдашу
у боюнча) 

ЖЭИКМ, 
ЮМ, ИИМ, 
ЖӨБО 
(макулдашу
у боюнча) 

4
2 

Гендердик 
кордоолордон 
жабыр 
тарткандар үчүн 
улуттук түз 
сүйлөшүү 
линияларын 
түзүү 

Гендердик 
кордоолордон 
жабыр 
тарткандар үчүн 
улуттук түз 
сүйлөшүү 
линияларына 
кайрылгандарды
н саны 

Бирдик 0 Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

ЖЭИКМ, 
СӨМ 

ЖЭИКМ, 
СӨМ 

3-максат. Гендердик басынтуу жана кордоолорго жол бербөө маданиятын өнүктүрүү 

4
3 

Гендердик 
басынтуу жана 
кордоолорго 
жол бербөө 
маданиятын 
ММКын, 
формалдуу 
жана 
формалдуу 
эмес билим 

Гендердик 
басынтуулардан 
жабыр 
тарткандарга 
акысыз 
юридикалык 
консультациялар
ды берүүгө 
багытталган 
мамлекеттик 

Сом - Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

ЖЭИКМ, 
ЮМ, СӨМ, 
ОМА, РМА, 
ЖӨБО 
(макулда-
шуу 
боюнча) 

ЖЭИКМ, 
ЮМ, СӨМ, 
ОМА, РМА, 
ЖӨБО 
(макулда-
шуу 
боюнча) 



берүүнү 
пайдалануу 
жолу менен 
жана укуктук 
сабаттуулукту 
жогорулатуу 
жолу менен 
өнүктүрүү 

каражаттардын 
көлөмү 

Гендердик 
басынтуулардан 
жабыр 
тарткандардан 
акысыз 
юридикалык 
консультация 
алгандардын 
саны 

Адам - Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

ЖЭИКМ, 
ЮМ, СӨМ, 
ОМА, РМА, 
ЖӨБО 
(макулда-
шуу 
боюнча) 

ЖЭИКМ, 
ЮМ, СӨМ, 
ОМА, РМА, 
ЖӨБО 
(макулда-
шуу 
боюнча) 

Медиа 
продуктулардын 
саны 

Бирдик - Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

ЖЭИКМ, 
БИМ 

ЖЭИКМ, 
БИМ 

Гендердик 
басынтуу жана 
кордоолорго жол 
бербөө боюнча 
иш-чараларга 
катышкан 
мектептердин 
жана кесиптик 
лицейлердин 
саны 

Адам - Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

ЖЭИКМ, 
БИМ 

ЖЭИКМ, 
БИМ 

4
4 

Гендердик 
басынтуу жана 
кордоо 
маселелери 
боюнча 

Порталга 
киргендердин 
саны 

Саны - Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

ЖЭИКМ ЖЭИКМ 



мамлекеттик 
интернет-
порталдарды 
түзүү 

V. Чечимдерди кабыл алууда гендердик паритетти жүргүзүү жана аялдардын саясий тармакта катышуусун кеңейтүү 

1-максат. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда кадрдык саясатта гендердик -сезимдик принциптерди жайылтуу 

4
5 

Мамлекеттик 
жана 
муниципалдык 
башкаруу 
органдарында 
жетекчи 
кызматтарда 
гендердик 
квоталарды 
бөлүштүрүүнүн 
ченемдерин 
жана 
механизмдерин 
иштеп чыгуу 
мыйзамдуу 
түрдө бекитүү 

Мамлекеттик 
кызматта 
иштеген 
аялдардын 
салыштырмалуу 
саны 

% 42% 54% 50% 50% МКК 
(макулдашу
у боюнча), 
министрлик
тер, 
ведомствол
ор 

МКК, 
(макулдашу
у боюнча) 

Муниципалдык 
кызматта 
иштеген 
аялдардын 
салыштырмалуу 
саны 

% 34% 40% 45% 50% ОМА, РМА, 
ЖӨБО 
(макулдашу
у боюнча) 

ОМА, РМА, 
ЖӨБО 
(макулдашу
у боюнча) 

Мамлекеттик 
кызматта жогорку 
саясий жана 
администрациял
ык 
кызматтардагы 
аялдардын 
салыштырмалуу 
саны 

% 19,5% 20% 25% 30% МКК, 
(макулдашу
у боюнча), 
министрлик
тер, 
ведомствол
ор 

ЖЭИКМ, 
МКК 
(макулдашу
у боюнча) 

Муниципалдык 
кызматта жогорку 

% 19,5% 20% 25% 30% МКК 
(макулдашу

ЖЭИКМ, 
МКК 



саясий жана 
администрациял
ык 
кызматтардагы 
аялдардын 
салыштырмалуу 
саны 

у боюнча) 
министрлик
тер, 
ведомствол
ор 

(макулдашу
у боюнча) 

Мамлекеттик 
жана 
муниципалдык 
кызматтарда 
кызматынан 
жогорулагандард
ын саны: 

- эркектер 

- аялдар 

0 0 Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

ЖЭИКМ, 
МКК 
(макулдашу
у боюнча), 
министрлик
тер, 
ведомствол
ор 

МКК 
(макулдашу
у боюнча) 

4
6 

Мамлекеттик 
жана 
муниципалдык 
кызматтардагы 
кадрдык 
саясатта 
гендердик аудит 
механизмин 
жайылтуу 

Гендердик аудит 
өткөрүлгөн 
мамлекеттик 
жана 
муниципалдык 
кызматтардын 
саны 

Бирдик 0 Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

ЖЭИКМ ЖЭИКМ 

2-максат. Гендердик жактан теңдеш улуттук жана ведомстволук кадрлар резервин калыптандыруу жана жайылтуу 

4
7 

Саясатты 
башкаруунун 
гендердик-
сезимдик 

Гендердик 
окуудан өткөн 
мамлекеттик 
жана 

Адам 0 Иш 
жүзүнд
ө 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

ЖЭИКМ, 
БИМ 

ЖЭИКМ 
БИМ 



принциптерин 
жайылтуу 

муниципалдык 
кызматкерлердин 
саны 

динами
ка 

Кадрлар 
резервинен 
кызматка 
даярдалган 
аялдардын саны 

Адам 0 Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

МКК 
(макулдашу
у боюнча) 
ЖЭИКМ 

МКК 
(макулдашу
у боюнча) 

3-максат. Аялдардын саясатта катышуусун жана лидерлигин маалыматтык майданда чагылдыруу 

4
8 

Аялдардын 
саясий 
лидерлигин 
чагылдыруу 
боюнча медиа-
программалард
ы иштеп чыгуу 
жана ишке 
ашыруу 

Аялдардын 
саясий 
лидерлигин 
чагылдыруу 
боюнча 
медиапродуктула
рдын саны 

Бирдик 0       ЖЭИКМ ЖЭИКМ 

4
9 

Мамлекеттик 
заказ 
механизми 
аркылуу 
мамлекеттик 
чечимдерге 
катышкан лидер 
аялдардын 
маалыматтык 
репрезентациял
оону коомдук 
мониторинг 

Лидер аялдарды 
коом алдында 
көрсөтүүнүн саны 

Бирдик 0 Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

ЖЭИКМ ЖЭИКМ 



системасын 
жайылтуу 

4-максат. Аялдардын бардык деңгээлдердеги саясий лидерлигин жана лидер-аялдардын потенциалын жогорулатууну колдоо 
боюнча социалдык заказ механизмин жайылтуу 

5
0 

Аялдардын 
саясатта 
катышуусун 
жана 
лидерлигин 
чагылдыруу 
боюнча 
социалдык 
заказды 
сыноону 
жүргүзүү 

Аялдардын 
саясий 
лидерлигин 
жогорулатуу 
боюнча 
долбоорлорду 
каржылоонун 
көлөмү 

Сом 0 Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

ЖЭИКМ ЖЭИКМ 

Аталган маселе 
боюнча окуу-
даярдыктан 
өткөн айылдык, 
жаш жана 
мүмкүнчүлүгү 
чектелген 
аялдардын саны 

Адам 0 Иш 
жүзүнд
ө 
динами
ка 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

Иш 
жүзүндө 
динамика 

ЖЭИКМ, 
ФМ, 
министрлик
тер, 
ведомствол
ор 

ЖЭИКМ 

  

___________________________ 

1 УСКнин буйрутмасы 

  

Эскертүү: 

(1) УСКнин буюртма 

  

Кыскартуулардын тизмеси: 



  

ПБА - Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы 

Башкаруу академиясы 

Жогорку сот - Кыргыз Республикасынын Жогорку соту 

Башкы Прокуратура - Кыргыз Республикасынын Башкы Прокуратурасы 

МКК - Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызма- 

ты 

МСБ - Мамлекеттик социалдык буюртма 

Жогорку Кеңеш - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 

ИИМ - Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги 

ССМ - Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо ми- 

нистрлиги 

ЖЭИКМ - Кыргыз Республикасынын Жаштар, эмгек жана иш 

менен камсыз кылуу министрлиги 

БИМ - Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим 

министрлиги 

СӨМ - Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү ми- 

нистрлиги 

ФМ - Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги 

ЭМСМ - Кыргыз Республикасынын Экономика жана монопо- 

лияга каршы саясат министрлиги 

ЮМ - Кыргыз Республикасынын юстиция министрлиги 

ЧУА - Ченемдик укуктук актылар 



УИП - Улуттук иш-аракеттер планы 

УИП-3 - Кыргыз Республикасынын 2012-2014-жылдарга ген- 

дердик теңдикке жетишүү боюнча Улуттук иш-ара- 

кеттер планы 

УБ - Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкы 

Улутстатком - Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика ко- 

митети 

ОМА - облустук мамлекеттик администрациялар 

ЖӨБО - жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары 

РМА - райондук мамлекеттик администрациялар 

4-тиркеме 

  

2012-2014-жылдарга Кыргыз Республикасында гендердик теңчиликке жетүү боюнча улуттук пландын чараларын/иш-
аракеттерин ишке ашырууга мониторинг жана баалоо жүргүзүү жыйынтыктарынын отчеттуулук 

ФОРМАСЫ 

  
(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 20-ноябрындагы № 786 токтомуна ылайык 

КҮЧҮН ЖОГОТТУ 

  

5-тиркеме 

2015-2017-жылдарга Кыргыз Республикасында гендерлик теңчиликке жетишүү боюнча иш-аракеттердин 
УЛУТТУК ПЛАНЫ 

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 20-ноябрындагы № 786 токтомунун редакциясына ылайык) 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/98373?cl=ky-kg
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/98373?cl=ky-kg


  

Мил
дет 
№ 

Милдетте
р 

Чаралар/аракеттер Баштапкы 
маалымат
тар 

Көрсөткүч Көрсөтк
үчтү 

өлчөө 
бирдиги 

Ишке 
ашыру
у 
мөөнөт
ү 

Күтүлгөн 
жыйынтыкта
р 
(продуктулар
) 

Жоопту
у 
аткаруу
чулар 

Өнөктө
р 
(макул
дашуу 
боюнч
а) 

1. АЯЛДАРДЫН ЭКОНОМИКАЛЫК МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮН КЕҢЕЙТҮҮ 

1.1. максат. Эмгек жана үй-бүлөлүк милдеттенмелерин айкалыштыруу үчүн эмгек шарттарын жакшыртуу 

1.1.
1 

"Мамлекет 
- үлгүлүү 
жумуш 
берүүчү" 
программа
сынын 
алкагында 
эмгектик 
жана үй-
бүлөлүк 
милдеттен
мелерди 
айкалышт
ыруунун 
мыкты 
моделдери
н 
мамлекетт
ик 

1.1.1.1. Эмгектик жана 
үй-бүлөлүк 
милдеттенмелерди 
айкалыштыруу 
боюнча 2 пилоттук 
моделди ишке 
ашыруунун 
тажрыйбасын окуп 
үйрөнүү (КРУБ, 
КРӨнүн Нарын 
облусундагы ЫӨ 
аппараты) 

2 пилоттук 
моделди 
ишке 
ашыруу 
боюнча 
отчеттор, 
КРУБ жана 
КРӨнүн 
Нарын 
облусунда
гы ЫӨ 
аппаратын
а 

Эмгектик 
жана үй-
бүлөлүк 
милдеттенм
елерди 
айкалышты
руунун 
моделин 
ишке 
киргизүү 
боюнча 
колдонмо 

Докумен
т 

2015-ж. 
IV 
квартал
ы - 
2016-
ж. I-
II кварт
алы 

КРУБдун 
жана КРӨнүн 
Нарын 
облусундагы 
ЫӨ 
аппаратынын 
тажрыйбасын 
үйрөнүүнүн 
негизинде 
эмгектик жана 
үй-бүлөлүк 
милдеттенме
лерди 
айкалыштыру
унун моделин 
ишке 
киргизүүнүн 
кадамдык 
алгоритми 

ЭСӨМ, 
КРУБ 
(макулд
ашуу 
боюнча)
, 
КРӨнүн 
Нарын 
облусун
дагы 
ЫӨ 
аппарат
ы 

БУУӨП, 
БУУ 
Аялдар 



органдард
ын ишине 
киргизүү 

1.1.1.2. Эмгектик жана 
үй-бүлөлүк 
милдеттенмелерди 
айкалыштыруудагы 
пилоттук моделдерди 
талдоонун 
жыйынтыктары 
эмгектик жана үй-
бүлөлүк 
милдеттенмелерди 
айкалыштыруунун 
моделдерин ишке 
киргизүү боюнча 
колдонмону иштеп 
чыгуу аркылуу 
"Мамлекет - үлгүлүү 
жумуш берүүчү" 
моделин жайылтуу 
маселелери тууралуу 
коомдук талкууларды 
даярдоо жана өткөрүү 

  Коомдук 
талкуулард
ын 
жыйынтыкта
ры боюнча 
моделдерди 
жайылтууга 
резолюция 

Иш-чара 2015-ж. 
IV 
квартал
ы - 
2016-
ж. I-
II кварт
алы 

Коомдук 
талкуулар 
өткөрүлдү 

ЭСӨМ БУУӨП 

1.1.1.3. Эмгектик жана 
үй-бүлөлүк 
милдеттенмелерди 
айкалыштыруу үчүн 
шарттарды түзүүдө 
"Мамлекет - үлгүлүү 
жумуш берүүчү" 
ыкмасын ишке 
киргизүү жөнүндө ЧУА 
долбоорун иштеп 
чыгуу 

  ЧУА Докумен
т 

2016-
ж. II-
III кварт
алы - 
2017-
ж. I-
II кварт
алы 

Үй-бүлөлүк 
жана эмгектик 
милдеттенме
лерди 
айкалыштыру
у үчүн 
шарттарды 
түзүп берүүдө 
"Мамлекет - 
үлгүлүү 
жумуш 
берүүчү" 

ЭСӨМ, 
УСК 
(макулд
ашуу 
боюнча) 

  



ыкмаларын 
киргизүү 
механизмин 
аныкталган 

1.2. максат. Аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн чыңдоо булактарын кеңейтүү аркылуу аялдарды жумуш 
менен камсыз кылуу 

1.2.
1 

Республик
анын 
финансыл
ык 
кредиттик 
мекемелер
инин 
ишине 
гендердик 
мамилелер
ди 
колдонууга 
киргизүү 

1.2.1.1. Кийинки орто 
мөөнөттүү мезгилге 
микрофинансылоо 
стратегиясынын 
долбоорун иштеп 
чыгуу процессине 
гендердик экспертти 
киргизүү жана ушул 
долбоордун 
гендердик 
экспертизасын 
жүргүзүү 

  Гендердик 
аспектти 
камтыган 
стратегияны
н 
чараларыны
н саны. 

