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Калктын финансылык сабаттуулугун кєтєрїї – 
КР Улуттук банкы жїргїзїп жаткан иштердин 
маанилїї бир бєлїгї болуп эсептелет. Чынында 
элибиз мээнет менен тапкан кирешелерин пайдалуу 
багытка жумшабай, пайдасыз жакка коротуу 
менен кыйынчылыкка дуушар болуп калганын кєп 
эле учуратып жїрєбїз. Бул элибиздин моюнга ала 
турган кєйгєйї. Ошол себептен Улуттук банк ушул 
кєйгєйдї чечїїнїн їстїндє кыйла жылдан бери 
иш-аракеттерин жїргїзїп келїїдє. Бул тууралуу 
кененирээк маалымат алуу їчїн Улуттук банктын 
башкы адиси Дж.Ш.Токмамбетовага кайрылдык.

- Джамиля Шадыбековна, 
Улуттук банк финансылык са-
баттулук боюнча иш-чаралар-
ды кандай багыттарда жїргї-
зїп келїїдє?

 - Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкы 2016 – 2020-жыл-
дарда калктын финансылык са-
баттуулугун жогорулатуу Прог-
раммасын жїзєгє ашыруунун 
координатору болуп эсептелет. 
Бул Єкмєттїн 2016-жылдын 
15-июнундагы №319 токтомун-
да бекитилген. Программа 3 этап 
менен аткарыла турган болгон. 
Алардын ар бири їчїн єз алдын-
да иш пландары тїзїлгєн. Калк-
тын финансылык сабаттуулугун 
жогорулатуу Программасынын 
їчїнчї этабын  жїзєгє ашыруу 
бекитилген иш-чара пландары-
на ылайык жїргїзїлдї.

- Калктын чоў курактагы 
бєлїгїн окутуу абалы кан-
дай болду?

- 2020-жылы Кыргыз Респуб-
ликасынын Премьер-министри-
нин буйругу менен бекитилген 
Программаны жїзєгє ашыруу 
боюнча Координациялык кеўеш-
тин чечими менен калктын чоў 
курактагылары їчїн финансы-
лык сабаттуулук боюнча бєлїк-
бєлїктєн турган окуу курстарын 
бекиткен. Ал тогуз модулдан ту-
рат. Алардын баары финансылык 
сабаттуулук боюнча базалык 
компетенциялардын Стандарт-
тарына толук шайкеш келет. Бул 
курс Улуттук банк тарабынан эл 
аралык кызматташуу боюнча ITC 
ILO Герман коомунун колдоосу 
менен иштелип чыккан. Ушул 
курста финансылык сабаттуулук 
боюнча 164 тренерлер, 17 мас-
тер-тренерлер окутулуп, аларга 
сертификаттар ыйгарылды жана 
алар єз кезегинде  калктын чоў 
курактагы 1500дєн ашуун киши-
сине финансылык сабаттуулук 
боюнча тренингдерди єткєрїштї.

Улуттук банк, “Спот он кон-
салтинг” компаниясы тарабы-
нан жїргїзїлгєн финансылык 
сабаттуулук боюнча тренинг-
дердин таасирин баалоо їчїн 350 
сурамжылануучулардын (рес-
понденттердин) катышуусунда 
изилдєє жїргїзгєн. Изилдєє-
нїн жыйынтыгы боюнча бене-
фициарлар їй-бїлєлїк бюджет-
ти  пландаштырууда їнємдїї ма-
милени кєрсєтїшкєн жана ири 
чыгашаларды жасоодо негиздїї 
чечимдерди кабыл алышкан. 

Окутуу бенефициарлардын би-
лимин арттырып, тажрыйбала-
рын кыйла жакшырткан. Изил-
дєєнїн толук версиясы менен 
https://finsabat.kg/news/48 шил-
темесинен тааныша аласыздар.

Изилдєєлєрдїн сунуштарын 
эске алуу менен аймактарда фи-
нансылык сабаттуулукту жогору-
латуу максатында мобилдик тир-
кемени иштеп чыгуу аяктоонун 
алдында турат.

- Мектепте билим берїї 
программаларына финансы-
лык сабаттуулуктун маселе-
лери кийирилген беле?

