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Улуттук банк тїшїндїрєт

– Нурланбек Асанкариевич, бул 
борбордун функциялары кан-
дай, анын кандай артыкчылык-
тары бар? Маегибизди ушундан 
баштасак?
– Дата-борбор Улуттук банктын 

негизги милдеттерин аткарууга – 
банктык кєзємєл алкагында банк тык 
отчеттуулукту алууга жана иштеп 
чыгууга, банктар аралык тєлєм жана 
соода системаларынын, мамлекет-
тер аралык тєлєм жана эсептешїї 
системаларынын, Улуттук банктын 
ички операциялык ишмердїїлїгї 
їчїн системалардын, электрондук 
документ жїгїртїї системасынын 
ишин ж.б. камсыздоого арналган.  
Дата-борбордун негизги артыкчы-
лыгы болуп анын Uptime Institute 
эл аралык кєз карандысыз уюуму 
тарабынан сыналган  ишенимдїї-
лїгї жана иштеги їзгїлтїккє учу-
роого жогору туруктуулугу сана- 
лат. 

– Борбор банк секторуна эмне-
си менен пайдалуу? 
– Улуттук банк банктар аралык 

тєлєм жана соода системалары-
нын оператору болуп саналат. Дата-
борбордо коммерциялык банктардан 
келип тїшкєн финансы маалыматта-
рынын ири кєлємдєрїн иштеп чыгуу 
жана сактоо їчїн маалыматтык техно-
логиялар жабдуусу (МТ жабдуу) жай-
гаштырылат. Бардык негизги систе-
маларды кайталоо электр энергиясы 
єчїрїлгєн жана башка терс окуялар 
болгон учурда Дата-борбордун жаб-
дуусунун чектелбеген убакыт аралы-
гында їзгїлтїксїз иштєєсїн камсыз-
дайт, бул єлкєнїн банк жана тєлєм 
системаларынын ишинин туруктуу-
лугун олуттуу даражада жогорулатат. 
Эў башкысы – Дата-борборду ишке 
киргизїї єлкєнїн тєлємдєрїнїн то-
лук коопсуздугун камсыздайт жана 
банк секторун санариптештирїї бо-
юнча жаўы амбициялуу долбоорлор-
ду иштеп чыгуу жєнїндє ойлонууга 
мїмкїндїк берет.  

– Дата-борбор кыргызстан-
дыктардын жашоосун кантип 
жеўилдетет? 

– Дата-борборду ишке киргизїї 
жарандардын банк системасына ише-
нимин жогорулатат. Бул банк жана 
финансы кызматтарынын региондор-
до жана айыл жерлеринде калк їчїн 
жеткиликтїїлїгїн 
жана сапатын жо-
горулатууга єбєлгє 
тїзєт. Дата-борбор 
Мамлекеттик каттоо 
кызматы жана Маа-
лыматтык технологи-
ялар жана байланыш 
мамлекеттик комите-
ти менен єлкєбїздїн 
жарандары їчїн ара-
лыктан идентифика-
циялоону берїї бо-
юнча биргелешкен 
дол-боордо пайдала-
нылаары болжолдо-
нулууда. Дата-борбор 
бардык тєлєм систе-
маларын модерниза-
циялоону жїргїзїїгє, 

Санариптештирїї – биринчи 
кезекте ишенимдїїлїк, 

коопсуздук жана ыкчамдуулук
Єлкє Президенти Сооронбай Жээнбековдун демилгеси менен 
санариптештирїї кызуу жїрїїдє. Бул процессте єлкєнїн башкы банкы 
– Улуттук банк да демилгени колго алуу менен банк системасында 
санариптештирїїгє кызуу киришїїдє. Жакында эле Президент 
С.Жээнбеков Улуттук Банкта болуп, Дата-борбордун расмий 
ачылышына катышты.  Биз бул жаўы ачылган Дата-борбордун иши 
жєнїндє окурмандарга кеўири маалымат берїї їчїн Улуттук банктын 
Башкармалыгынын мїчєсї Нурланбек Сагындыков менен маектештик.

калкыбыз їчїн жаўы санарип продук-
тыларын кєбїрєєк берїїгє мїмкїндїк 
бермекчи.  

– Нурланбек Асанкариевич, 
Дата-борбор Аптайм институт-
тун сертификатын алды, бул 
эмнени билдирет?
– Сертификаттоонун биринчи 

этабында долбоордук документа-
циянын экспертизасы жїргїзїлдї. 
Ар бир компонент боюнча (бар-
дык кабелдердин кесилиши, Дата-
борбордун жайларындагы жылуулук-
тун бардык булактарынын жылуулук 
бєлїп чыгаруусу, кїндїн муздатуу 
системасынын тышкы блоктору-
на таасири, жабдуунун паспорттук 
мїнєздємєсї текшерилди ж.б.) ты-
кан эсептєєлєр жїргїзїлдї. Мын-
да Дата-борбордун инфраструкту-
расынын топологиясы кайсы-бир 

элементи же компонен-
ти їзгїлтїккє учураган-
да їзгїлтїккє учуроого 
жогору туруктуу болуу-
га тийиш. Долбоордук 
документация Uptime 
Institute уюмунун ар 
кайсы єлкєлєрдєн 
бир нече эксперттери 
тарабынан текшерил-
ген. Экинчи этапта 
сертификаттоо Дата-
борбордо курулган 
объектинин долбо-
ордук документаци-
яга ылайыктуулугу 
жана їзгїлтїккє учу-
роого жогору турук-
туулук деўгээлине 
ы л а й ы к т у у л у г у  

текшерилїї менен  
жїргїзїлдї. 