Докумен
т 

2015-ж. 
IV 
квартал
ы - 
2016-
ж. I-
II кварт
алы 

Гендердик 
мыйзамдар 
менен 
микрофинанс
ылоо боюнча 
жаңы 
стратегияны 
шайкеш 
келтирүү. 

ЭСӨМ, 
МФУА 
(макулд
ашуу 
боюнча) 

ӨАБ 

Гендерлик 
экспертизан
ын 
корутундусу 

Бирд. Микрофинанс
ылоо 
стратегиясын
ын 
долбооруна 
гендердик 
экспертизаны
н корутундусу 
КР Өкмөтүнүн 
кароосуна 
берилди 

1.2.1.2 ФКМ 
кредиттөө шарттарын 
инвентаризациялоосу
н жүргүзүү жана 
аялдардын 
ишкерлигин өнүктүрүү 

Аялдарды
н 
ишкерлиги
н 
өнүктүрүү 
боюнча 

Аялдардын 
ишкерлигин 
өнүктүрүү 
үчүн 
ылайыктуу 
мүмкүн 

Докумен
т 

2016-
ж. I-IV 
квартал
ы 

КР Өкмөтүнүн 
кароосуна 
аялдардын 
ишкерлигин 
өнүктүрүү 
үчүн 

ЭМ, 
ЭГӨМ 

АӨБ 



үчүн ылайыктуу 
финансылык 
кызматтарды 
колдонуу боюнча 
сунуштар пакетин 
иштел чыгуу 

долбоор 
(ЭМ жана 
АӨБ) үч 
пилоттук 
ФКМ 
боюнча 
экспертиза
сы бар 

болгон 
финансылы
к кызматтар 
боюнча 
сунуштары 
менен отчет 

ылайыктуу 
мүмкүн 
болгон 
финансылык 
кызматтар 
боюнча 
сунуштар 
киргизилген 

1.2.
2 

ЧОБ 
өнүктүрүү 
үчүн, анын 
ичинде 
аялдардын 
ишкерлиги
нин 
мүмкүнчүл
үктөрүн 
кеңейтүү 
боюнча 
пилоттук 
инструмен
ттерди 
ишке 
киргизүүнү 
демилгелө
ө 

1.2.2.1. Аялдар, 
жаштар, азчылыктын 
өкүлдөрү, анын 
ичинде ден 
соолугунун 
мүмкүнчүлүктөрү 
чектелген адамдар, 
стартаперлерду 
окутуу жана алар үчүн 
жекече 
консультациялар 
боюнча атайын 
Улуттук 
консультациялык 
борбордун долбоорун 
иштеп чыгуу жана 
ачылышын даярдоо, 
кошумча нарктын 
пилоттук 
чынжырчасын түзүү 
жана өнүктүрүү 
лизингдик негизде 
жабдууну берүү 
менен пилоттук 

Бизнес 
жүргүзүү 
көндүмдөр
ү төмөн 
деңгээлде, 
финансыл
ык 
сабаттуул
укка 
окутуунун 
бирдиктүү 
натыйжалу
у 
методикас
ы жок 
айылдык 
региондор
до жана 
чакан 
шаарлард
а бизнести 
өнүктүрүү 
үчүн 
рыноктук 
ишенимдү

Долбоордук 
сунуш/пилот
тук 
консультаци
ялык 
борбор 

Докумен
т/Бирд. 

2017-ж. 
I 
квартал
ы 

Соңку 
пилоттоштуру
у аркылуу 
аялдардын 
ишкерлигин 
колдоонун 
механизми 
иштелип 
чыккан 

ЭМ, 
ЭСӨМ 

АӨБ, 
ЮСАИ
Д, 
ДБ, SD
C 



технологиялык 
пактарды түзүү 

ү 
маалымат 
жок 

1.2.2.2. Улуттук 
консультациялык 
борбордун окутуу 
жана жеке 
консультациялар 
боюнча иш 
тажрыйбасын 
изилдөө жана бүт 
өлкө боюнча 
жайылтуу 
методологиясын 
иштеп чыгуу 

  Иштин 
натыйжалуу
лугуна баа 
берүү 
боюнча 
отчет жана 
АИӨ үчүн 
консультаци
ялык 
борборлорд
у өнүктүрүү 
боюнча 
колдонмо 

Докумен
т 

2017-ж. 
IV 
квартал
ы 

Аялдардын 
ишкерлигин 
өнүктүрүү 
жана колдоо 
механизмини
н ишине баа 
берүү 
өткөрүлдү 

ЭСӨМ ЮСАИ
Д, 
ДБ, SD
C 

1.3. максат. Коомдук өнүгүүгө аялдардын экономикалык салымы эсепке алынышын камсыз кылуу 

1.3.
1 

Коомдук 
өнүгүүгө 
аялдардын 
формалдуу 
эмес 
эмгегинин 
салымына 
баа берүү 

13.1.1. Гендердик 
аспектилерди эсепке 
алуу предметине 
акыркы үч жыл үчүн 
(2011-2014-ж.) 
экономика жака 
финансы чөйрөсүндө 
бардык расмий 
изилдөөлөрдүн 
инвентаризациялоосу
н жана баа берүүсүн 
жүргүзүү 

  Баа берүү 
боюнча 
отчет 

Докумен
т 

2017-
ж. IV 
квартал
ы 

Баа берүү 
жүргүзүлдү. 

Расмий 
изилдөөлөрдө
гү гендердик 
мамилелерди 
институциона
лдаштыруу 
боюнча 
сунуштар 
иштелип 
чыкты 

ЭСӨМ, 
СИУИ, 
УСК 
(макулд
ашуу 
боюнча) 

  

1.3.1.2. 
Статистикалык 
иштердин планына 

ИДПга 
формалду
у эмес 

Суроо-
талап 
жиберилген 

Докумен
т (%) 

2017-
ж. I квар
талы 

Статистикалы
к иштердин 
планына 

УСК 
(макулд
ашуу 

  



КРда аялдардын 
формалдуу эмес иш 
менен камсыз болуу 
көрсөткүчтөрүн 
аныктоо боюнча УСК 
колдонуудагы 
методологиясын 
киргизүү зарылдыгы 
жөнүндө суроо-
талапты камтуу 

экономика
нын 
үлүшүн 
аныктоо 
боюнча 
методолог
ия бар 

КРда 
аялдардын 
формалдуу 
эмес иш 
менен камсыз 
болуу 
көрсөткүчтөрү 
киргизилген 

боюнча)
, ЭМ 

1.3.
2 

ЭСӨМ 
программа
лык 
бюджетине 
гендердик 
элементти
н 
механизмд
ерин 
киргизүү 

1.3.2.1. ЭСӨМ 
программалык 
бюджетине гендердик 
өлчөөнү киргизүү 

ЕС, БУУ 
аялдар, 
ИР 
долбоорун
ун 
бюджеттик 
процессте 
гендердик 
аспекттер
ди эсепке 
алуу 
максатынд
а 
программа
лык 
бюджеттин 
методолог
иясын 
өзгөртүү 
жөнүндө 
сунушу 

ЭСӨМ 
бюджетинде 
гендердик 
саясат 
боюнча 
программан
ын болушу 

Докумен
т 

2015-ж. 
IV 
квартал
ы - 
2016-ж. 
IV 
квартал
ы 

ЭСӨМ 
программалы
к бюджети 
гендердик 
саясат 
боюнча 
программага 
камтылды 

ЭСӨМ, 
ФМ 

ЕС 
долбоо
ру, БУУ 
Аялдар 

1.3.2.2. Бир 
министрликтин 

  Министрлик
тин 

Докумен
т 

2017-
ж. I-

Гендердик 
маселелерге 

ЭСӨМ, 
ФМ 

ЕС 
долбоо



мисалында (ЭСӨМ) 
гендердик 
багытталган 
программалык 
бюджетти иштел 
чыгууну пилоттоо 

гендердик-
багытталган 
программал
ык бюджети 

IV кварт
алы 

башталган. 
министрликти
н 
программалы
к бюджети 
(бюджет 
жөнүндө КР 
мыйзамынын 
бөлүгү 
катары) 

ру, БУУ 
Аялдар 

II. ФУНКЦИОНАЛДЫК БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫН ӨНҮКТҮРҮҮ 

2.1. максат. Пилоттук аймактарда сабаттуу ата-эне чөйрөсүндөгү функционалдык билим берүү системасын өнүктүрүү 

2.1.
1 

Ата-энелер 
үчүн 
функциона
лдык 
билим 
берүү 
боюнча 
моделдик 
долбоорло
рго талдоо 
жүргүзүү, 
тажрыйбан
ы 
жалпылоо 
жана 
региондор
до 
жайылтуу 
үчүн 
материалд

2.1.1.1. Ысык-Көл 
облусунун Жети-Өгүз 
районундагы балдар 
борборлорунун жана 
Ош облусунун Араван 
районундагы коомдук 
балдар бакчасындагы 
иштердин алкагында 
түзүлгөн тажрыйбаны 
жалпылоо жана ата-
энелер үчүн 
материалдарды 
даярдоо: Баткен, 
Талас, Чүй 
облустарындагы 
"Аталар мектеби" 
долбоорунун иш 
тажрыйбасын; 
балдарды эрте 
өрчүтүү боюнча ата-

Пилоттук 
долбоорло
рдун иш 
тажрыйбас
ы 

Тажрыйбан
ын сереби, 
пилоттук 
райондорду
н 
жергиликтүү 
коомчулукта
рында 
жайылтуу 
үчүн 
сунуштар 
жана 
маалыматт
ык 
материалда
рдын 
топтому 

Докумен
т 

2015-ж. 
IV 
квартал
ы - 
2016-
ж. I-
II кварт
алы 

Тажрыйба 
жалпыланган, 
аларды 
пилоттук 
аймактарда 
ишке киргизүү 
жана 
жайылтуу 
боюнча 
сунуштар 
берилди 

ЭСӨМ, 
БИМ, 
СМ, 
ЖМА, 
КТБА, 
ДЧРБ, 
ЖӨБО 
(макулд
ашуу) 
боюнча) 

ЮНИС
ЕФ, 
ЮНФП
А, РДА, 
АДК 



арды 
даярдоо 

энелер менен иштөө 
боюнча Баткен 
облусундагы 
"Сыйкырдуу сандык" 
долбоору боюнча 
(ЮНИСЕФ 
долбоорунун 
алкагында) иш 
тажрыйбасын 
жалпылоо 

2.1.
2 

Баткен, 
Ысык-Көл, 
Нарын, 
Талас, Ош 
облустары
нын жана 
Бишкек 
шаарындаг
ы пилоттук 
райондорд
о 
долбоорло
рдун 
тажрыйбас
ын 
жайылтуу 

2.1.2.1. Балыкчы жана 
Каракол 
шаарларындагы, 
Ысык-Көл облусунун 
Ысык-Көл жана Түп 
райондорундагы, 
ошондой эле Ош 
шаарындагы жана Ош 
облусундагы Кара-
Кулжа районундагы; 
Баткен облусундагы 
Лейлек жана Баткен 
райондорундагы, 
Талас облусунун 
бардык 
райондорундагы, Чүй 
облусунун Ысык-Ата 
жана Сокулук 
райондорундагы ата-

Жалпылан
ган 
тажрыйба, 
долбоорло
р боюнча 
маалымат
тык жана 
тренингди
к 
материалд
ар 

Тажрыйба 
киргизилип 
жаткан 
мектепке 
чейинки 
балдардын 
мекемелери
нин саны 

Уюштуру
у бирд. 

2016-
ж. I-
IV кварт
алы - 
2017-
ж. I-
II кварт
алы 

Долбоорлорд
ун 
тажрыйбасы 
республиканы
н 
аймактарынд
а 
жайылтылган 

ЭСӨМ, 
БИМ, 
СМ, 
ЖМА, 
КТБА, 
ДЧРБ, 
ЖӨБО 
(макулд
ашуу 
боюнча) 

ЮНИС
ЕФ, 
ЮНФП
А, 
ДЧРБ, 
АДК, 
КЛ, 
мектепт
ер, 
МБУ, 
жергил
иктүү 
БӨУ 

Иш-
чараларга 
тартылган 
үй-бүлө 
мүчөлөрүнү
н саны 

Адам 

Пилоттук 
райондордо
гу "Аталар 
мектебинин" 
саны 

Уюштуру
у бирд. 

("мектеп
") 



энелер үчүн 
тажрыйбаны жана 
материалдарды 
жайылтуу боюнча 19 
семинар өткөрүү 

Долбоордун 
материалда
ры боюнча 
АДКда 
окуудан 
өткөн ата-
энелердин 
жана үй-
бүлөнүн 
башка 
мүчөлөрүнү
н саны 

Адам         

2.1.
3 

2.1.1. жана 
2.1.2-
пункттарда 
көрсөтүлгө
н, 
милдеттер
дин 
алкагында 
тажрыйбан
ы 
жайылтуу 
боюнча 
акыркы 
баа берүү 

2.1.3.1. Аткарылган 
иштердин 
жыйынтыктарына 
мониторинг жана баа 
берүү 

УИПка 
ылайык 
иши 

Мониторинг 
боюнча 
отчет 

Докумен
т 

2017-
ж. III-
IV кварт
алы 

2.1.1. жана 
2.1.2-
пункттарда 
көрсөтүлгөн 
милдеттердин 
алкагында 
УИП аткаруу 
боюнча 
жалпыланган 
натыйжалар 

ЭСӨМ ЖМА, 
ЖӨБО, 
БӨУ 

2.2. максат. Пилоттук аймактарда репродуктивдүү ден соолук жаатында функционалдык билим берүү системасын 
түзүү 

2.2.
1 

Өспүрүмдө
р 
арасында 
РД 

2.2.1.1. Бишкек 
шаарында. Чүй, 
Талас жана Баткен 
облустарында, 

Бардык 
региондор
до 8 ачык 
ЖДК жана 

Жаңы ЖДК 
саны 

Уюштуру
у бирд. 