- 2020-жылы Улуттук банк та-
рабынан республиканын жалпы 
билим берїї орто мектептерине 
жайылтуу максатында жогорку 
класстын окуучуларын финан-
сылык сабаттуулуктун негизде-
рин окутууга 2 200 нуска “Фи-
нансылык эркиндиктин ачкы-
чы” аттуу окуу-усулдук комп-
лекси чыгарылган. КР Билим 
берїї жана илим министрлиги-
нин маалыматы боюнча азыркы 
учурда мектепте жалпы берїїнїн 
жаўы мамлекеттик билим берїї 
стандарты иштелип чыгууда. Бул 
предметтик стандарттарда фи-
нансылык сабаттуулуктун масе-
лелери камтылмакчы.

Мындан сырткары Кыргыз 
Республикасынын Билим бе-
рїї жана илим министрлиги-
нин  алдындагы педагогикалык 
кызматкерлердин квалифика-
циясын жогорулатуу жана кай-
ра даярдоо республикалык инс-
титутунун маалыматы боюнча 
“Финансылык сабаттуулук жана 
башкаруунун ченемдик-укуктук 
документтери” курсунун прог-
раммасы, “Экономиканын жана 
финансылык сабаттуулуктун не-
гиздери” модулу иштелип чык-
кан. 2020-жылы бул курстан 173 
угуучу окушту.

2020-жылы Улуттук банк Би-
лим берїї жана илим министр-
лиги менен биргеликте шпар-
касс Фондунун колдоосу менен 
мектептен тышкаркы билим бе-
рїї  борборлорунун базасында 
финансылык сабаттуулук боюн-
ча 10 ийримдер тїзїлгєн. Отчет-
тук мезгилде финансылык сабат-
туулук боюнча 300дєн ашуун иш-
чаралар єткєрїлгєн, анын ичин-
де онлайн-форматында єткєрїл-
гєндєрї да бар. Жалпысынан ал-
ганда бул иш-чараларга 200дєн 
ашуун окуучулар катышышты.

- Финансылык сабаттуулук-
ту жогорулатуу маселелери-
не жаштарды тартуу кандай 
жїргїзїлдї?

- Жыл сайын балдар жана 
жаштар їчїн 2 ири маалымат-
тык єнєктїк єткєрїлїп келїїдє. 
Биринчиси, Дїйнєлїк акча жу-
малыгы март айында, экинчиси, 
Бїткїл дїйнєлїк жыйым топтоо 
кїнї октябрь айында єткєрїл-
дї. 2020-жылы пандемияга бай-
ланыштуу Дїйнєлїк акча жума-
лыгы-2020 єткєрїлбєй калган. 
Бирок, кїзїндє Улуттук банк 
єнєктєш уюмдар менен бирге-
ликте “Кыялдар канат байлаган-
да” чакырыгы астында “Бїткїл 
дїйнєлїк жыйым топтоо кїнї” 
онлайн-форматында єткєрїлдї. 
Бул єнєктєштїктїн жїрїшїн-
дє 40 онлайн иш-чаралар – ин-
терактивдик оюндар, ребустар, 
сїрєттєрдїн, комикстердин жа-
на акча топтоо кутуларынын, ма-
калдардын сынактары, ошондой 
эле акча топтоого арналган ве-
бинарлар финансылык сабат-
туулукту жогорулатууга салым-
дарын кошушту. Алдын ала эсеп-
тєєлєр боюнча бул иш-чараларга 
тикелей катышкандардын саны 
12 миўден ашса, кыйыр катыш-
кандардын саны 92 миўден аш-
кан. Белгилей кетїїчї жагдай 
калкыбыз банктарга кєбїрєєк 
ишенишип, акчаларын банктарда 
депозитте сактоого єтїштї. Ал-
сак, 2017-жыл банк секторунда-
гы жалпы депозиттик база 118,2 
миллиард сомду тїзсє, 2018-жы-
лы ал 127,5 миллиард сомго, ал 
эми 2020-жылдын аягына кара-
та 180 миллиард сомго жеткен.

2020-жылы Улуттук банк ме-
нен кызмат орундарында оку-
туу системасы боюнча жаш 

банк адистерин даярдоо Фонду-
нун биргелешкен беш жылдык 
программасы аяктады, анын ал-
кагында 500дєн ашуун жаш банк 
адистери окутулду.

 Программанын артыкчы-
лык жагы катары финансылык 
агартуу борборлорун тїзїї бо-
луп эсептелди. Анда жергилик-
тїї калк їй-бїлєлїк бюджетти 
алып баруу маселелери, финан-
сылык инструменттерди билгич-
тик менен пайдалануу боюнча 
кеўештерди алышып, финансы-
лык сабаттуулук боюнча окуу-
дан єтїшєт. 2020-жылы Улуттук 
банктын областтык башкарма-
лыктарынын базасында калк-
ка кеўеш берїїлєр жїргїзїлїп, 
анын ичинде 250гє жакын оозе-
ки тїрїндє, 80 жазуу тїрїндє бе-
рилген кайрылууларга кеўештер 
берилген.