Сертификат алуу жал-
пысынан Дата-борбордун 
инфраструктурасы бїт МТ 
жабдуунун ишин токтотпос - 
тон тейлей ала турганын  
билдирет. 

Улуттук банктын Дата-
борбору Борбор Азияда 
Uptime Institute уюмунда 
сертификаттоодон єткєн 
жалгыз мындай борбор бо-
луп саналат. 

Расмий сертификат алуу 
Улуттук банктын жана жалпысынан 
Кыргыз Республикасынын имидждик 
статусун жогорулатат, банктын ре-
путациясына локалдуу гана таасир 
этпестен, алыс кы чет єлкєлєрдїн 
финансы уюмдары тарабынан да  
бааланат.  

– Башка мамлекеттик органдар 
тарабынан бул борбор аркылуу 
жарандар мобилдик телефон 
боюнча мамлекеттик жана фи-
нансы кызматтарын ала турган 
долбоордун ишке киргизилиши 
пландалып жатканы айтылган. 
Ал кантип иштемекчи?  
– Азыркы учурда Мамлекеттик 

каттоо кызматы жана Маалыматтык 
технологиялар жана байланыш мам-
лекеттик комитети  тарабынан жаран-
дарга аралыктан идентификациялоо 
боюнча сынамык долбоорду жїзєгє 
ашыруу каралууда, ал мобилдик теле-
фон боюнча єзїнїн єздїгїн тастык-
тап жана мамлекеттик жана финан-
сы кызматтарын алуусуна мїмкїндїк 
берет. Бул эки структуранын орто-

сунда бардык техникалык жана тех-
нологиялык маселелер макулда-
шылгандан кийин Улуттук банктын 
Дата-борборунун катышуусу менен 
сынамык режимде долбоор жїзєгє  
ашырылмакчы.

– Долбоор толугу менен биздин 
программисттер тарабынан жа-
салдыбы? 
– Дата-борборду куруу боюнча 

долбоор электр менен жабдууну ко-
шо алганда, тармактык жана эсептєє 
технологияларын долбоорлоого жана 
киргизїїгє багытталган ата мекен-
дик компания – «NSP» ЖЧКсы тара-
бынан долбоорлонду жана жїзєгє 
ашырылды. Кыргыз Республикасы-
нын Президенти Сооронбай Жээн- 
беков Улуттук банкка келгенде: «Мын-
дай масштабдуу долбоор ата ме-
кендик адистер тарабынан жїзєгє 
ашырылганы абдан кубандырат. 
Биздин IT-адистердин чоў потен-
циалы бар, эгерде аларга зарыл кол-
доо кєрсєтїлсє, алар кєптєгєн дол-
боорлорду ишке ашыра алышат», – деп  
белгиледи. 

Долбоордун ата мекендик ком-
пания тарабынан жїзєгє ашы-
рылуусу єлкєдє жогору техно-
логиялык объектилерди куруу 
боюнча квалификация жана тажрый-
ба бар экендиги жєнїндє кїбєлєп  
турат.

– Нурланбек Асанка-
риевич, окурмандар-
ды кызыктырган дагы 
бир суроо – Борбор 
канчалык коопсуз, бу-
зуп кирїїнїн окуу ара-
кеттери болду беле? 

– Курулган Дата-
борбор їчїн сертифи-
каттоодон єтїї объекти-
нин єзїндє эле Uptime 
Institute уюмунун ади-
стери тарабынан краш-
тест колдонулуу ме-
нен ишке ашырылды. 
Электр автоматы бо-
лобу, же бїтїндєй 
электр шкафы боло-

бу, Дата-борбордун ар 
бир элементи муздак менен кам-
сыздоо жана электр менен камсыз-
доо системасынын єзїнчє жабдуусу 
профилактикалык иштерди жїргїзїї 
їчїн толук єчїрїлїї имитациясына 
тушуктурулду, анда МТ жабдуусун 
эксплуатациялоо шарттары бузулган  
жок.   

Дата-борбор Улуттук банктын маа-
лыматтык инфраструктурасынын ку-
рамдык бєлїгї болуп саналганынан 
улам, хакердик чабуулдардан кор-
гоо жалпы Улуттук банктын тармак-
тык коопсуздугуна тиешелїї. Улут-
тук банктын тармактык коопсуздугу 
тиешелїї системалар менен кам-
сыздалат, алар бузуп кирїїлєрдєн 
ишенимдїї корголууну камсыздашат. 
Бузуп кирїї аракеттери жетишерлик 
тез-тез байкалат, бирок, тармактык 
коргоо системалары Улуттук банктын 
МТ системаларын мїмкїн болуучу 
кирїїлєрдєн жетиштїї, ишенимдїї 
коргоп турушат. 

Маектешкен Т.ИСХАКОВ

Эў башкысы – 
Дата-борборду иш-
ке киргизїї єлкєнїн 
тєлємдєрїнїн то-
лук коопсуздугун 
камсыздайт жа-
на банк секторун 
санариптештирїї 
боюнча жаўы ам-
бициялуу долбоор-
лорду иштеп чыгуу 
жєнїндє ойлонууга 
мїмкїндїк берет.  

Кыргыз Республи-
касынын Президенти  
Сооронбай Жээнбеков 
Улуттук банкка келген-
де: «Мындай масштаб-
дуу долбоор ата мекен-
дик адистер тарабынан 
жїзєгє ашырылганы аб-
дан кубандырат. Биздин 
IT-адистердин чоў потен-
циалы бар, эгерде аларга 
зарыл колдоо кєрсєтїлсє, 
алар кєптєгєн долбоор-
лорду ишке ашыра алы-
шат», – деп белгиледи. 