(кабинет
) 

2016-
ж. I-
IV кварт
алы - 

Өспүрүмдөр 
КДМ 
кызматтарын 
колдонот, 

СМ, 
ҮМБ. 
ЭСӨМ 

ЮНФП
А, РДА. 
ЖӨБО, 
жергил



жөнүндө 
базалык 
билимдерд
и 
жайылтуу 

ошондой эле Каракол 
жана Кызыл-Кыя 
шаарларында ҮМБ 
базасында ЖДК ачуу 

РДА 
клиникала
рынын 
базасында 
2 ЖДК 

ЖДК 
кызматын 
көргөн 
өспүрүмдөр
дүн саны 

Адам 2017-
ж. I-
II кварт
алы 

жаштардын 
репродуктивд
үү ден 
соолугу 
жакшырат 

иктүү 
БӨУ 

2.2.1.2. КЛ базасында 
РД боюнча курстарды 
өткөрүү 

"Сергек 
жашоо 
мүнөзү" 
курсу 
боюнча 
окуудан 
өткөн КЛ 
педагогдо
ру 

Бир күндүк 
12 семинар 
өткөрүү (4 
пилоттук КЛ 
базасында 1 
жыл 
сайынкы 
семинар) 

Адам 2016-
ж. I-IV 
квартал
ы - 
2017-
ж. I-
II кварт
алы 

Жаштардын 
репродуктивд
үү ден 
соолугу 
жакшырууда, 
жаштар 
арасында 
өспүрүмдүк 
кош 
бойлуулук 
жана ЖЖЖО 
төмөндөп 
жатат 

КТБА, 
СМ, 
ЭСӨМ 

ЮНФП
А, КЛ, 
ЖӨБО, 
жергил
иктүү 
БӨУ 

2.2.
2 

КР 
Куралдуу 
Күчтөрүнүн 
катарында 
мөөнөттүү 
кызмат 
өтөп 
жаткандар
дын 
арасында 
РД 
жөнүндө 
базалык 
билимдерд

2.2.2.1. МКИК менен 
консультацияларды 
жана 12 пилоттук 
аскер бөлүгүн тандоо 
боюнча аскер 
дарыгерлери жана 
фельдшерлери үчүн 
бир күндүк 
маалыматтык 
семинар өткөрүү 

МКИК 
жетекчили
ги менен 
иштөө 

Пилот үчүн 
аскер 
бөлүктөрү 
аныкталды 

Уюштуру
у бирд. 
(аскер 

бөлүктөр
ү) 

2016-
ж. I квар
талы 

УИП ишке 
ашырылышы
на катышууга 
даяр 
бөлүктөр бар 

МКИК, 
ЭСӨМ 

жергил
иктүү 
гарнизо
ндор 

2.2.2.2. Аскер 
медиктеринин 
офицердик жана 
кенже командалык 

Өспүрүмд
өр үчүн РД 
боюнча 
тренингди

Офицерлер 
- РД боюнча 
тренерлер 

Адам 2015-ж. 
IV 
квартал
ы - 

РД боюнча 
тренингдерди 
өткөрүүгө 
даяр 

МКИК, 
СМ, 
ДЧРК, 
ЭСӨМ 

ЮНФП
А, РДА 



и 
жайылтуу 

курамынын арасында 
тренерлерди даярдоо 
үчүн үч күндүк 2 
тренинг өткөрүү 

к 
модулдар
дын 
болушу 

2016-
ж. I-
II кварт
алы 

офицерлер 
жана кенже 
командалык 
курам 

2.2.2.3. КР Куралдуу 
Күчтөрүнүн пилоттук 
бөлүктөрүндө 
офицер-тренерлерди 
күчү менен эки күндүк 
24 тренинг (жылына 1 
тренингден) өткөрүү 

Офицерле
р 
арасында 
даярдалга
н 
тренерлер 

Өткөрүлгөн 
тренингдер 

Тренинг 2016-
ж. I-IV 
квартал
ы - 
2017-
ж. I-
II кварт
алы 

Аскер 
кызматчылар
ы 
тренингдерде
н өттү. 

Жаш 
адамдардын 
арасында РД 
деңгээли 
жакшырууда 

МКИК, 
СМ, 
ДЧРК, 
ЭСӨМ 

ЮНФП
А, РДА 

Окуудан 
өткөн 
жоопкерлер
дин саны 

Адам 

2.2.
3 

Айыл 
жериндеги 
эркектерди
н 
арасында 
РД 
жөнүндө 
базалык 
билимдерд
и 
жайылтуу 
системасы
н түзүү 

2.2.3 1. Эки пилоттук 
регионду тандоо 
боюнча СМ менен 
консультацияларды 
жүргүзүү 

Айыл 
жериндеги 
эркектерд
ин РД 
жакшырту
у 
зарылдыг
ы 

Пилоттук 
региондор 
аныкталды 

СМ 
бөлүмү 

2015-ж. 
IV 
квартал
ы - 
2016-
ж. I квар
талы 

Пилоттук 
региондор 
тандалды 

СМ, 
Улуттук 
урологи
я 
борбору
, ЭСӨМ 

ЮНФП
А, 
ДЧРБ, 
ДЧРК, 
АДК 

2.2.3.2. Медиктер 
жана калк үчүн 
маалыматтык жана 
тренингдик 
материалдар 
топтомун даярдоо 

Калкты 
маалымдо
о жана 
тренингде
р үчүн 
иштелип 
чыккан 
материалд
ардын 
болушу 

Маалыматт
ык жана 
тренингдик 
материалда
рдын 
топтому 

Докумен
т 

2015-ж. 
IV 
квартал
ы - 
2016-ж. 
I 
квартал
ы 

Маалыматтык 
жана 
тренингдик 
материалдар 
топтому 
даярдалды 

СМ, 
Улуттук 
урологи
я 
борбору
. ЭСӨМ 

ЮНФП
А ДЧРБ 



2.2.3.3. Ар бир 
пилоттук 
региондордун 
арасында 
маалыматтык жана 
консультациялык 
иштин принциптерин 
түшүндүрүү үчүн бир 
күндүк 2 семинарды 
өткөрүү 

Маалымат
тык жана 
тренингди
к 
материалд
ардын 
топтомуну
н болушу 

Өткөрүлгөн 
семинарлар 

Семинар 2016-
ж. I-
IV кварт
алы 

Медицина 
кызматкерлер
и жана АДК 
мүчөлөрү 
окутулган 

СМ, 
Улуттук 
урологи
я 
борбору
, ЭСӨМ 

ЮНФП
А, РДА, 
ДЧРБ, 
ДЧРК, 
ҮМБ 

Окуудан 
өткөн 
медиктерди
н саны 

Адам 

2.2.
4 

2.2.1-2.2.3-
пункттарда 
көрсөтүлгө
н 
милдеттер
дин 
алкагында 
акыркы 
баа берүү 

2.2.4.1. Отчетторду 
топтоо жана 
аткарылган иштердин 
жыйынтыктарын 
жалпылоо 

УИПка 
ылайык 
иши 

Мониторинг 
боюнча 
отчет 

Докумен
т 

2017-
ж. III-
IV кварт
алы 

2.2.1. - 2.2.3-
пункттарда 
көрсөтүлгөн 
милдеттердин 
алкагында 
УИП аткаруу 
боюнча 
жалпыланган 
жыйынтыктар 

ЭСӨМ ЖГА, 
ЖӨБО, 
ҮМБ, 
АДК, 
БӨУ 

2.3. максат. Пилоттук аймактарда көп түрдүү коомчулуктардагы турмуштун көндүмдөрүн жакшыртуу жаатында 
функционалдык билим берүү системасын түзүү 

2.3.
1 

Көп 
түрдүүлүкт
ү, чыр-
чатактард
ы 
башкаруу 
жана 
БУУнун 
1325 
резолюция
сын 

2.3.1.1. Этностор 
агенттиги менен 
консультацияларды 
өткөрүү, Бишкек жана 
Ош шаарларында, 
Баткен, Жалал-Абад, 
Ысык-Көл, Ош жана 
Чүй облустарында 
пилоттук 
коомчулуктарды 
тандоо 

Региондор
до 
тренерлер
дин жана 
тренингди
к 
модулдар
дын 
болушу 

Региондорд
ун тизмеси 

Докумен
т 

2015-ж. 
IV 
квартап
ы - 
2016-
ж. I квар
талы 

Пилоттук 
коомчулуктар 
аныкталды 

ЭСӨМ, 
этносто
р 
агенттиг
и 

БУУӨП, 
ЕККУ, 
БӨУ 



колдонууга 
киргизүү 
темасында 
тренингдер
ди 
аялдардын 
БӨУ 
активистте
ринин 
арасында 
(Бишкек, 
Ош, 
Жалал-
Абад, Чүй, 
Баткен) 
өткөрүү 
боюнча 
пилоттук 
жергиликтү
ү 
коомчулукт
ун 
деңгээлинд
е ишти 
уюштуруу 

2.3.1.2. Пилоттук 
региондордо 
гендердик 
активисттер, ЖӨБО 
кызматкерлери жана 
жергиликтүү 
активисттер менен үч 
күндүк 7 тренингди 
өткөрүү 

Региондор
дун ишке 
даярдыгы 

Окуудан 
өткөн 
адамдарды
н саны 

Адам 2016-
ж. I-
IV кварт
алы - 
2017-
ж. I-
II кварт
алы 

Гендердик 
БӨУ жана 
ЖӨБО 
өкүлдөрү 
окуудан өттү 
Этностор 
аралык чыр-
чатактардын 
тобокелдиги 
төмөндөйт 

ЭСӨМ, 
этносто
р 
агенттиг
и 

БУУӨП, 
ЕККУ, 
БӨУ 

2.3.1.3. 120 пилоттук 
мектептерде "теңге-
тең" принциби боюнча 
чыр-чатактарды 
башкаруу жана 
гендердик теңчилик 
боюнча кыздарды 
жана балдарды 
окутуу 

  Долбоордук 
ишке 
окутулган 
жана 
тартылган 
адамдарды
н саны 

Адам 2015-
2017-
ж.ж. 

15000 жаш 
кыздар жана 
балдар, жаш 
аялдар жана 
эркектердин 
укуктары 
жөнүндө, 
гендердик 
теңчилик 
жөнүндө жана 
кандай 
мүнөздө чыр-
чатактар 
кырдаалына 
талдоо 
жүргүзүү жана 
чыр-
чатактардын 
алдын алуу 
керектиги 
тууралуу 
кабарлар 
болушту. 

БИМ, 
пилотту
к 
мектепт
ер 

БУУ 
Аялдар
, БӨУ 



5000 адам 
чыр-
чатактарды 
башкаруу 
жана 
гендердик 
теңчиликти 
алдыга 
жылдыруу 
көндүмдөрүн 
алышкан. 

Жаштар 
арасынан 
тренерлер -
насаатчылар 
даярдалган 

2.3.
2 

2.3.1-
пунктта 
көрсөтүлгө
н 
милдеттер
дин 
алкагында 
акыркы 
баа 
берүүнү 
жүргүзүү 

2.3.2.1. отчетторду 
топтоо жана 
аткарылган иштердин 
жыйынтыктарын 
жалпылоо 

УИПка 
ылайык 
иши 

Мониторинг 
боюнча 
отчет 

Докумен
т 

2017-
ж. III-
IV кварт
алы 

2.3.1-
пунктунда 
көрсөтүлгөн 
милдеттердин 
алкагында 
УИП аткаруу 
боюнча 
жалпыланган 
натыйжалар 

ЭСӨМ ЖМА, 
ЖӨБО, 
БӨУ 

2.4. максат. Пилоттук аймактарда гендердик теңчилик жаатында функционалдык билим берүү системасын түзүү 

2.4.
1 

Пилоттук 
жергиликтү
ү 
коомчулукт

2.4.1.1. Бишкек 
шаарында, Баткен, 
Ысык-Көл жана Чүй 
облустарында 

Айрым 
региондор
до иштөө 
тажрыйбас

Региондор 
тизмеси 

Докумен
т 

2015-
ж. IV-
квартал
ы - 

Пилоттук 
коомчулуктар 
аныкталды 

ЭСӨМ, 
министр
ликтер 
жана 

БУУӨП, 
жергил
иктүү 
БӨУ 



ун 
деңгээлинд
е 
гендердик 
теңчилик, 
аялдар 
лидерлиги, 
гендердик 
бюджеттөө 
темасына 
тренингдер
ди өткөрүү 
боюнча 
ишти 
уюштуруу 
(Бишкек 
ш., Ысык-
Көл, Чүй, 
Баткен 
облустары) 

пилоттук 
коомчулуктарды 
тандал алуу 

ынын 
болушу 
жана 
маалымат
тар 
базасынан 
алынган 
билдирүүл
өр 

2016-
ж. I-
II кварт
алы 

ведомст
волор, 
Бишкек 
ш. 
мэрияс
ы 
(макулд
ашуу 
боюнча)
. 

ЖӨБО 
(макулд
ашуу 
боюнча) 

2.4.1.2. Пилоттук 
региондордо ЖӨБО 
кызматкерлери жана 
жергиликтүү 
активисттер менен 
эки күндүк 8 тренинг 
өткөрүү 

Региондор
дун ишке 
даярдыгы 

Окуудан 
өткөн 
адамдарды
н саны 

Семинар
-тренинг 

2016-
ж. I-
IV кварт
алы - 
2017-
ж. I-
II кварт
алы 

Пилоттук 
региондордо 
гендер 
чөйрөсүндөгү 
маалымдуулу
к жогорулайт. 

