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КЫРГЫЗСТАНДАГЫ БАЛДАР ЖАКЫРЧЫЛЫГЫ: КЕЛИП ЧЫГУУ СЕБЕПТЕРИ 

ЖАНА ТААСИРЛЕРИ 

 

       Бул макалада постсоветтик Кыргызстанда  балдар жакырчылыгынын келип 

чыгуусунун негизги  социалдык-экономикалык факторлору каралган. 
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CHILD POVERTY: CAUSES AND EFFECTS 

 

       In this article, the post-Soviet poverty among children by major socio-economic factors. 
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Кыргызстандын көз карандысыз мамлекет катарында калыптануу жана өнүгүү 

мезгилинде өзгөчө курч мүнөзгө ээ болгон балдардын жалпы абалы жана балалыкты коргоо 

жаатындагы  көйгөйлүү маселелер өлкөнүн жалпы социалдык-экономикалык кырдаалынан 

келип чыккан комплекстүү факторлорго негизделген. Кыргыз мамлекетинин базар 

экономикасына жана башкаруунун демократиялык системасына өтүү процесси КМШнын 

башка өлкөлөрүндөгүдөй эле калктын кескин түрдө жакырланышына алып келди.  

Кыргызстанда жакырчылык бардык социалдык-демографиялык топторду камтыганына 

карабастан, жакырлардын массалык демографиялык тобун балдар түзгөн. Белгилей кетсек, 

расмий маалыматтар боюнча 1998-жылдын башталышына карата республиканын өтө кедей 

жарандарынын негизги бөлүгүн түзгөн 763,7 миң аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө (калктын 

16,4 %) ай сайын берилүүчү бир жолку жөлөк пул алуучулардын ичинде 16 жашка чейинки 

балдардын саны 744,4 миңди (жөлөк пул алуучулардын 97 % жана жалпы калктын 16%) 

түзгөн. Бул сандык көрсөткүчтөр мамлекетте балдардын 40 пайызга жакыны  бир айлык 

кирешеси киши башына 100 сомдон төмөн чекти түзгөн үй-бүлөлөрдө жашагандыгын, 

башкача айтканда өтө жакыр жана  жардамга муктаж болгон социалдык аялуу топторго кире 

тургандыгын билдирет [1].                                                                                   

Кыргыз Республикасынын Улуттук Статистикалык Комитети тарабынан 2011-жылы 

жүргүзүлгөн үй-чарбаларды тандалган бирдиктүү изилдөөнүн жыйынтыктары боюнча 1-17 

жаштагы балдардын жалпы санынын 44,6 пайызы жакыр  үй-бүлөлөрдө, алардын ичинен 5,6 

пайызы өтө жакыр шарттарда жашашкан. Ошону менен катар балдар жакырчылыгы айыл 

жергесинде 47,6 пайызды түзүп, шаарлардагы балдар жакырчылыгына салыштырмалуу 8,9 

пайызга жогору болгон [2]. 

Жакырчылыктагы балдардын салыштырмалуу жогору көрсөткүчү социалдык-

демографиялык жана экономикалык себептер менен тыгыз байланыштуу. Балдар 

жакырчылыгына таасир этүүчү негизги тенденцияларды талдоо Кыргызстанда балдар  

жакырчылыгынын төмөнкүдөй: ата-энелердин жумуш менен камсыз болушу: балдар 

жашаган үй-бүлөлөрдүн көлөмү; балдардын көп балалуу жана толук эмес үй-бүлөлөрдө,  

ошондой эле жаш үй-бүлөлөрдө жашап-тарбиялануусу сыяктуу маанилүү факторлору бар 

экендигин көрсөтөт. 

 Алсак, балдар жакырчылыгынын орчундуу факторлорунун бири үй-бүлөнүн 

материалдык жактан камсыздалышын кескин начарлаткан ата-энелердин массалык 

жумушсуздугу болуп саналат. 1990-жылдардагы экономикалык өнүгүүнүн төмөндөшү 
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менен катар калктын жумуш менен камсыз болуу деңгээли жана реалдуу кирешелери кескин 

кыскарган. Кыргызстанда 1991-жылдан баштап расмий катталган жумушсуздардын саны 

туруктуу өскөн. Жалпысынан алганда 1999-2004-жылдар ичинде республикадагы 

жумушсуздардын саны 48,8 миңге өсүп, 185,6 миң  адамга жеткен. Ал эми 2012-жылы бул 

көрсөткүч 210 миңден ашкан [3].   

Эгемендүүлүк жылдарында социалдык-демографиялык чөйрөдө дагы маанилүү 

өзгөрүүлөр болуп өткөн. Базар экономикасына өтүү балдардын калктын жакыр 

категориясына кирүү тобокелчилигин жогорулаткан бир катар социалдык-демографиялык 

көрсөткүчтүрдүн начарлашына алып келген. Алсак, акыркы мезгилде ата-энелеринин бири 

менен, көп учурда энеси менен калган балдардын санынын көбөйгөндүгү байкалат. Бул 

көрүнүш, биринчиден, ажырашуулардын көбөйгөндүгүнүн, нике жана үй-бүлө институтунун 

маанисинин төмөндөшүнүн, ал эми экинчиден, балдардын никесиз төрөлүү фактыларынын 

кеңири жайылгандыгынын  жыйынтыгы болуп саналат. Өлкөдө жыл сайын негизинен 

ажырашуулардын кесепетинен 4,0 миңден ашуун үй-бүлөлөрдө балдар атасы же энеси менен 

калат. Ошону менен бирге никесиз төрөлгөн балдардын саны өсүп жатат, мисалы 1990-

жылы бул көрсөткүч 13,0 пайызды түзсө, ал эми 2002-жылы 32,7 пайызга чейин өскөн [4].  

