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Президенттин иш кїндєлїгї

Кечээ Президент Сооронбай 
Жээнбеков мамлекеттик 
сыйлыктарды жана наамдарды 
тапшырды.

Мамлекет башчы єз сєзїндє 
сыйлык алгандарды куттуктоо ме-
нен єткєн жыл татыктуу узатылып, 
2020-жылга карата жакшы максаттар 
коюлуп, жаўы милдеттер алынганын, 
бул жылы жасай турган иштер арбын 
экендигин, єлкєнї єнїктїрїїгє, эл-
дин жашоосун жакшыртууга багыт-
талган реформалар улантыла турган-
дыгын билдирди. 

Анын пикиринде, артыкчылык-
туу багыттар катарында элет жерин 
єнїктїрїї, єлкєнї санариптештирїї, 
соттук-укуктук реформаны ишке ашы-
руу, коррупция менен кїрєшїї болмок-
чу. Аларга кошумча, быйыл балдарды 
колдоого єзгєчє кєўїл бурулмакчы.

Анткени, балдарды астейдил камкордук-
ка алган, кары-картаўдарына урмат-сый ме-
нен мамиле кылган ыймандуу коом гана єз 
єлкєсїнїн жаркын келечегин жарата алат. 
Аны менен катар экономиканы кєтєрїї, эл-
дин жашоо-шартын оўдоо — негизги милдет 

Улуттук банктын тєрагасы Толкунбек Аб-
дыгулов Дата борбор дїйнєгє таанымал эл 
аралык кєз карандысыз Uptime Institute ую-
мунун тастыктамалоосунан єткєн Борбор 
Азиядагы жалгыз борбор экенин билдирди.

Президент банк секторун санариптешти-
рїї єлкєнї санариптик трансформациялоо 
боюнча мамлекеттик саясаттын маанилїї 
багыттарынын бири жана санариптик эко-
номиканы куруунун ажырагыс бєлїгї эке-
нин єзгєчє белгиледи. Анын пикиринде, Да-
та борбордун ишке кириши - Улуттук бан-
ктын санариптештирїїнїн алкагында кош-
кон зор салымы.

«Мындай масштабдуу долбоордун жерги-
лик  тїї компания тарабынан ишке ашы-
рылганы абдан кубандырат. Биздин АйТи-
адистерибиздин дарамети чоў, эгерде зарыл 
колдоо болсо, алар кєптєгєн долбоорлорду 
ишке ашыра алышат», — деди С.Жээнбеков.

Мамлекет башчы Дата борбордун ишке 
кириши жалпы эле банк системасынын маа-
лыматтар менен алмашуу коопсуздугун жо-
горулатарын кошумчалады.

«Эў негизгиси, Дата борбордун ишке 
кириши жарандарыбыздын банк система-
сына болгон ишенимин арттырат. Ошон-
дой эле региондордогу жана элетте жаша-
ган калк їчїн банк жана финансы кызматта-

рын кєрсєтїїлєрдїн 
жеткиликтїїлїгїн 
жана сапатын жак-
шыртууга єбєлгє бо-
лоруна ишенем», — 
деди Президент.

Улуттук банк тын 
тєрагасы Т.Абды-
гуловдун айтымын-
да, Дата борбор УБ-
нын негизги мил-
деттерин аткаруу 
— тєлємдєр жана 
соода системалары-
нын, мамлекеттер 
аралык тєлємдєр жана эсептешїїлєр, банк 
кєзємєлї алкагында банк отчеттуулугун алуу 
жана иштеп чыгуу системасынын, электрон-
дук документ жїгїртїї, «Тїндїк» ведомство-
лор аралык єз ара аракеттенїї системасы ар-
кылуу маалымат алмашууну уюштуруу систе-
масынын, банктын ички операциялык ишмер-
диги їчїн системалардын иштєєсїн камсыз 
кылуу ж. б. їчїн иштелип чыккан. Ал эў жо-
горку деўгээлдеги ишенимдїїлїгї, коопсуз-
дугу жана їзгїлтїксїз иштєє жєндємдїїлїгї 
менен айырмаланат.