Аял-
лидерлердин 
саны көбөйөт 

ЭСӨМ, 
пилотту
к 
аймакта
рдын 
ЖӨБО 
(макулд
ашуу 
боюнча) 

БУУӨП, 
жергил
иктүү 
БӨУ 

Адам 

2.4.1.3. 30 пилоттук 
муниципалитеттерде 
жергиликтүү аял 
активисттерине жана 
ЖӨБО өкүлдөрүнө 
окутуу өткөрүү 

  Окуудан 
өткөн 
адамдарды
н саны 

Семинар
-тренинг 

2015-ж. 
IV 
квартал
ы - 
2016-
ж. I-IV 
квартал
ы 

Пилоттук 
коомчулуктар
да гендердик-
сезимтал 
жергиликтүү 
пландоону 
жана 
аялдардын 
саясий 

пилотту
к 
аймакта
рдын 
ЖӨБО 
(макулд
ашуу 
боюнча) 

БУУ, 
Аялдар
, БӨУ Адам 



катышуусун 
алдыга 
жылдырууну 
колдоонун 
туруктуу 
топтору 
түзүлгөн 

2.4.
2 

Гендердик 
теңчилик 
жана кыз 
ала качуу, 
КР 
Куралдуу 
Күчтөрүнүн 
катарындаг
ы 
мөөнөттүү 
кызматчыл
ардын 
арасында 
эрте 
никелешүү 
жөнүндө 
базалык 
билимдерд
и 
жайылтуу 

2.4.2.1. МКИК менен 
консультацияларды 
жана 12 пилоттук 
аскер бөлүгүн тандоо 
боюнча командалык 
курам үчүн бир күндүк 
маалыматтык 
семинар өткөрүү 

МКИК 
жетекчили
ги менен 
иштөө 

Пилот үчүн 
аскер 
бөлүктөрү 
аныкталды 

Уюштуру
у бирд. 
(аскер 

бөлүктөр
ү) 

2016-
ж. I квар
талы 

УИПтин ишке 
ашырылышы
на катышууга 
даяр 
бөлүктөр бар 

МКИК, 
ЭСӨМ 

жергил
иктүү 
гарнизо
ндор 

2.4.2.2. Офицердик 
жана кенже 
командалык курам 
арасында 
тренерлерди даярдоо 
үчүн үч күндүк 2 
тренинг өткөрүү 

Өспүрүмд
өр үчүн 
гендердик 
теңчилик 
боюнча 
тренингди
к 
модулдар
дын 
болушу 

Гендердик 
теңчилик 
боюнча 
офицер- 
тренерлер 

Адам 2016-
ж. I-
II кварт
алы 

Гендердик 
теңчилик 
боюнча 
тренингди 
өткөрүүгө 
даяр 
офицерлер 
жана кенже 
командалык 
курам 

МКИК, 
ЭСӨМ 

БУУӨП, 
жергил
иктүү 
БӨУ 

2.4.2.3. КР Куралдуу 
Күчтөрүнүн пилоттук 
бөлүктөрүндө (ар бир 
пилоттук бөлүктө 
жылына 1 тренинг) 
тренер-
офицерлердин күчү 

Офицерле
рдин 
арасындаг
ы 
даярдалга
н 
тренерлер 

Өткөрүлгөн 
тренингдер 

Тренинг 2016-
ж. II-IV 
квартал
ы - 
2017-ж.-
I-

Аскер 
кызматчылар
ы тренингден 
өтүштү. 

Кыз ала 
качуунун 

МКИК, 
ЭСӨМ 

БУУӨП, 
жергил
иктүү 
БӨУ 

Окуудан 
өткөн 
жоокерлерд
ин саны 

Адам 



менен эки күндүк 24 
тренинг өткөрүү 

II кварт
алы 

саны 
азаюуда. 

Үй-бүлөлүк 
зомбулуктун 
деңгээли 
азаюуда 

2.4.
3 

2.4.1 жана 
2.4.2-
пункттарда 
аталган 
милдеттер
дин 
алкагында 
акыркы 
баа берүү 

2.4.3.1. Отчетторду 
топтоо жана 
аткарылган иштердин 
жыйынтыктарын 
жалпылоо 

УИПке 
ылайык 
иши 

Мониторинг 
боюнча 
отчет 

Докумен
т 

2017-
ж. III-
IV кварт
алы 

2.4.1 жана 
2.4.2-
пункттарда 
аталган 
милдеттердин 
алкагында 
УИП аткаруу 
боюнча 
жалпыланган 
натыйжалар 

ЭСӨМ ЖМА, 
ЖӨБО. 
БӨУ 

III. ДИСКРИМИНАЦИЯНЫ ЖОЮУ ЖАНА СОТ АДИЛЕТТИГНН АЛУУНУ КЕҢЕЙТҮҮ 

3.1. максат. Гендердик дискриминация жана гендердик зомбулук учурларында сот адилеттигин алуунун укуктук жана 
институттук механизмдерин чыңдоо 

3.1.
1 

Гендердик 
дискримин
ация жана 
гендердик 
зомбулукту
н алдын 
алуу жана 
сот 
адилеттиги
н алууну 
кеңейтүү 
бөлүгүндө 
колдонулу

3.1.1.1. Эмгек 
чөйрөсүндө 
аялдардын 
укуктарынын 
бузулушу, анын 
ичинде эмгекте, 
кызматтык 
мамилелерде 
сексуалдык асылуу 
жөнүндө изилдөө 
жүргүзүү 

Эмгек 
чөйрөсүнд
ө 
аялдарды
н 
укуктарын
ын 
бузулушу 
тууралуу 
КР 
Акыйкатчы
сынын 
атайын 

Документ Бирд. 2016-
ж. I-
III кварт
алы 

Эмгек 
чөйрөсүндө, 
анын ичинде 
сексуалдык 
асылуу жолу 
менен 
аялдардын 
укуктарын 
бузуу 
практикасы 
аныкталган; 
колдонуудагы 
мыйзамдарга 

КР 
Акыйкат
чысы 
(макулд
ашуу 
боюнча)
. ЭСӨМ, 
ЭТКМИ, 
КРП 
МБА 
(макулд
ашуу 
боюнча) 

БӨУ 



п жаткан 
мыйзамдар
га өзгөртүү 
киргизүү 

баяндамас
ы 

өзгөртүү 
киргизүү үчүн 
изилдөөнүн 
жыйынтыктар
ы боюнча 
сунуштар 
иштелип 
чыккан 

3.1.1.2. Төмөнкү 
маселелер боюнча 
изилдөө жүргүзүү: 
гендерге 
коомчулуктун 
мамилеси, 
мажбурлап никеге 
туруу максатында 
аялдарды ала качуу, 
үй-бүлөлүк зомбулук, 
аялдарды жана 
кыздарды сатуу жана 
сексуалдык 
эксплуатациялоо, 
сексуалдык зомбулук, 
анын ичинде аялуу 
жана маргиналдык 
топтордогу, ошондой 
эле эркинен 
ажыраткан жайларда 
отургандардын, 
гендердик зомбулукка 
кабылгандардын сот 
акыйкатына жетүү 

  Документ Бирд. 2015-ж. 
IV 
квартал
ы - 
2016-
ж. II ква
рталы 

Изилденип 
жаткан 
багыттар 
боюнча 
көйгөйлөр 
аныкталды. 

Колдонуудагы 
мыйзамдарга 
өзгөртүү 
киргизүү үчүн 
сунуштар 
иштелип 
чыккан 

ЭСӨМ, 
СМ, 
ИИМ, 
БИМ, 
ЖАМК, 
МЧК, КР 
БП 
(макулд
ашуу 
боюнча)
, ЖӨБО 
(макулд
ашуу 
боюнча)
, КРП 
МБА 
(макулд
ашуу 
боюнча)
, УСК 
(макулд
ашуу 
боюнча) 

БӨУ, 
ЮНФП
А, МЭУ, 
БУУ 
Аялдар 



маселесин изилдөөнү 
кошо алганда 

3.1.1.3. ЧУАга 
гендердик 
дискриминацияны, 
зомбулукту 
караштырган 
нормаларды алып 
салуу жана сот 
адилеттигине жетүүнү 
кеңейтүү бөлүгүндө 
өзгөртүүлөрдү 
киргизүү боюнча 
сунуштарды иштеп 
чыгуу үчүн 
ведомстволор аралык 
жумушчу топту түзүү 

ЧУА иштеп 
чыгуу 
боюнча 
ведомство
лор 
аралык 
жумушчу 
топту 
түзүү 
тажрыйбас
ы 

Ведомство 
аралык 
жумушчу 
топту түзүү 
жөнүндө 
ЭСӨМ 
буйругу 

Докумен
т 

2016-
ж. III ква
рталы 

Ведомстволо
р аралык 
жумушчу тол 
түзүлдү 

ЭСӨМ, 
ЭТКМИ, 
ИИМ, 
СМ, 
БИМ, 
этносто
р 
агенттиг
и, МКК 
(макулд
ашуу 
боюнча)
, КР БП 
(макулд
ашуу 
боюнча)
, КРП 
МБА 
(макулд
ашуу 
боюнча)
, КР 
Акыйкат
чысы 
(макулд
ашуу 
боюнча) 

КПФ, 
БӨУ 



3.1.1.4. Ведомстволор 
аралык жумушчу топ 
тарабынан ЧУАга, 
анын ичинде 
гендердик 
дискриминация, 
зомбулук жана сот 
адилеттигине жетүүнү 
кеңейтүү маселелери 
боюнча "Үй-бүлөдөгү, 
зомбулуктан 
социалдык укуктук 
коргоо жөнүндө" 
КР Мыйзамына өзгөрт
үүлөрдү киргизүү 
тууралуу сунуштарды 
иштеп чыгуу, анын 
ичинде төмөнкү 
проблемалар боюнча: 
аялдардын эмгек 
укуктары, эмгек 
мамилелеринде 
сексуалдык асылуу; 
"нике" диний ырым-
жырымын өткөрүүнү 
жөнгө салуу; 
мажбурлап никеге 
туруу максатында 
аялдарды ала качуу, 
үй-бүлөлүк зомбулук 
проблемалары, 
аялдарды жана 
кыздарды, анын 

Сексуалды
к асылуу 
жана 
сексуалды
к 
зомбулук, 
эрте 
никеге 
туруу 
жөнүндө 
жүргүзүлгө
н 
изилдөөлө
рдүн 
жыйынтык
тары, 
Мамлекетт
ик 
каттоосуз 
"нике" 
ырым-
жырымын 
өткөрүү 
үчүн КМДБ 
өкүлдөрүн
үн 
администр
ациялык 
жоопкерчи
лигин 
киргизүү 
тууралуу 

Өзгөртүүлөр
дү киргизүү 
зарыл 
болгон ЧУА 
тизмеси 

Бирд. 2016-
ж. III-
IV кварт
алы - 
2017-ж. 
IV 
квартал
ы 

ЧУАга 
өзгөртүүлөрд
ү жана 
толуктоолорд
у киргизүү 
жөнүндө 
сунуштар 
иштелип 
чыкты 

ЭСӨМ, 
ДИМК 
(макулд
ашуу 
боюнча) 

КПФ, 
БӨУ, 
КМДБ 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/93343/20?cl=ky-kg&mode=tekst#unknown


ичинде аялуу жана 
маргиналдык 
топтордогу аялдарды 
сатуу жана 
сексуалдык 
эксплуатациялоо 

мыйзам 
долбоору 

3.1.1.5. Коомдук 
талкуулоо жүргүзүү 
жана ведомстволор 
аралык жумушчу 
топтун сунуштарын 
КР Өкмөтүнө 
караштуу Гендердик 
өнүктүрүү боюнча 
улуттук кеңештин 
жыйынында кароо 
жана ЧУА 
долбоорлорун КР 
Өкмөтүнүн кароосуна 
киргизүү 

  Иш-
чаралардын 
саны 

Бирд. 2017-
жылдын
 II-
III кварт
алы 

ЧУА 
долбоорлору
нда түшкөн 
эскертүүлөр 
жана 
сунуштар 
эске алынды. 
ЧУА 
долбоорлору 
КР Өкмөтүнүн 
кароосуна 
киргизилди 

ЭСӨМ БӨУ 

3.1.
2 

Аялдарга 
жана 
кыздарга 
карата 

3.1.2.1. 2011-2014-
жылдар аралыгында 
аялдарга жана 
кыздарга карата 

Сот 
практикас
ын 
жалпылоо 

Аялдарга 
жана 
кыздарга 
карата 

Докумен
т 

2016-
ж. I квар
талы 

Сот 
практикасын 
жалпылоо 
жана ЖС 

ЖС 
(макулд
ашуу 
боюнча)

  



кылмышта
р боюнча 
укуктар 
ченемин 
соттор 
тарабынан 
туура жана 
бирдей 
мүнөздө 
колдонуусу
на 
көмөктөшү
ү 

кылмыштар боюнча 
сот практикасын 
жалпылоо (КР КЖК 
- 129, 130, 132, 133, 1
44, 153, 154, 155-
беренелери) жана 
укуктар ченемин 
соттор тарабынан 
туура жана бирден 
мүнөздө колдонуусу 
үчүн сунуштарды 
даярдоо 

кылмыштар 
боюнча 
укуктар 
ченемин 
бирдей 
мүнөздө 
колдонуусу 
үчүн 
сунуштар 

расмий 
сайтында 
жарыяланган 

, СД 
(макулд
ашуу 
боюнча) 

3.1.2.2. Аялдарга 
жана кыздарга карата 
кылмыштар боюнча 
укуктар ченемин 
соттор тарабынан 
туура жана бирдей 
мүнөздө колдонуусу 
үчүн иштелип чыккан 
сунуштар боюнча 
бардык райондук, 
райондор аралык 
жана облустук 
соттордун 
судьяларын окутуу 
боюнча документти 
иштеп чыгуу 

Окуу 
борборуну
н 
тажрыйбас
ы бар 

Аялдарга 
жана 
кыздарга 
карата 
кылмыштар
ды кароо 
маселесин 
Окуу 
борборунун 
программас
ына 
киргизүү 

Докумен
т 

2016-
ж. I-IV 
квартал
ы 

Аялдарга 
жана 
кыздарга 
карата 
кылмыштард
ы кароодо 
судьялар 
корпусу 
укуктук 
ченемдерди 
туура жана 
бирдей 
мүнөздө 
колдонот 

ЖС 
(макулд
ашуу 
боюнча)
, СД 
(макулд
ашуу 
боюнча)
, Окуу 
борбору 
(макулд
ашуу 
боюнча) 

  

3.1.
3 

Ош 
шаарында 
жана Чүй 
облусунда 
үй-бүлөлүк 

3.1.3.1. ҮЗАК боюнча 
жергиликтүү 
коомчулук үчүн 
тренингдерди өткөрүү 

  Тренингдер
дин саны 

Бирд. 2015-
2017-
ж.ж. 

Жергиликтүү 
коомчулук 
үчүн 
тренингдер 
өткөрүлдү 

ЭСӨМ БҮУ 
Трастт
ык 
фонду, 
"Ачык 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/93343/20?cl=ky-kg&mode=tekst#unknown
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/93343/20?cl=ky-kg&mode=tekst#unknown
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/93343/20?cl=ky-kg&mode=tekst#unknown
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/93343/20?cl=ky-kg&mode=tekst#unknown
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/93343/20?cl=ky-kg&mode=tekst#unknown
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/93343/20?cl=ky-kg&mode=tekst#unknown
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/93343/20?cl=ky-kg&mode=tekst#unknown
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/93343/20?cl=ky-kg&mode=tekst#unknown
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/93343/20?cl=ky-kg&mode=tekst#unknown


зомбулукту
н алдын 
алуунун 12 
комитетин 
түзүү 

Окуган 
адамдарды
н саны 

Адам     линия" 
КФ 

ҮЗАКтын расмий 
сайтын түзүү 

  Сайт Бирд.   ҮЗАК боюнча 
расмий сайт 
иштелип 
чыкты 

3.1.3.2. Аялдарды 
жана эркектерди 
формалдуу эмес 
окутуу жана 
мобилизациялоо үчүн 
платформа түзүү 

  Өткөрүлгөн 
иш-
чаралардын 
саны 

Бирд. 2015-
2017-
ж.ж. 

