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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ 
ӨЛКӨНҮН ЖАЛПЫ МҮНӨЗДӨМӨСҮ 
Кыргыз Республикасы – постсоветтик Борбор Азияда жалгыз 
эркин шайланган парламенттик демократия. Ошондуктан, узак 
мөөнөттүк стабилдүүлүктү жана өнүгүүнү колдоо максатында, 
Кошмо Штаттары өлкөнүн демократиялык жетишкендиктерин 
колдоп чыңдоого олуттуу көңүл буруп, экономиканын, 
мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн жана аймактагы 
мамилелердин өнүгүшүнө көмөк көрсөтөт. 

АКШнын эл аралык өнүгүү боюнча агенттиги (USAID) жарандык демилгенин илгерилетүү, 
мамлекеттин элге кызмат көрсөтүүсүн жакшыртуу, экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү 
жана уюмдар менен шериктеш болуу аркылуу демократиялык башкаруу боюнча 
жетишкендиктерди илегерилетүүгө Кыргыз Республикасы менен кызматташат. Кыргыз 
Республикасында USAID аймактагы стабилдүүлүк менен өнүгүүнү бекемдөө максатында 
Борбор жана Түштүк Азиянын, анын ичинде Афганистандын,  байланышын күчөтүүгө 
багытталган АКШ өкмөтүнүн “Жаңы Жибек Жолу” аттуу демилгесин алга жылдыруу үчүн 
Борбор Азиядагы USAIDдин аймактык миссиясы менен кызматташат.  

БИЗДИН ИШМЕРДҮҮЛҮК 

Кыргыз Республикасы  деңизге чыкпаган, чакан, тоолуу өлкө. Калкынын үчтөн бирге жакыны 
жакырчылыкта жашап, Борбор Азияда жакырчылык боюнча экинчи орунда турат. USAID 
экономикалык өнүгүү, малекеттик башкарууну күчөтүү, саламаттыкты сактоо менен билим 
берүүнүн сапатын жакшыртуу максатында өкмөт, жарандык коом жана жеке менчик сектору 
менен кызматташат. 

ДЕМОКРАТИЯ, АДАМ УКУГУН КОРГОО ЖАНА МАМЛЕКЕТТИК БАШКАРУУ  

USAID өлкөдө мыйзамдуулукту жана адам укугун урматоону терең сиңдирүү, жана башкаруу 
институттарынын, анын ичинде парламенттин, сот системасынын жана негизги 
министрликтерди, күчөтүү аркылуу парламенттик демократияны чыңдоо үчүн иштейт. USAID 
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өкмөттүн, жеке менчик жана жарандык коомдун шериктештигин, айрыкча эдвокаси, саясат 
иштеп чыгуу жана мамлекеттин элге кызмат көрсөтүү жаатында шериктештигин колдойт. 
Биздин массалык маалымат каражаттарына көрсөткөн колдообуз, өлкөнүн Борбор Азиядагы  
сөз эркиндиги боюнча эң алдыңкы болушуна салымын кошот. 

ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮГҮҮ ЖАНА СООДА  

Кыргыз Республикасына демократиялык башкаруу системасынын натыйжалуулугун көрсөтүү 
үчүн экономикалык мүмкүнчүлүктөрдүн кеңейиши маанилүү. Өлкөнүн жакыр аймактарына 
өзгөчө көңүл буруп, USAID экономиканын перспективдүү секторлорунун өнүгүшүнө импульс 
берүү, азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу, майда чарбалардын кирешесин өстүрүү, өсүп 
жаткан талаптарга ылайык энергетика секторун реформалоо үчүн мамлекеттик жана жеке 
менчик секторлор менен кызматташып келет. USAIDдин Кыргыз Республикасынын  өкмөтүнө 
укуктук реформаларды жүргүзүүдө көрсөткөн колдоосу өлкөнүн Дүйнөлүк банктын Doing 
Business рейтингинде ордун жакшыртууга көмөк болду – кирешеси ортодон төмөнүрөөк деген 
категориядагы 51 өлкөнүн арасында алдыңкы бешөнүн арасына чыкты.  

САЛАМАТТЫК САКТОО ЖАНА БИЛИМ БЕРҮҮ  

USAID Саламаттык сактоо министрлиги менен диагностика, дарылоо жана камкордук сапатын 
жакшыртуу, аярлуу топторду көңүл бөлүп, колдоо көрсөтүү, медкызматкерлерди машыктыруу 
жана саясат иштеп чыгуу аркылуу ВИЧ/СПИД, туберкулез ооруларынын таралышын алдын 
алуу маселелеринде кызматташып келет. 

Билим берүү тармагында USAIDдин ишмердүүлүгү өлкө боюнча мектептердин 60%ында 
баштапкы класс окуучулардын окуу жөндөмүн жакшыртууга жана кирүүэкзамендериндеги 
коррупцияны болтурбоо жолу менен жогорку окууга жол ачууга багытталган. 
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Тел.: +996 312 597718 • Факс: +996-597744  
Электрондук  почта: krosen@usaid.gov 

 
БАШКЫ ОФИС 
Кйюнг Чой, Борбор Азия өлкөлөрү менен 
иштөө бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары  
Пенсильвания пр. 1300,  
Вашингтон, АКШ, 20523  
Тел.: 202-712-4550 
Электрондук почта: kchoe@usaid.gov

 

 
USAID туберкулезду натыйжалуу дарылоо жана 
катуу оорулардын алдын алуу максатында 
Кыргызстандын саламаттык сактоо системасын 
реформалоого көмөк көрсөтүп жатат. 

Кайратбек Мурзакимов,  USAID/Кыргыз 
Республикасы 

 
USAIDдин колдоосу менен  2015 -жылы, 
кыргыздын тигүү компаниялары эл аралык 
чекене соодагерлерден 1 миллион  АКШ 
доллары өлчөмүндөгү тапшырмаларды 
алышкан.  

Кайратбек Мурзакимов,  USAID/Кыргыз 
Республикасы 