Бардык негизги системаларды кайта-
лоо электр кубаттуулугу єчїп калганда Да-

Анда єлкєлєр ортосундагы эки та-
раптуу, анын ичинде соода-экономи-
калык жана маданий-гуманитардык 
тармактардагы кызматташуунун азыр-
кы абалы жана келечеги тууралуу пи-
кир алмашуу болду.

Мамлекет башчы элчинин кыр гыз-
афган мамилелерин бекем дєєгє кошкон 
салымына токтолуп, Ооганстан менен 
карым-катнашты тереўдетїї єлкєнїн 

тышкы саясатынын маанилїї багыт-
тарынын бири экенин баса белгиледи.

Элчи Кыргызстандагы диплома-
тиялык миссиясы учурунда єз ишин 
жїргїзїїдє демилгелерине колдоо 
кєрсєткєндїгї їчїн єлкєнїн жогорку 
жетекчилигине ыраазычылык айтты.

Т.ИСХАКОВ,  
Сїрєттєр С.ДОСАлИеВдики

Элчинин єзї кетти, иштеген иши эсте калды
18-январда Президент Сооронбай Жээнбеков Ооганстан Ислам 
Республикасынын Кыргыз Республикасындагы Атайын жана 
Ыйгарым укуктуу Элчиси Мохаммад Исса Месбахты дипломатиялык 
миссиясынын аякташына байланыштуу кабыл алды.

та борбордун жабдууларынын чектелбеген 
мєєнєткє їзгїлтїксїз иштєєсїн камсыз кы-
лат. Бул єлкєнїн банк жана тєлємдєр систе-
маларынын ишинин туруктуулугун бир кый-
ла жогорулатат.

Т.Абдыгулов їстїбїздєгї жылы бир ка-
тар маанилїї иш-чаралар пландалганын 
да билдирди. Учурда Мамлекеттик каттоо 
кызматы жана Маалыматтык технология-
лар жана байланыш мамлекеттик комитети 
 сыяк  туу тийиштїї тїзїмдєр менен жарандар 
їчїн алыс тан идентификациялоо кызматын 
кєрсєтїї боюнча пландар талкууланып жа-
тат. Эгерде бул ишке ашса, жарандар чєнтєк 

телефону аркылуу єздїгїн аныктап, мамле-
кеттик жана финансылык кызматтарды ала 
алышат. Долбоорду сынамык ишке ашыруу 
6 айдын ичинде башталып, 2020-жылдын ая-
гына чейин толук ишке киргизїї кїтїлїїдє.

С.Жээнбеков Улуттук банктын башкарма-
лыгынын мїчєлєрї менен маектешїї учурун-
да банк секторунун, анын ичинде аймактар-
ды єнїктїрїї жана єлкєнї санариптештирїї 
боюнча мамлекеттик саясаттын алкагында-
гы кєрсєткїчтєрїн оў баалады. Бул багыт-
тагы ишти улантуу жана кїчєтїї зарылды-
гын белгиледи.

Санариптештирїї 
ишке ашууда

Татыктуу эмгек баалануусуз калбайт

17-январда Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкына барып, Маалыматтарды 
иштеп чыгуу борборунун (Дата борбор) иши менен таанышты.

бойдон кала бермекчи.
Президент мамлекеттик сыйлыктарды 

ыйгарууда коомчулуктун, эмгек жамаатта-
рынын ою эске алынганын баса белгиледи. 
Ал сыйлык алгандардын бир тобунун ысым-
дарын атап, алардын эмне себептен сыйлык 
алып жатышканын, эмгектерин да атап єттї. 

- Эл арасында кадыр-баркка ээ болгон ме-
кендештерим! Баарыўыздарды мамлекеттик 
сыйлык жана жогорку наамдарыўыздар ме-
нен дагы бир жолу куттуктайм! Сиздер сыяк-
туу эмгекчил, ак ниет мекендештерибиз ар-
бын болгону їчїн єлкєбїз єнїгєт, єсєт. Сиз-
дерге бекем ден-соолук, мындан аркы ийги-

ликтерди каалайм. Эл-жерибиз, Кыргызста-
ныбыз їчїн талыкпай иштей бериўиздер! 
Жергебизде дайыма тынчтык, элибизде ар 
да йым ынтымак, биримдик болсун! Сїйїктїї 
мекенибиз Кыргызстанды Жараткан Куда-
йым єзї колдосун! – деп сєзїн жыйынтык-
тады Президент.