Иштин 
алкагында: 

1 иш-чара 
2015-жылы, 

2 иш-чара 
2016-жылы 
жана 1 иш-
чара 2017-
жылы 
аткарылган 

ЭСӨМ БУУ 
Трастт
ык 
фонду, 
"Ачык 
линия" 
КФ 

3.1.3.3. ҮЗАК 
көргөзмөсүн жана 
жыйынтыктоочу 
конференцияны 
өткөрүү 

      2017-ж. Конференция 
өткөрүлдү 

ЭСӨМ БҮУ 
Трастт
ык 
фонду 

3.1.
4 

Гендерлик 
зомбулук, 
катаал 
мамиле 
кылуу, 
кыйноо 
жана 
зомбулукту
н башка 
учурларын

3.1.4.1. Гендердик 
зомбулук, катаал 
мамиле кылуу, 
кыйноо жана 
зомбулуктун башка 
учурларында, анын 
ичинде өзгөчө 
кырдаалдарда алдын 
алуу, аныктоо, жооп 
кайтаруу, 

Бишкек, 
Ош, 
Жалал-
Абад, 
Өзгөн 
шаарлары
нын 
тажрыйбас
ы, ҮЗАК 
тажрыйбас

Ведомствол
ор аралык 
координаци
яланган 
жооптордун 
системасы, 
кызмат 
көрсөтүүнүн 
жардамдын 

Докумен
т 

2015-ж. 
IV 
квартал
ы - 
2017-ж. 
I 
квартал
ы 

Ведомстволо
р аралык 
координациял
анган жооптун 
механизми 
иштелип 
чыкты 
Мамлекеттик 
органдар 
жана ЖӨБО 

ЭСӨМ, 
ИИМ, 
СМ, 
этносто
р 
агенттиг
и, БИМ, 
ӨКМ, 
КИ 
Акыйкат

БӨУ 



да, анын 
ичинде 
өзгөчө 
кырдаалда
рда алдын 
алуу, 
аныктоо, 
жооп 
кайтаруу, 
медицинал
ык, 
социалдык, 
юридикалы
к жардам 
көрсөтүү 
жана 
реабилита
циялоо 
жаатында 
мамлекетт
ик 
органдард
ын, ЖӨБО 
координац
иялоонун 
жана 
аракеттенү
үнүн 

медициналык, 
социалдык, 
юридикалык жардам 
көрсөтүү жана 
реабилитациялоо 
боюнча кызмат 
көрсөтүү 
стандарттарын жана 
ведомстволор аралык 
координацияланган 
жооптордун 
механизмин иштеп 
чыгуу 

ы. 
Сексуалды
к асылуу 
учурунда 
жардам 
көрсөтүү 
боюнча 
СМ 
клиникалы
к 
протоколу. 
Үй-
бүлөлүк, 
сексуалды
к 
зомбулукт
ун, никеге 
туруу үчүн 
аялдарды 
уурдоо 
көйгөйлөр
үн 
изилдөөнү
н 
жыйынтык
тары 

стандарттар
ы 

көрсөтө 
турган 
минимумдук 
кызмат 
көрсөтүүнүн 
тизмеси жана 
стандарттары 
иштелип 
чыкты 

чысы 
(макулд
ашуу 
боюнча)
, ЖӨБО 
(макулд
ашуу 
боюнча) 

3.1.4.2. Гендердик 
зомбулук, катаал 

Бишкек, 
Ош, 

Тренингдер
дин саны 

Бирд. 2016-ж. 
IV 

Мамлекеттик 
органдардын 

ИИМ, 
ЭСӨМ, 



туруктуу 
системасы
н ишке 
киргизүү 

мамиле кылуу, 
кыйноо жана 
зомбулуктун башка 
учурларында, анын 
ичинде өзгөчө 
кырдаалдарда алдын 
алуу, аныктоо, жооп 
кайтаруу, 
медициналык, 
социалдык, 
юридикалык жардам 
көрсөтүү жана 
реабилитациялоо 
боюнча кызмат 
көрсөтүү 
стандарттарын жана 
ведомстволор аралык 
координацияланган 
жооптордун 
механизми менен 
таанышуу боюнча 
ЖӨБО жана 
мамлекеттик 
органдардын 
кызматкерлерин 
окутууну бардык 
региондордо жүргүзүү 

Жалал-
Абад, 
Өзгөн 
шаарлары
нын 
пилоттук 
долбоорло
рунун 
тажрыйбас
ы 

Окуудан 
өткөн 
адамдарды
н саны 

Адам квартал
ы - 
2017-ж. 
IV 
квартал
ы 

жана 
ЖӨБОнун 
координациял
ык жооп 
кайтаруу 
системасы 
жана үй-
бүлөлүк, 
сексуалдык 
зомбулукка 
кабылгандарг
а жардам 
көрсөтүү 
стандарттары 
боюнча 
потенциалы 
жогорулатылд
ы 

СМ, 
этносто
р 
агенттиг
и, БИМ, 
ӨКМ, КР 
Акыйкат
чысы 
(макулд
ашуу 
боюнча 

БӨУ 
ЮНФП
А 



3.1.4.3. Укук коргоо 
жана сот 
органдарынын, 
саламаттык сактоо, 
билим берүү, 
социалдык коргоо 
органдарынын жана 
ЖӨБО кадрларын 
даярдоонун окуу 
программаларына 
гендердик зомбулук, 
катаал мамиле кылуу, 
кыйноо жана 
зомбулуктун башка 
учурларында, анын 
ичинде өзгөчө 
кырдаалдарда алдын 
алуу, аныктоо, жооп 
кайтаруу, 
медициналык, 
социалдык, 
юридикалык жардам 
көрсөтүү жана 
реабилитациялоо 
боюнча кызмат 
көрсөтүү 
стандарттарын жана 
ведомстволор аралык 
координацияланган 
жооптордун 
маселелерин камтуу 
боюнча беш пилоттук 

Айрым 
окуу 
жайларды
н 
программа
лары 
студентте
рди 
гендердик 
окутуу 
маселелер
ин 
камтыган 
(мисалы 
КРСУнун 
юридикал
ык 
факультет
и, ИИМ 
Академияс
ындагы 
курс) 

Окуу 
программал
арына 
гендердик 
компонентт
и киргизген 
окуу 
жайлардын 
саны 

Бирд. 2015-ж. 
IV 
квартал
ы - 
2016-
ж. III ква
рталы 

Квалификаци
яны 
жогорулатуу 
боюнча окуу 
программала
ры, 
ЖОЖдордогу 
окуу 
программала
р 

ЭСӨМ, 
КР БП 
(макулд
ашуу 
боюнча)
, ЖС 
(макулд
ашуу 
боюнча)
, ИИМ, 
СМ, 
БИМ, 
этносто
р 
агенттиг
и 

БӨУ 
"Сорос-
Кыргыз
стан'' 
Фонду 



долбоорлорду жүзөгө 
ашыруу 

3.1.
5 

Гендердик 
кылмышта
рды 
натыйжалу
у иликтөө 
жана 
күнөөлүү 
адамдард
ы 
жоопкерчи
ликке 
тартуу 
чөйрөсүнд
ө укук 
коргоо 
органдары
нын 
кызматчыл
арынын 
потенциял
ын 

3.1.5.1. Укук коргоо 
органдарынын 
кызматчыларынын 
аттестациялык 
тапшырмаларына 
гендердик теңчилик, 
гендердик 
дискриминация жана 
зомбулук боюнча 
суроолорду киргизүү 

  Аттестация
лык 
материалда
рдын 
өзгөрүүсү 

Докумен
т 

2015-ж. 
IV 
квартал
ы - 
2016-
ж. II ква
рталы 

Укук коргоо 
органдарыны
н 
кызматчылар
ын 
аттестацияло
одо 
гендердик 
компетенттүү
лүк эске 
алынат 

КР БП 
(макулд
ашуу 
боюнча)
, ИИМ, 
КР 
Акыйкат
чысы 
(макулд
ашуу 
боюнча)
, ЭСӨМ 

БӨУ 

3.1.5.2. Өмүргө жана 
ден соолукка каршы, 
эркиндикке, намыска 
жана инсандын 
аброюна, жыныстык 
кол тийбестикке жана 
инсандын жыныстык 
эркиндигине, үй-
бүлөгө каршы, 
аялдарга карата 

  Гендерлик 
кылмыштар
ды иликтөө 
боюнча 
колдонмо 

Докумен
т 

2016-
ж. I-IV 
квартал
ы 

Гендердик 
кылмыштард
ы натыйжалуу 
иликтөө 
боюнча 
колдонмо 
иштелип 
чыкты, укук 
коргоо 
органдарыны

КР БП, 
(макулд
ашуу 
боюнча)
, ИИМ 

БӨУ 

Семинарлар
дын саны 

Бирд. 



жогорулату
у 

жасалган 
кылмыштарды 
натыйжалуу иликтөө 
боюнча колдонмону 
укук коргоо 
органдарынын 
кызматчылары үчүн 
иштеп чыгуу жана 
аны практикалык 
ишке киргизүү, ар бир 
региондо укук коргоо 
органдарынын 
кызматчылары үчүн 
аны изилдөө боюнча 
бирден 
семинарларды 
өткөрүү 

н 
практикасына 
киргизилди, 
укук коргоо 
органдарыны
н 
кызматчылар
ы окутулду 

3.1.
6 

Гендердик 
дискримин
ация жана 
зомбулук 
боюнча 
статистика
лык 
маалыматт
арды 
топтоо, 
талдоо 
жана анын 
сапатынын 
системасы
н 
өркүндөтүү 

3.1.6.1. Гендердик 
дискриминация жана 
зомбулук боюнча 
улуттук 
статистикалык 
отчеттукка талдоо 
жүргүзүү жана аны 
өркүндөтүү боюнча 
КР Өкмөтүнө карашуу 
гендердик өнүктүрүү 
боюнча Улуттук 
кеңештин жыйынында 
андан ары кароо 
менен сунуштарды 
иштеп чыгуу 

Үй-
бүлөлүк 
зомбулук 
боюнча 
соттордун, 
ИИМ, СМ 
отчеттугун
а баа 
берүү 
тажрыйбас
ы бар. КР 
Өкмөтүнө 
караштуу 
Гендердик 
өнүктүрүү 
боюнча 

Документ Бирд. 2016-
ж. II-
IV кварт
алы 

Талдоо 
жүргүзүлдү, 
улуттук 
статистикага 
киргизүү үчүн 
статистикалы
к 
көрсөткүчтөрд
үн тизмеси 
даярдалган 

ЭСӨМ, 
УСК 
(макулд
ашуу 
боюнча) 
ИИМ, 
ЖС 
(макулд
ашуу 
боюнча)
, СД 
(макулд
ашуу 
боюнча)
, СМ, 
БИМ, 

БӨУ 

Сунуштар 
каралды. КР 
Өкмөтүнө 
караштуу 
Гендердик 
өнүктүрүү 



Улуттук 
кеңештин 
ЧУА 
өркүндөтү
ү боюнча 
чечимдери
н КР 
Өкмөтүнүн 
кароосуна 
жиберүү 
тажрыйбас
ы бар 

боюнча 
Улуттук 
кеңештин 
чечими кабыл 
алынды 

этносто
р 
агенттиг
и 

3.1.6.2. Гендердик 
дискриминация жана 
зомбулук боюнча 
улуттук жана 
ведомстволук 
статистикага өзгөртүү 
киргизүү 

Соттордун 
ИИМ, СМ 
статистика
лык 
отчеттору
нун 
формалар
ын 
өркүндөтү
ү 
тажрыйбас
ы бар 

Статистикал
ык 
формаларга 
киргизилген 
жаңы/макул
дашылган 
көрсөткүчтө
рдүн саны 

Бирд. 2015-ж. 
IV 
квартал
ы - 
2016-ж. 
IV 
квартал
ы 

Статистикалы
к отчеттордун 
формаларын 
өркүндөтүү 

УСК 
(макулд
ашуу 
боюнча)
, ИИМ, 
ЖС 
(макулд
ашуу 
боюнча)
, СД 
(макулд
ашуу 
боюнча)
, СМ, 
ЭСӨМ, 
БИМ, 
этносто
р 
агенттиг
и, КБА 
(макулд

БӨУ 



ашуу 
боюнча) 

3.1.6.3. Гендердик 
дискриминация жана 
зомбулук тууралуу 
маалыматтарды 
топтоо боюнча ИИМ, 
ЖС, СД, СМ, УСК 
статистикалык 
кызматынын 
кызматчылары үчүн 
бардык региондордо 
бирден семинар 
өткөрүү 

Соттордо, 
ИИМ, СМ 
үй-бүлөлүк 
зомбулук 
боюнча 
маалымат
тарды 
топтоонун 
усулдук 
окуу 
куралы 

Статистикал
ык 
кызматтын 
окуудан 
өткөн 
кызматчыла
рынын саны 

Адам 2017-
ж. I-IV 
квартал
ы 

Статистикалы
к кызматтын 
кызматчылар
ы окутулган 

УСК 
(макулд
ашуу 
боюнча)
, ИИМ, 
ЖС 
(макулд
ашуу 
боюнча)
, СД 
(макулд
ашуу 
боюнча)
, СМ 

БӨУ 

3.1.6.4. Аялдарга 
карата укук бузуулар 
жана үй-бүлөлүк 
зомбулук боюнча 
маалыматтарды 
ведомстволук 
сайттарда жарыялоо 

Гендердик 
барак УСК 
сайтында 

Гендердик 
дискримина
ция жана 
зомбулук 
боюнча 
маалыматта
рды 
сайттарда 
жайгаштырг
ан 
ведомствол
ордун саны 

Бирд. Жыл 
сайын, 
2016-ж. 
1 
квартал
ынан 
баштап 

Гендердик 
дискриминаци
я жана 
зомбулук 
боюнча 
ведомстволук 
отчеттор 
ИИМ, СМ, 
БИМ, ЭСӨМ, 
УСК 
сайттарында 
жарыяланууд
а 

УСК 
(макулд
ашуу 
боюнча)
, ИИМ, 
СМ, 
БИМ, 
ЭСӨМ 

БӨУ 

3.1.
7 

Аялдарга 
карата 
дискримин

3.1.7.1. АДЖК жана 
аялдарга карата 
дискриминацияны 

АДЖК 
аткарылы
шы 

Документ Бирд. 2016-ж. 
- I кварт
алы 

Ар жылдык 
мониторинг 
үчүн 

ЭСӨМ, 
АУКК 
(макулд

БӨУ 



ацияны 
жана 
зомбулукту 
жоюу 
боюнча эл 
аралык 
мыйзамдар
ды 
аткаруунун 
мониторин
гин жыл 
сайын 
жүргүзүү 

жоюу боюнча БУУнун 
комитетинин 
жыйынтыктоочу 
эскертүүлөрүн 
аткаруунун 
мониторинги боюнча 
инструкцияны иштеп 
чыгуу жана 
апробациялоо 

тууралуу 
улуттук 
отчеттор 

методология 
иштелип 
чыккан 

ашуу 
боюнча) 

3.1.7.2. АДЖК 
аткарылышына жана 
аялдарга карата 
дискриминацияны 
жоюу боюнча БУУнун 
комитетинин 
жыйынтыктоочу 
эскертүүлөрүнө жыл 
сайын мониторинг 
жүргүзүү 

АДЖК 
аткарылы
шы 
тууралуу 
улуттук 
отчеттор 

Мониторинг 
жүргүзүү 
жөнүндө 
отчет 

Бирд. 2015-
2017-
ж.ж. 