- Финансылык сабаттуулук-
тун маанисин калкка жайыл-
тууда массалык маалымат 
каражаттарынын ролу чоў 
эмеспи?

- Улуттук банк калктын финан-
сылык сабаттуулугун жогорула-
туу їчїн ар тїрдїї каналдар ар-
кылуу маалыматтарды берїїнї 
єткєрїп келїїдє. 2020-жылы 
Улуттук банк банк ишмердиги-
нин маселелери боюнча массалык 
маалымат каражаттарына 100дєн 
ашык материалдарды даярдап 
чыгарган, ошондой эле ММК-
нын Улуттук банктын ишмер-
дїїлїгїнїн ар кыл багыттарына 
байланышкан 200дєн ашуун кай-
рылуулары каралган. Гезит-жур-
налдарда, интернет-басылмалар-
да, радиостанцияларда жана те-
леканалдарда Улуттук банктын 
100дєн ашуун адистеринин ачык 
чыгуулары болуп турду.

2020-жылы финансылык са-
баттуулук жана пандемия уба-
гында Улуттук банк тарабынан 
кабыл алынган иш-чаралар жє-
нїндє жарандарга маалымат-
тарды берип турууга арналган 
материалдар менен finsabat.kg 
сайтын толуктап туруу боюн-
ча тынымсыз иш жїргїзїлїп 
турду. Анда “Коронавирус кет-
син/Каражат келсин” жаўы бє-
лїк иштелип чыгып, мунун ата-
йын бєлїкчєлєрїнїн алдында 
керектєєчїлєрдї колдоо жана 
укуктарын коргоо боюнча маа-
лыматтар, брошюралар, видео-
роликтер ж.б. жайгаштырылган. 
Google-статистикасына ылайык 
2020-жылы finsabat.kg сайтын-
да 40 миў пайдалануучулар кат-
талган.

- Калктын финансылык 
маалыматтарга жана кыз-
мат кєрсєтїїлєргє жетїїсїн 
камсыз кылууда кандай иш-
тер аткарылды?

- 2020-жылы борбордук аппа-
ратта, Улуттук банктын област-
тык башкармалыктарында жа-
на Баткен областындагы єкїлчї-
лїгїндє иштеген коомдук кабыл 
алуулардын иши улантылды.

Єткєн жылдын ичинде Улут-
тук банктын ишине байланыш-
кан ар кыл маселелер боюнча 
5000ден ашуун оозеки тїрїндєгї, 
3000ге жакын жазуу тїрїндєгї 
кайрылуулар Улуттук банкка ке-
лип тїшкєн. “Жарандардын кай-
рылууларын кароо тартиби жє-
нїндєгї” Кыргыз Республикасы-
нын Мыйзамына ылайык Улут-
тук банк тарабынан 1400 финан-
сылык кызматтарды керектєєчї 
жарандарга жеке кабыл алуу ме-
нен консультациялык жана укук-
тук жардам кєрсєтїлдї.

Банктык мекемелер менен бир-
геликте ден соолугунун мїм-
кїнчїлїгї чектелген жарандар-
га банк кызматынын жеткилик-
тїїлїгїн камсыз кылуу боюнча 
иштер аткарылды. Коммерция-
лык банктарга, банктык эмес фи-
нансылык-кредиттик уюмдарга, 
тєлєм жїргїзїї уюмдарына жа-
на тєлєм системасынын опера-
торлоруна ден соолугунун мїм-
кїнчїлїгї чектелген жарандар 
менен иш алып барууну уюшту-
руу боюнча сунуштамалар жана 
практикалык кеўештер жєнєтїл-
гєн.

Финансылык кызматтарды ке-
ректєєчїлєрдїн укуктарын кор-
гоо маселелеринин, финансылык 
омбудсмен институтунун ролу-
нун актуалдуулугун эске алуу 
менен 2020-жылдын ноябрь 
айында  Кыргызстандын финан-
сы секторундагы талаш-тартыш-
тарды чечїї механизмдеринин 
долбоорун биргеликте жїзєгє 
ашыруу тууралуу Улуттук банк 
менен GIZ ортосунда кызматта-
шуу жєнїндєгї Меморандумга 
кол коюлган.

Маектешкен
Абдимухтар АБИЛОВ

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын коомчулук менен иш алып баруу бєлїмїнїн 
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