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Саясат, экономика, 
билим берүү: гендердик срез



Ролик – Гендердик стереотиптер жана
саясаттагы теңсиздик (2:30)

https://www.youtube.com/watch?v=Ssod1h6C
GDc&list=PLOu-
CsdLaS7QJ3FwYnwl3QYDu8BNl4WWT&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=Ssod1h6CGDc&list=PLOu-CsdLaS7QJ3FwYnwl3QYDu8BNl4WWT&index=3


ЖКнын депутаттарынын жынысы боюнча
бөлүштүрүлүшү, 1995-2021, %
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Аткаруу бийлигинде аялдардын үлүшү :

• Министрлер кабинетинде - 4,8% 
(21ден)

• Министрлер кабинетинин
мүчөлөрүнүн орун басарларынын
арасында - 9,1%  (55тен)   

• 0% Президенттин аймактардагы
ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн
арасында(7ден)

Сот системасындагы аялдардын
үлүшү
• Конституциялык сотто- 1  %. 
• Жогорку сотто -38%
• жергиликтүү соттордо – 32%, 
• Соттор кеңешинде – 36%, 
• Сотторду тандоо кеңешинде–

33%.
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На политических муниципальных должностях

На административных муниципальных должностях

Саясий жана административдик муниципалдык
кызматтарда иштеген аялдардын жана эркектердин үлүшү, 

1.01.2021, в %

Мужчины Женщины 



• Ролик «Гендердик стереотип жана эмгек рыногудагы
теңсиздик »

https://www.youtube.com/watch?v=3xprr3CFQV0&list=PLOu-
CsdLaS7QJ3FwYnwl3QYDu8BNl4WWT&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=3xprr3CFQV0&list=PLOu-CsdLaS7QJ3FwYnwl3QYDu8BNl4WWT&index=2


Үй эмгеги
• Аялдар күнүнө орто эсеп менен

4,5 саатын үй жумуштарына арнап, 
убактысынын 18,8%ын ага 
жумшашат.

• Эркектер үчүн бул чыгымдар 2,9 
эсе аз жана күнүмдүк убакыт
фондунун 6,5% түзөт.

• Эркектерге салыштырмалуу аялдар үй
жумуштарына дээрлик 3 эсе, балдарды
тарбиялоого 2 эсе көп убакыт коротушат.

• Айылдык аялдар шаардык аялдарга караганда
үй иштерине 1,5 эсе көп убакыт коротушат. 
Ошентип, айылдарда иштеген аялдар
жуманын күнүнө орто эсеп менен 5 саат, 
шаарларда 3 саат 17 мүнөт үй жумуштарына
жумшашат.
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Жаш курагы жана жынысы боюнча
жумушсуздардын жумуш издөөнүн

узактыгы, 2019, бир айда. 

мужчины женщины

• Кыргыз Республикасында
эркектердин жумуш менен
камсыздуулугунун деңгээли
аялдардын көрсөткүчүнөн жогору.

• Аялдардын орточо айлык акысы
15078 сомду, ал эми эркектердики
19992 сомду, башкача айтканда, 
“аялдардын” эмгек акысы
“эркектердикинин” 75,4% түзөт.

• Аялдардын эмгек ресурстары
жогору топтолгон тармактарды
каржылоо негизинен мамлекеттик
бюджеттин эсебинен жүргүзүлөт.



Аялдардын басымдуу бөлүгү төмөнкү
тармактарда:
• Кыймылсыз мүлк менен операциялар (96%)  

• Билим берүү (79%)  
• Саламаттыкты сактоо жана социалдык

кызматтар (78%)  
• Мейманкана жана ресторан ишмердүүлүгү

(58,4%)

• Кайра иштетүүчү өнөр жай (47,0%)
Эркектердин басымдуу бөлүгү төмөнкү
тармактарда:
• Курулуш (99%)  

• Транспорттук иш жана товарларды сактоо (96%)  
• Электр энергиясы, газ, буу жана

кондицияланган аба менен камсыз кылуу 83%, )
• Тоо-кен казуу (96%)  
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