АДЖК жана 
БУУнун 
комитетинин 
сунуштарын 
аткарууга 
мониторинг 
жыл сайын 
өткөрүлөт 

ЭСӨМ, 
АУКК 
(макулд
ашуу 
боюнча) 

БӨУ 

3.1.7.3. Аялдарга 
карата 
дискриминацияны 
жоюу жөнүндө БУУ 
Комитетинин 
эскертүүлөрүн ишке 
ашыруу боюнча 
баяндамаларды 
даярдоо 

АДЖК 
мезгилдүү 
баяндама
лары 
боюнча 
эскертүүлө
рдү 
аткаруу 
жөнүндө 
улуттук 
баяндама
лар 

Документ Бирд. Жыл 
сайын, 
2016-ж. 
IV 
квартал
ы, 2017-
ж. IV 
квартал
ы 

АДЖК боюнча 
БУУ 
Комитетинин 
эскертүүлөрү
н ишке 
ашыруу 
жөнүндө 
баяндаманы 
даярдоо жыл 
сайын 
өткөрүлөт 

ЭСӨМ, 
АУКК 
(макулд
ашуу 
боюнча) 

БӨУ 



3.2. максат. Гендердик дискриминациядан жана гендердик зомбулуктан жабыр тарткандарга жардам көрсөтүү 
системасын өркүндөтүү 

3.2.
1 

Гендердик 
дискримин
ация жана 
зомбулук 
маселеси 
боюнча 
жергиликтү
ү 
деңгээлде 
адвокаттар
дын, көз 
карандысы
з укук 
коргоочула
рдын жана 
социалдык 
кызматчыл
ардын 
потенциал
ын 
жогорулату
у 

3.2.1.1. Гендердик 
дискриминация жана 
зомбулук маселеси 
анын ичинде аялуу 
жана маргиналдык 
топтогу аялдарды 
коргоо боюнча 
адвокаттарды. көз 
карандысыз укук 
коргоочуларды эки 
күндүк семинарда 
окутуу 

Окутуу 
модулдар
ы бар 

Семинарлар
дын саны 

Бирд. 2016-ж. 
I 
квартал
ы - 
2017-
ж. II ква
рталы 

Минимум 20 
адвокат жана 
10 укук 
коргоочу 
окутулган 

ЭСӨМ, 
ЮМ 

Адвока
ттар 
бирлиг
и, БӨУ 

Окуган 
адамдарды
н саны 

Адам 

3.2.1.2. Адвокаттык 
ишмердүүлүккө 
лицензия алууда 
тесттик жана 
экзамендик 
суроолорго гендердик 
дискриминациядан 
жана зомбулуктан 
коргоо жана сактоо 
чаралары боюнча 
суроолорду киргизүү 

  Адвокаттык 
ишмердүүлү
ккө 
лицензия 
алууда 
тесттик/экза
мендик 
суроолорду
н тизмесине 
киргизилген 
суроолорду
н тизмеги 

Докумен
т 

2016-ж. 
I 
квартал
ы 

Суроолорду 
иштеп чыгуу 
жана аларды 
адвокаттык 
ишмердүүлүк
кө лицензия 
алууда 
тесттик/экзам
ендик 
суроолор 
тизмесине 
киргизүү 

ЭСӨМ, 
ЮМ 

БӨУ 

3.2.1.3. Гендердик 
зомбулуктан жабыр 
тарткандарга жардам 
жана колдоо көрсөтүү 
маселелери боюнча 
социалдык 

  Семинарлар
дын саны 

Бирд. 2016-ж. 
I 
квартал
ы - 
2017-ж. 
II 

Минимум 100 
социалдык 
кызматчы 
окутулган 

ЭСӨМ, 
этносто
р 
агенттиг
и, 
ЖӨБО 

БӨУ 

Окуган 
адамдарды
н саны 

Адам 



кызматчыларды 
окутуу 

квартал
ы 

(макулд
ашуу 
боюнча) 

3.2.
2 

Бюджеттен 
тышкары 
каражаттар
дын 
эсебинен 
үй-бүлөлүк 
зомбулукта
н жабыр 
тарткандар 
үчүн 
кризистик 
борборлор
дун (КБ) 
ишине жыл 
сайын 
колдоо 
көрсөтүп 
туруу 

3.2.2.1. Ар бир 
региондо үй-бүлөлүк 
зомбулуктан жабыр 
тарткандар үчүн КБ 
каржылоо 
муктаждыгына баа 
берүү 

  Документ Бирд. 2015-ж. 
IV 
квартал
ы - 
2016-ж. 
II 
квартал
ы 

Ар бир 
региондо бир 
КБ иши үчүн 
зарыл болгон 
финансылык 
каражаттарды
н көлөмү 
аныкталган 

ЭСӨМ, 
КР ЫУӨ 
аппарат
тары, 
Бишкек 
жана 
Ош 
шаарла
рынын 
мэрияла
ры 
(макулд
ашуу 
боюнча) 

БӨУ 

3.2.2.2. Түрткү 
берүүчү гранттардын 
колдонуудагы 
механизминин 
алкагында КБ 
каржылоо жөнүндө 
сунушту иштеп чыгуу 
жана КР Өкмөтүнө 
киргизүү 

  Документ Бирд. 2016-
ж. I квар
талы 

КБ каржылоо 
түрткү 
берүүчү 
гранттардын 
колдонуудагы 
механизмини
н алкагында 
жүргүзүлүүдө 

ЭСӨМ, 
КР ЫУӨ 
аппарат
тары, 
Бишкек 
жана 
Ош 
шаарла
рынын 
мэрияла
ры 
(макулд
ашуу 
боюнча)
, ЖОБО 
(макулд

БӨУ 



ашуу 
боюнча) 

3.2.
3 

КБ жана 
башпаанек
тер 
тарабынан 
көрсөтүлүп 
жаткан 
кызматтар
дын 
сапатын 
жакшыртуу
га жардам 
көрсөтүү 

З.2.З.1. КБ көрсөтүп 
жаткан кызматтардын 
минимумдук жаңы 
стандарттарын иштеп 
чыгуу жана тестирлөө 

  Документ Бирд. 2016-ж. Минимумдук 
стандарттар 
иштелип 
чыккан 

ЭСӨМ БУУ 
Трастт
ык 
фонду, 
БӨУ, 
КБА 

3.2.3.2. КБ жана 
башпаанектердин 
минимумдук жаңы 
стандарттарын 
пилоттоо 

  Пилоттук КБ 
жана 
башпаанект
ердин саны 

Бирд. 2016-ж. Минимумдук 
стандарттар 
КБА 
тарабынан 
апробацияла
нган 

ЭСӨМ БУУ 
Трастт
ык 
фонду, 
БӨУ, 
КБА 

З.2.3.3. КБжана 
башпаанектердин 
потенциалын өстүрүү 

  Окугандард
ын саны 

Адам 2016-ж. КБ жана 
башпаанекте
рдин 
кызматчылар
ы окутулган 

ЭСӨМ БУУ 
Трастт
ык 
фонду, 
БӨУ, 
КБА, 
"Сезим" 
КБ 

З.2.
4 

Үй-бүлөлүк 
зомбулукту
н 
күнөөкөрлө
рү менен 
иштөө 
боюнча 
программа
ны, анын 
ичинде 

3.2.4.1. Эл аралык 
жана улуттук 
тажрыйбалардын 
негизинде үй-бүлөлүк 
зомбулуктун 
күнөөкөрлөрү менен 
иштөө боюнча 
программаны иштеп 
чыгуу жана бекитүү 

Бишкек 
шаарынын 
тажрыйбас
ы; 

эл аралык 
тажрыйбас
ы 

Программан
ы иштеп 
чыгууга 
жана 
пилоттоого 
бөлүнгөн 
каражаттар
дын көлөмү 

Сом 2015-ж. 
IV 
квартал
ы - 
2016-ж. 
IV 
квартал
ы 

Программа 
бекитилген 
жана 
практикада 
колдонулууда 

ЭСӨМ, 
ИИМ, 
этносто
р 
агенттиг
и, 
ЖӨБО 
(макулд
ашуу 
боюнча) 

БӨУ 



мамлекетт
ик 
заказдын 
негизинде 
колдонууга 
киргизүү 

З.2.4.2. Үй-бүлөлүк 
зомбулуктун 
күнөөкөрлөрү менен 
иштөө боюнча 
программаны 
колдонууга киргизүүгө 
багытталган 
өзгөртүүлөрдү ЧУАга 
киргизүү боюнча 
сунуштарды иштеп 
чыгуу жана КР 
Өкмөтүнүн кароосуна 
киргизүү 

Үй-
бүлөлүк 
зомбулукт
ун 
күнөөкөрл
өрү менен 
иштөө 
боюнча 
программа
ны 
пилоттоо 
тажрыйбас
ы 

Өзгөртүүлөр
дү киргизүү 
зарыл 
болгон ЧУА 
тизмеси 

Бирд. 2017-
ж. I-
IV кварт
алы 

Үй-бүлөлүк 
зомбулуктун 
күнөөкөрлөрү 
менен иштөө 
боюнча 
программаны 
колдонууга 
киргизүү 
боюнча 
сунуштар 
иштелип 
чыкты жана 
КР Өкмөтүнүн 
кароосуна 
киргизилди 

ЭСӨМ БӨУ 

3.2.
5 

Гендердик 
жана үй-
бүлөлүк 
зомбулукта
н жабыр 
тарткандар
дын ӨКМ 
"Система 
112" 
линиясын 
колдонуу 
аркылуу 
мамлекетт
ик 
органдард
ын жана 
ЖӨБО 
кызматтар

3.2.5.1. Гендердик 
зомбулуктан жабыр 
тарткандардан 
акысыз чалууларын 
кабыл алуу жана 
ыкчам түрдө кайра 
жиберүү үчүн 
"Система 112" ишин 
регламенттеген 
документтерди 
даярдоо жана бекитүү 

КБ 
ишеним 
телефонун
ун 
тажрыйбас
ы, ыкчам 
линиянын, 
өзгөчө 
кырдаалда 
"112" 
кызматын
ын иш 
тажрыйбас
ы бар 

Документ Бирд. 2015-ж. 
IV 
квартал
ы - 
2016-
ж. I-
II кварт
алы 

Ыкчам 
линияны ишке 
киргизүү үчүн 
шарттар 
түзүлгөн 

ӨКМ, 
ЭСӨМ, 
ИИМ, 
СМ, 
МБА 

БӨУ 

З.2.5.2. Үй-бүлөлүк 
жана гендердик 
зомбулуктан жабыр 
тарткандардан 

Кризистик 
борборлор
дун күнү-
түнү 

Кызматчыла
рдын саны 

Адам 2016-
ж. III-
IV кварт
алы 

"Система 112" 
кызматчылар
ы гендердик 
жана үй-

ӨКМ, 
ЭСӨМ, 
ИИМ, 
СМ, 

БӨУ 



ына 
жетүүсүн 
кеңейтүү 

чалууларды кабыл 
алуу боюнча 
"Система 112" 
операторлору, 
диспетчерлери жана 
смена башчылары 
үчүн беш күндүк эки 
тренинг өткөрүү 

иштеген 
"ишеним 
телефонун
ун" 
тажрыйбас
ы 

бүлөлүк 
зомбулуктан 
жабыр 
тарткандарды
н телефон 
чалууларын 
кабыл алууга 
даяр 

МБА, 
ЖӨБО 
(макулд
ашуу 
боюнча) 

3.2.5.3. Үй-бүлөлүк 
жана гендердик 
зомбулуктан жабыр 
тарткандардан 
чалууларды кабыл 
алуу боюнча 
"Система 112" иши 
тууралуу маалыматты 
жайылтууга ТВ жана 
ЖМК басылмалары 
аркылуу бардык 
региондорго квартал 
сайын маалыматтык 
компанияларды 
жүргүзүү 

  Кайрылуула
рдын саны 

Бирд. 2017-
ж. I-
IV кварт
алы 

Үй-бүлөлүк 
жана 
гендердик 
зомбулуктан 
жабыр 
тарткандарда
н "Система 
112" чалуулар 
келип 
түшүүдө. 
"Система 112" 
бардык 
региондордун 
калкы үчүн 
жеткиликтүү 

ӨКМ, 
ЭСӨМ, 
ИИМ, 
СМ, 
БИМ, 
этносто
р 
агенттиг
и, 
ЖӨБО 
(макулд
ашуу 
боюнча) 

БӨУ 

3.2.
6 

Эл аралык 
стандартка 
туура 
келген, 
зомбулукту
, 
кыйноолор
ду жана 
абройду 

3.2.6.1. Зомбулуктун 
бардык формаларын 
натыйжалуу 
документтөө боюнча 
практикалык 
колдонмону 
колдонууга киргизүү 
боюнча СМ иш-
чаралар планын 

СМ 
пландары
н кабыл 
алуу 
тажрыйбас
ы бар 

Колдонууга 
киргизүү 
боюнча 
план 

Докумен
т 

2015-ж. 
IV 
квартал
ы - 
2016-
ж. I квар
талы 

СМ планы 
буйрук менен 
бекитилди 

СМ, 
ЭСӨМ 

БӨУ 

СМ буйругу 



кемсинткен 
башка 
катаал же 
ырайымсы
здыктын 
башка 
түрлөрүн 
натыйжалу
у 
документтө
ө боюнча 
практикал
ык 
колдонмон
у 
колдонууга 
киргизүү 

иштеп чыгуу жана 
бекитүү 

З.2.6.2. Практикалык 
колдонмону колдонуу 
боюнча 
саламаттыкты 
сактоонун бардык 
деңгээлдериндеги 
жетекчилер жана 
кызматчылар үчүн ар 
бир региондо 
окутуучу модулду 
иштеп чыгуу жана 
үчтөн тренинг өткөрүү 
(педиатрлар, 
терапевттер, 
хирургдар, акушер-
гинекологдор, үй-
бүлөлүк дарыгерлер, 
психиатрлар, 
медициналык тез 
жардам дарыгерлери, 
травматологдор, сот 
эксперттери) 

СМ 
системасы
нда 
тренинг 
өткөрүү 
тажрыйбас
ы бар 

Окутуучу 
модуль 

Докумен
т 

2015-ж. 
IV 
квартал
ы - 
2016-
ж. I квар
талы 

Саламаттык 
сактоо 
кызматкерлер
и окутулган 
жана 
зомбулуктун 
бардык 
формаларын 
натыйжалуу' 
документтешт
ирүүнү 
аткарууда 

СМ, 
КММКД
жКЖИ, 
КММА 

БӨУ, 
"Сорос-
Кыргыз
стан" 
Фонду 

Тренингдер 
саны, адам 

Бирд. 

3.2.6.3. Практикалык 
колдонмону 
колдонууга 
киргизүүнүн 
методологиясын 
иштеп чыгуу жана 
натыйжалуулугуна 
мониторинг жүргүзүү 

"Үй-
бүлөдөгү 
зомбулукт
ан 
социалдык 
укуктук 
коргоо 
жөнүндө" 
КР 

Мониторинг 
жүргүзүү 
жөнүндө 
отчет 

Докумен
т 

2016-ж. 
IV 
квартал
ы 

СМде 
практикалык 
колдонмону 
киргизүү 
процесси 
жүргүзүлдү 

СМ, 
КММКД
жКЖИ, 
КММА, 
ЭСӨМ 

БӨУ 



Мыйзамын
ын 
аткарылы
шына 
мониторин
г жүргүзүү 
тажрыйбас
ы 

3.3. максат. Дискриминацияга жана гендердик зомбулукка жол бербөө маданиятын өнүктүрүү 

3.3.
1 

Коомчулук
тун бардык 
деңгээлдер
инде 
бардык 
социалдык 
катмарлар
да жана 
курактык 
топтордо 
аялдардын 
жана 
эркектерди
н 
арасында 
гендердик 
дискримин
ацияга 
жана 
зомбулукка 
жол 
бербөө 
маданияты

3.3.1.1. Маалыматты 
жайылтуунун салттуу 
жана инновациялык 
ыкмаларын колдонуп, 
ар кандай социалдык, 
этностук жана диний 
топторго багытталган 
активдүү чаралар 
менен маалыматтык 
иш-чараларды 
төмөнкүлөр үчүн 
квартал сайын 
өткөрүү: 

- үй-бүлөдө жана 
коомдо аялдардын 
жана эркектердин 
ролуна тиешелүү 
патриархалдык көз 
караштарды жоюу; 

- гендердик 
зомбулуктун бардык 
түрлөрүн жок кылуу; 

Жыл 
сайын эл 
аралык 
агенттикте
рдин 
колдоосун
да 
"Гендерди
к 
зомбулукк
а каршы 
активдүүл
үктүн 16 
күнү" 
маалымат
тык 
кампания 
жүргүзүлөт 

Маалыматт
ык иш-
чаралардын 
саны 

Бирд. Квартал 
санын, 
2016-ж. 
квартал
ынан - 
2017-ж. 
IV 
квартал
ына 
чейин 

Кварталына 
1ден кем 
эмес 
маалыматтык 
иш-чаралар 
ар бир 
жооптуу 
субъект 
тарабынан 
жүргүзүлүүдө 

ЭСӨМ, 
ИИМ, 
СМ, 
ММТМ, 
ӨКМ, 
БИМ, 
МКИК, 
УСК 
(макулд
ашуу 
боюнча)
, 
этносто
р 
агенттиг
и: 
ЖӨБО 
(макулд
ашуу 
боюнча)
, КТРК, 
(макулд
ашуу 
боюнча)

БӨУ 



н 
өнүктүрүү 

- гендердик 
зомбулуктан коргоо 
үчүн арыз берүүдө 
аялдарды колдоо 

, КР 
Акыйкат
чысы 
(макулд
ашуу 
боюнча) 

3.3.1.2. Аялдарга 
жана кыздарга карата 
зомбулукту 
болтурбоо, ошондой 
эле жашы жете 
электердин 
катышуусу менен 
нике кыюу, кыз ала 
качуу сыяктуу 
салттардын 
криминалдык мүнөзү 
жана аялдарга 
жагымсыз таасири 
боюнча билим берүү 
мекемелеринин 
кошумча 
программаларына 
атайын лекцияларды, 
курстарды жана 
интерактивдүү иш-
чараларды киргизүү 

  Гендердик 
дискримина
ция жана 
зомбулук 
боюнча 
кошумча 
билим 
берүү 
программал
арын 
киргизген 
билим 
берүү 
мекемелери
нин саны 

Бирд. 2015-
2017-
ж.ж. IV 
квартал
ы 

Мектеп, 
кесиптик 
лицейлердин/
кесиптик окуу 
жайлардын 
окуучуларын
ын арасында 
маалыматтык
-агартуу иш-
чаралары 
системалык 
негизде 
жүргүзүлөт 

БИМ, 
КТБА 

БӨУ 



3.3.1.3. 
Республиканын 
бардык 
региондорунда 
никени расмий 
каттоосуз "ишке" 
диний ырым-
жырымын жүргүзүүгө 
жол берилбегендиги 
жөнүндө калк жана 
диний лидерлер үчүн 
маалыматтык 
кампанияны жүргүзүү 
(9 "тегерек стол", 
ТВда 2 телеберүү, 4 
радиоберүү, облустук 
ЖМК басылмаларда 
бирден публикация 

БӨУ 
тажрыйбас
ы 

Маалыматт
ык иш-
чаралардын 
саны 

Бирд. 2015-ж. 
IV 
квартал
ы 2016-
ж. II ква
рталы 

  ЭСӨМ, 
СМ, 
БИМ, 
ММТМ, 
этносто
р 
агенттиг
и; 
ЖӨБО 
(макулд
ашуу 
боюнча)
, ДИМК 
(макулд
ашуу 
боюнча)
, КТРК 
(макулд
ашуу 
боюнча)
, КР 
Акыйкат
чысы 
(макулд
ашуу 
боюнча)
, КМДБ 
(макулд
ашуу 
боюнча) 

БӨУ 

3.3.1.4. Үй-бүлөлүк 
зомбулук маселеси 
боюнча ЖМК 

  Окутулган 
журналистт
ердин саны 

Адам 2016-
2017-
ж.ж. 

Минимум 25 
журналист 
окуудан өттү. 

ЭСӨМ БУУ 
Трастт



кызматчылары үчүн 
беш күндүк тренинг 
өткөрүү жана медиа 
клубдун 2 
жолугушуусун өткөрүү 

Медиа 
клубдун 2 
жолугушуусу 
өткөрүлдү 

ык 
фонду 

IV. ЧЕЧИМДЕРДИ КАБЫЛ АЛУУДА ГЕНДЕРДИК ПАРИТЕТТИ ИЛГЕРИЛЕТҮҮ ЖАНА АЯЛДАРДЫН САЯСИЙ КАТЫШУУСУН 
КЕҢЕЙТҮҮ 

4.1. максат. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын кадр саясатына гендердик-сезгичтик принциптерин 
колдонууга киргизүү 

4.1.
1 

Саясий, 
атайын 
мамлекетт
ик жана 
муниципал
дык кызмат 
орундарды
н 
гендердик 
өкүлчүлүкт
ү камсыз 
кылуунун 
атайын 
чараларын 
иштеп 
чыгуу жана 
кабыл алуу 
(бир 
жыныстагы 
аламдар 
70% көп 
эмес 

4.1.1.1. Ведомстволор 
аралык жумушчу 
топту түзүү жана 
саясий, атайын 
мамлекеттик жана 
муниципалдык кызмат 
орундарда гендердик 
өкүлчүлүктү камсыз 
кылуунун атайын 
чаралары боюнча 
сунуштарды иштеп 
чыгуу 

  Ведомствол
ор аралык 
жумушчу 
топту түзүү 
тууралуу 
буйрук 

Докумен
т 

2016-
ж. I квар
талы 

Ведомстволо
р аралык 
жумушчу 
топтун 
курамына 
мамлекеттик 
органдардын 
өкүлдөрү, 
гендердик 
коомдук 
уюмдардын 
эксперттери 
камтылды 

ЭСӨМ Гендер
дик 
БӨУ 

4.1.1.2. Улуттук 
коомдук 
консультацияларды 
өткөрүү жана 
ведомстволор аралык 
жумушчу топтун 
сунуштарын КР 
Өкмөтүнө караштуу 
Гендердик өнүктүрүү 
боюнча улуттук 

Иш-
чаралардын 
катышуучул
арынын 
саны 

Адам 2016-
ж. I квар
талы 

Коомдук 
талкуулоолор
дун 
сунуштары 
ведомстволор 
аралык 
жумушчу топ 
тарабынан 
эске алынат 

ЭСӨМ Гендер
дик 
БӨУ 



болууга 
тийиш) 

кеңештин жыйынында 
кароо 

КР Өкмөтүнө 
караштуу 
Гендердик 
өнүктүрүү 
боюнча 
улуттук 
кеңештин 
сунуштары 
ведомстволор 
аралык 
жумушчу топ 
тарабынан 
эске алынат 

4.1.1.3. Атайын 
чараларды ишке 
киргизүү боюнча ЧУА 
долбоорлорун иштеп 
чыгуу жана КР 
Өкмөтүнүн кароосуна 
киргизүү 

  Иштелип 
чыккан ЧУА 

Докумен
т 

2016-
ж. II-
IV кварт
алы 

ЧУА 
долбоорлору 
иштелип 
чыкты 

ЭСӨМ Гендер
дик 
БӨУ 

4.1.
2 

Саясий, 
атайын 
мамлекетт
ик жана 
муниципал
дык 
кызматтар
да 
гендердик 
өкүлчүлүкт
ү камсыз 
кылуунун 
атайын 

4.1.2.1. Мамлекеттик 
жана муниципалдык 
кызматтарда саясий, 
атайын кызмат 
орундарды канча 
аялдар жана канча 
эркектер 
ээлегендигине 
мониторинг жүргүзүү 
жана баа берүү 

2014-ж. 
аягына 
карата 
статистика
лык 
маалымат
тар 

Аялдардын 
жана 
эркектердин 
үлүшү: 

- саясий 
мамлекетти
к кызмат 
орундарда; 

- саясий 
муниципалд
ык кызмат 
орундарда; 

% 2017-ж. Бир 
жыныстагы 
адамдар 70% 
көп эмес 
деңгээлде ар 
кандай 
кызмат 
орундарда 
аялдардын 
жана 
эркектердин 
өкүлчүлүгү 

ЭСӨМ, 
УСК 
(макулд
ашуу 
боюнча) 

  



чараларын 
колдонуу 
(бир 
жыныстагы 
адамдын 
70% көп 
эмес) 

- атайын 
мамлекетти
к кызмат 
орундарда; 

- атайын 
муниципалд
ык кызмат 
орундарда 

камсыз 
кылынат 

4.2. максат. Аялдардын саясий катышуусун жана лидерлигин маалыматтык илгерилетүү 

4.2.
1 

Аялдардын 
саясий 
лидерлиги
н жана 
аялдардын 
коомдук 
өнүгүүгө 
катышуусу
н 
илгерилетү
ү боюнча 
маалыматт
ык 
стратегиян
ы иштеп 
чыгуу жана 
ишке 
ашыруу 

4.2.1.1. Аялдардын 
саясий лидерлигин 
жана аялдардын 
коомдук өнүгүүгө 
катышуусун 
илгерилетүүнүн 
маалыматтык 
стратегиясынын 
концепциясын 
бекитүү жана 
стратегияны ишке 
ашыруунун алкагында 
медиа продуктуларды 
өндүрүү планын 
иштеп чыгуу 

ЭСӨМ 
тарабынан 
иштелип 
чыккан 
маалымат
тык 
стратегиян
ын 
долбоору 

Бекитилген 
концепциян
ын жана 
медиа 
продуктулар
ды өндүрүү 
планынын 
болушу 

Докумен
т 

2016-ж. 
I 
квартал
ы 

Аялдардын 
саясий 
катышуусун 
жана 
лидерлигин 
илгерилетүү 
боюнча 
маалыматтык 
стратегиянын 
концепциясы 
бекитилген 
жана медиа 
продуктулард
ы өндүрүү 
планы 
иштелип 
чыккан 

ЭСӨМ, 
ММТМ, 
КТРК 
(макулд
ашуу 
боюнча)
, ЖМК 
(макулд
ашуу 
боюнча) 

Эл 
аралык 
уюмдар
, 
гендер
дик 
БӨУ 

4.2.1.2. Стратегияны 
ишке ашыруунун 
алкагында медиа 
продуктуларды 
өндүрүү планын ишке 
ашыруу 

  Медиа-
продуктулар
дын саны 

Бирд. 2016-
ж. I квар
талы - 
2017-ж. 
IV 

Маалыматтык 
стратегияны 
ишке 
ашыруунун 
алкагында 
өндүрүлгөн 

ЭСӨМ, 
ММТМ, 
КТРК 
(макулд
ашуу 
боюнча)

Эл 
аралык 
уюмдар
, 
гендер



квартал
ы 

медиа 
продуктулар 
үзгүлтүксүз 
ЖМКда 
жайгаштырыл
ат 

, ЖМК 
(макулд
ашуу 
боюнча) 

дик 
БӨУ 

4.2.1.3. Стратегияны 
ишке ашыруунун 
алкагында медиа 
продуктуларды 
өндүрүү планын ишке 
ашыруунун 
мониторинги 

  Мониторинг
дин 
жыйынтыкта
ры боюнча 
отчеттордун 
болушу 

Докумен
т 

2016-ж. 
IV 
квартал
ы, 2017-
ж. IV 
квартал
ы 

Мониторинг 
туруктуу 
негизде ишке 
ашырылат, 
мониторингди
н 
натыйжалары 
ЭСӨМ, 
ММТМ 
расмий 
сайттарында 
жарыяланат 

ЭСӨМ, 
ММТМ, 
КТРК 
(макулд
ашуу 
боюнча)
, ЖМК 
(макулд
ашчу 
боюнча) 

  

V. ЖӨНГӨ САЛУУЧУ САЯСАТ 

5.1. максат. Башкаруунун бардык деңгээлдеринде гендердик теңчиликке жетишүү боюнча улуттук институционалдык 
механизмди өркүндөтүү 

5.1.
1 

Гендердик 
теңчилик 
саясатын 
илгерилетү
ү үчүн 
мамлекетт
ик жана 
муниципал
дык 
органдард

5.1.1.1. Мамлекеттик 
органдардын жана 
ЖӨБО ишине 
гендердик маселелер 
боюнча иш 
милдеттерди бекитүү 
жөнүндө ЧУА 
долбоорун иштеп 
чыгуу жана КР 
Өкмөтүнө караштуу 
Гендердик өнүктүрүү 

Колдонулу
удагы 
УИМ, 
колдонууд
агы ЧУБ, 
УИМ 
функциона
лдык 
талдоосу 

Башкарууну
н 
жаңыланган 
түзүмү. 

Докумен
т 

2016-
ж. I квар
талы 

Жетекчилерд
ин 
деңгээлинде 
гендердик 
саясат 
чөйрөсүндөгү 
мамлекеттик 
органдын/ЖӨ
БО ишин 
координациял
оо үчүн 

ЭСӨМ, 
МКК 
(макулд
ашуу 
боюнча)
, 
этносто
р 
агенттиг
и, 
министр

  

Гендердик 
маселелер 
боюнча иш 
милдеттерд
и камтыган 
мамлекетти
к 



ы 
бекемдөө 

боюнча улуттук 
кеңештин кароосуна 
киргизүү 

органдарды
н, ЖӨБО 
жоболору 

жоопкерчилик 
бекитилген 
(мисалы, 
статс-
катчылар). 
Аткаруучулар
дын 
деңгээлинде 
гендердик 
маселелер 
боюнча 
жооптуулард
ын өз 
алдынча 
штаттык 
бирдиктери 
аныкталган. 

Гендердик 
маселелер 
стратегиялык 
пландоо жана 
адам 
ресурстарын 
башкарууга 
талдоо 
жүргүзүү, 
укуктук 
камсыздоо, 
маалыматтык 
камсыздоо 
боюнча 
адистердин 
(мисалы, 

ликтер 
жана 
ведомст
волор, 
ЖӨБО 
(макулд
ашуу 
боюнча) 

5.1.1.2. Белгиленген 
тартипте КР 
Өкмөтүнө караштуу 
Гендердик өнуктуруү 
боюнча улуттук кеңеш 
тарабынан 
жактырылган ЧУА 
долбоорун 
макулдашуу жанп 
пмы КР Өкмөтүнүн 
кароосуна киргизүү 

  Түзүмдөрдү
н отчеттору 

Докумен
т 

2016-ж. 
I 
квартал
ы 

ЭСӨМ, 
этносто
р 
агенттиг
и, 
министр
ликтер 
жана 
ведомст
волор, 
КР ЫУӨ 
аппарат
ы, 
Бишкек 
ш. жана 
Ош ш. 
мэрияла
ры 
(макулд
ашуу 
боюнча) 

  



(басма сөз 
кызматы) иш 
милдеттерине 
киргизилген 

5.1.
2 

Ишке 
кабыл 
алууда 
жана 
мамлекетт
ик жана 
муниципал
дык 
кызматта 
алдыга 
жылдыруу
да 
гендердик 
компетенц
иянын 
критерийин 
аныктоо 

5.1.2.1. Мамлекеттик 
жана муниципалдык 
кызматчылардын 
тиешелүү кызмат 
орундары үчүн 
квалификациялык 
талаптардын 
ведомстволук 
тизмесине гендердик 
компетенция боюнча 
критерийди киргизүү 

  Мамлекетти
к жана 
муниципалд
ык 
кызматчыла
рдын 
квалификац
иялык 
талаптар 
тизмесин 
өзгөртүү 

Докумен
т 

2016-ж. Гендердик 
компетенция - 
мамлекеттик 
жана 
муниципалды
к кызматка 
адистерди 
кабыл 
алуудагы 
жана алдыга 
жылдыруудаг
ы милдеттүү 
шарт 

ЭСӨМ, 
министр
ликтер 
жана 
ведомст
волор, 
ЖӨБО 
(макулд
ашуу 
боюнча) 

  

5.1.
3 

Гендердик 
өлчөөнү 
көрсөтүлүп 
жаткан 
мамлекетт
ик жана 
муниципал
дык 

5.1.3.1. Мамлекеттик 
жана муниципалдык 
кызматтардын 
стандарттарын иштеп 
чыгууда гендердик 
аспектилерди эсепке 
алуунун 
методологиясын 

КР 
мамлекетт
ик жана 
муниципал
дык 
кызматтар
дын 
стандартт

Гендердик 
аспектилерд
и эсепке 
алуу 
боюнча 
методологи
ялык 
сунуштар 

Докумен
т 

2016-ж. 
I 
квартал
ы 

Методология 
иштелип 
чыккан жана 
жактырылган 

этносто
р 
агенттиг
и, 
ЭСӨМ 

  



кызматтарг
а киргизүү 

жактыруу жана 
колдонуу 

арын 
иштеп 
чыгууда 
жана 
экспертиза
лоодо 
гендердик 
өлчөөнү 
эсепке 
алуу 
боюнча 
2014-ж. 
методикал
ык 
сунуштары 

Гендердик 
аспектилерд
и эске алуу 
менен 
иштелип 
чыккан 
мамлекетти
к жана 
муниципалд
ык 
кызматтард
ын 
стандарттар
ынын саны 

Бирд. 2016-ж. 
- 2017-
ж. IV 
квартал
ы 

Кызмат 
көрсөтүүнүн 
стандарттары 
гендердик 
аспектилерди 
камтыйт 

5.2. максат. Гендердик саясатты ишке ашыруу үчүн ченемдик укуктук базаны жана укуктарды колдонуу практикасын 
өркүндөтүү 

5.2.
1 

Гендердик 
теңчиликти 
камсыз 
кылуу 
боюнча КР 
эл аралык 
милдеттен
мелерин 
имплемент
ациялоо 

5.2.1.1. Улуттук 
мыйзамдардын 
гендердик теңчилик 
жаатында эл аралык 
укуктун 
принциптерине жана 
ченемдерине, анын 
ичинде АДЖК 
сунуштарына ылайык 
келүү предметине 
инвентаризациялоо 

ЧУАларды 
эл аралык 
милдеттен
мелерге 
ылайык 
келтирүү 
тажрыйбас
ы 

Инвентариз
ациялоо 
тууралуу 
корутунду 

Докумен
т (Бирд.) 

2016-ж. 
I 
квартал
ы 

КР эл аралык 
жана улуттук 
милдеттенме
леринде 
гендердик 
теңчилик 
жаатындагы 
ажырымдар 
аныкталган 

ЭСӨМ, 
министр
ликтер 
жана 
ведомст
волор 

  

5.2.1.2. КР эл аралык 
милдеттенмелери 
менен улуттук 
милдеттенмелерди 

ЧУА пакети   2016-
ж. I-
II кварт
алы 

КР Өкмөтү 
жана КР 
Жогорку 
Кеңеши 

ЭСӨМ, 
министр
ликтер 
жана 

  



шайкеш келтирүү 
жана 
синхронизациялоо 
максатында ЧУА 
долбоорлорун иштеп 
чыгуу 

тарабынан 
кабыл алууга 
тийиш болгон 
ЧУА пакети 
иштелип 
чыккан 

ведомст
волор 

5.3. максат. Улуттук гендердик статистиканы стандартташтыруу жана көрсөткүчтөрдү эл аралык милдеттенмелерге 
шайкеш келтирүү 

5.3.
1 

Өнүгүүнүн 
стратегиял
арын жана 
мамлекетт
ик 
программа
ларын 
пландоо, 
аларга 
мониторин
г жүргүзүү 
жана баа 
берүү үчүн 
гендердик 
индикатор
лорду 
түзүү жана 
колдонуу 

5.3.1.1. Өнүгүүнү 
талдоо, болжолдоо, 
ага мониторинг 
жүргүзүү жана баа 
берүү системасында 
гендердик 
индикаторлорду 
иштеп чыгуу жана 
колдонууга киргизүү 

Иш-
аракеттер
дин Пекин 
платформ
асын, миң 
жылдыкты
н 
өнүктүрүү 
максаттар
ын 
аткарууну
н шайкеш 
келтирилг
ен 
индикатор
лору 

Өнүгүүнүн 
сунуш 
кылынган 
гендердик 
индикаторл
орунун 
тизмеси 

Докумен
т 

2016-
ж. I квар
талы 

Гендердик 
индикаторлор
дун топтому 
түзүлгөн жана 
саясаттын 
бардык 
этаптарында 
колдонууга 
даяр 

ЭСӨМ, 
министр
ликтер 
жана 
ведомст
волор, 
УСК 
(макулд
ашуу 
боюнча) 

  

5.3.1.2. "КР аялдары 
жана эркектери" 
статистикалык 
жыйнагын жыл сайын 
басып чыгаруу 

      2015-
2017-
ж.ж. 

  УСК 
(макулд
ашуу 
боюнча) 

ЮНФП
А 

5.3.
2 

Мамлекетт
ик 
статистика

5.3.2.1. Эл аралык 
стандарттардын жана 
улуттук 

Европалык 
комиссиян
ын эл 

Салыштырм
алуу талдоо 

Докумен
т 

2016-
ж. I квар
талы 

Өнүгүү 
боюнча 
улуттук 

ЭСӨМ, 
УСК 
(макулд

  



нын 
гендердик 
теңчилик 
жаатында 
эл аралык 
милдеттен
мелерге 
ылайык 
келишин 
камсыз 
кылуу 

статистиканын 
ортосундагы ылайык 
келүүгө жана 
ажырымдарга талдоо 
жүргүзүү 

аралык 
стандартт
ары 

тууралуу 
отчет 

статистикалы
к 
маалыматтар 
жана 
көрсөткүчтөр 
башка 
өлкөлөрдүн 
көрсөткүчтөрү
нө дал келет 

ашуу 
боюнча) 

5.3.2.2. 
Статистикалык 
маалыматтардын эл 
аралык стандарттарга 
ылайык келиши жана 
жаңы 
көрсөткүчтөрдү/стати
стикалык 
маалыматтарды 
киргизүү жөнүндө ЧУА 
долбоорун даярдоо 
жана бул маселени 
андан ары КР 
Өкмөтүнө караштуу 
Гендердик теңчилик 
боюнча улуттук 
кеңештин жыйынына 
киргизүү 

Эл аралык 
стандартт
ардын 
жана 
улуттук 
статистика
нын 
ортосунда
гы ылайык 
келүүгө 
жана 
ажырымда
рга талдоо 
жүргүзүү 

КР 
Өкмөтүнө 
караштуу 
Гендердик 
теңчилик 
боюнча 
улуттук 
кеңештин 
чечими 

Докумен
т 

2016-ж. 
I 
квартал
ы 

Статистиканы
н 
көрсөткүчтөрү 
өнүгүүнүн 
процесстерин
, 
көрсөткүчтөрд
үн 
динамикасын 
сыпаттоого 
жана 
талдоого 
мүмкүндүк 
берет 

ЭСӨМ, 
УСК 
(макулд
ашуу 
боюнча)
, КР 
Өкмөтүн
ө 
карашту
у 
Гендерд
ик 
теңчили
к 
боюнча 
улуттук 
кеңешти
н 
мүчөлөр
ү 

  

5.3.2.3. Колдонуудагы 
статистикалык 
маалыматтардын эл 
аралык стандарттарга 

  Статистикан
ын жаңы 
көрсөткүчтө
рү. 

Докумен
т 

2016-
ж. I-
II кварт
алы 

ЭСӨМ, 
УСК 
(макулд

  



ылайык келиши жана 
жаңы көрсөткүчтөрдү 
киргизүү жөнүндө ЧУА 
долбоорун 
макулдашуу 

Статистикан
ын 
түзөтүлгөн 
көрсөткүчтө
рү. 

Статистикан
ын мурдагы 
көрсөткүчтө
рү. 

Бирд.   ашуу 
боюнча) 

Статистикал
ык 
иштердин 
планы 

Докумен
т 

2016-
ж. II-
III кварт
алы 

Кыскартуулардын тизмеси: 

АӨБ   Азия Өнүктүрүү банкы 

КРП МБА   Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясы 

МФУА   Микрофинансы уюмдарынын ассоциациясы 

КРӨ ЫУӨ Аппараты   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты 

КТБА   Кесиптик-техникалык билим берүү агенттиги 

РДА   Репродуктивдүү ден соолук альянсы 

КБА   Кризистик борборлордун ассоциациясы 

ЖЖЖО   Жыныстык жол менен жугуучу оорулар 

ДБ   Дүйнөлүк банк 

ЖС   Кыргыз Республикасынын Жогорку соту 

этностор агенттиги   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана 
этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттик 

МБА   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик байланыш агенттиги 

ЭТКМИ   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча 
мамлекеттик инспекция 



МКК   Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы 

МКИК   Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик коргоо иштери боюнча комитети 

ДИМК   Кыргыз Республикасынын Диний иштер боюнча мамлекеттик комиссиясы 

КР БП   Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы 

МЧК   Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматы 

ЖАМК   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы 

МБУ   Мектепке чейинки билим берүү уюмдары 

КМДБ   Кыргызстан мусулмандарынын Дин башкармалыгы 

ИЧ   "Инновациялык чечим" коомдук уюму 

КММА   И.К.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы 

ЖДК   Жаштарга достошкон кабинеттер 

АДЖК   Аялдарга карата дискриминациянын бардык формаларын жоюу жөнүндө БУУ Конвенциясы 

ҮЗАК   Үй-бүлөдө зомбулуктун алдын алуу комитети 

АУКК   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдында Адам укуктары боюнча координациялык кеңеши 

КММКДжКЖИ   Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу институту 

КР   Кыргыз Республикасы 

ДМЧА   Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар 

ИИМ   Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги 

ЖМА   жергиликтүү мамлекеттик администрация 

СМ   Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги 

ММТМ   Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги 

БИМ   Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги 

МЭУ   Миграция боюнча эл аралык уюм 

ЧОБ   чакан жана орто бизнес 

ЭСӨМ   Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги 

ӨКМ   Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 

ФМ   Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги 



ЭМ   Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги 

ЮМ   Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги 

КРУБ   Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

СИУИ   Кыргыз Республикасынын Стратегиялык изилдөөлөрдүн улуттук институту 

УИМ   Гендердик теңчиликтин камсыз кылуу боюнча улуттук институционалдык механизм 

ЧУБ   Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук базасы 

УИП   Кыргыз Республикасында гендерлик теңчиликке жетишүү боюнча иш-аракеттердин улуттук планы 

ЧУА   Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары 

БӨУ   Бейөкмөт уюм 

УСК   Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети 

ЕККУ   Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча уюм 

ЖӨБО   Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары 

КТРК   Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы 

КЛ   Кесиптик лицейлер 

БУУӨП   БУУ Өнүгүү программасы 

АИӨ   Аялдардын ишкерлигин өнүктүрүү 

РД   Репродуктивдүү ден соолук 

ДЧРК   Ден соолукту чыңдоонун райондук кабинеттери 

ДЧРБ   Ден соолукту чыңдоонун республикалык борбору 

СД   Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот департаменти 

АДК   Айылдык ден соолук комитеттери 

КР КЖК   Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жата кодекси 

Окуу борбору   Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу судьялардын окуу борбору 

ФКМ   Финансы-кредиттик мекеме 

КПФ   Кыргызстандын профсоюздар федерациясы 

ҮМБ   Үй-бүлөлүк медицина борбору 

ЮНИСЕФ   БУУ Балдар фонду 



ЮНФПА   БУУ Калк жайгаштыруу фонду 

SDC   Өнүктүрүү жана кызматташтык боюнча Швейцариялык башкаруу 

 