Өлкөдөгү жакырчылык боюнча жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыктары жакыр үй-

бүлөлөр, адатта өзүнүн курамы боюнча чоңураак экендигин: жакыр үй-бүлөлөрдө жакыр 

эмес үй-бүлөлөргө караганда  балдардын саны эки балага көптүгүн көрсөткөн. Алар 

негизинен 15 жашка чейинки балдар болуп эсептелинет. Кыргызстанда бир балалуу үй-

бүлөлөрдүн 17,5 пайызы, ал эми беш жана андан көп баласы бар үй-бүлөлөрдүн 85,3 пайызы 

жакырчылыкта жашашкан [5]. Ал эми 8-9 балалуу үй-бүлөлөрдө жакырчылыктын деңгээли 

92 пайызга жеткен. Көп балалуу үй-бүлөлөрдүн жакырдануусу жыл өткөн сайын өскөн. 

Балдары бар жакыр үй-бүлөлөрдүн жарымынын кирешелери  жакырчылыктын чегинен бир 

кыйла төмөн. Мындан улам  үй-бүлөнүн көлөмүнүн чоңоюшу менен балдардын 

жакырчылыкка кабылуу тобокелчилиги күчөгөндүгүн белгилөөгө болот.  

Постсоветтик өткөөл мезгилге мүнөздүү болгон кирешелердин төмөндөшү, массалык 

жумушсуздук, жакырчылык, социалдык жактан коргоонун жана колдоонун мамлекеттик 

системасынын начарлашы сыяктуу негативдүү факторлор балдар эле эмес, жалпы 

коомчулук үчүн олуттуу көйгөйлөрдү жараткандыгына карабастан, көптөгөн социалдык-

экономикалык маселелер эң биринчи кезекте балдардын жашоо-турмушунун татыктуу 

деңгээлин камсыздоого терс таасирин тийгизди. Ушуга байланыштуу бул макаланын 

алкагында балдардын бакубаттыгы үчүн  эң маанилүү болгон балдардын ден-соолугу 

жаатындагы негизги тенденцияларды карап чыгууну туура таптык. Саламаттыкты сактоо 

министирлигинин маалыматы боюнча Кыргызстандагы балдардын 4 пайызы гана ден-

соолугу боюнча биринчи топко киришкен (салыштырмалуу дени сак балдар). Боюнун өсүүсү 

акырындагандыгы же токтоп калгандыгы балдардын 25 пайызында байкалган, денесинин 

салмагынын жана боюнун өсүшүнүн дал келбегендиги балдардын 11 пайызында билинип, 

тамактануунун туруктуу бузулушу текшерүүгө алынган балдардын 25 пайызында 

аныкталган, ал эми абдан арыктаган балдар 3 пайызды түзүшкөн [6]. 

Балдардын ден соолугунун абалын мүнөздөгөн маанилүү көрсөткүч болуп балдар 

өлүмү жана оорулары саналат. Өлкөдө жыл сайын 5 жашка чейинки 3,5 миңге жакын бала 

көз жумат. БУУнун Балдар фондунун «Дүйнө жүзүндөгү балдардын 2008-жылдагы абалы» 

боюнча баяндамасында көрсөтүлгөн маалыматтар боюнча, Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнүн 

арасында балдар өлүмү боюнча эң жогорку көрсөткүчтөгү беш өлкөнүн катарына кирген [7]. 

Акыркы мезгилдерде балдар жакырчылыгынын тийгизген терс таасиринин 

натыйжасында Кыргызстандагы балдардын ден-соолугунун абалы кескин начарлап бара 

жатат. Жыл сайын Кыргызстанда балдардын 500 миңге жакын оору-сыркоолору катталган. 

Диспансердик көзөмөлдөөдө орточо эсеп менен жылына 200 миң бала өнөкөт оорулары 

менен медициналык байкоодо турушкан. Балдар ооруларынын жалпы структурасында 

негизги орунда дем алуу органдарынын оорулары (37%), инфекциялык оорулар (11,3%), 

нерв системалар оорусу (8,3%), уулануу оорулары (3,9%) турат. Ошондой эле, адистердин 
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пикири боюнча жакырчылыкта жашаган балдар эрте жашында өлүмгө көбүрөөк дуушар 

болушкан. Ведомстволук статистиканын маалыматы боюнча 1990-жылдардан баштап 15-17 

жаштагы өспүрүмдөр арасында инфекциялык жана паразиттик оорулар, эндокриндик 

система оорулары, иммунитеттин начарланышы, зат алмашуу системасынын бузулушу, 

жөлөк-кыймыл аппаратынын функциясынын бузулушу  эки эсе көбөйгөн. Калктын 

социалдык-экономикалык абалынын төмөндөшү кургак учук жана инфекциялык 

оорулардын өсүшүнө алып келген. Менингокок инфекциясынын эпидемиясы менен ооруган  

балдардын 10дон 25 пайызга чейинкиси өлүмгө дуушар болгон [8]. Жакырчылыктын жеткен 

чегинин жана кургак учук оорусунун өсүү динамикасы экономикалык көрсөткүчтөр менен 

ден-соолуктун көрсөткүчтөрү өз ара байланышта экендигин так көрсөтүп турат.  

Ар дайым тойо тамактанбоо өнөкөтү дагы оорунун чыгышына себеп болот. 1995, 

1996 жана 1997-жылдар боюнча топтоштурулуп берилген маалыматтар боюнча шаардык 

балдардын 4%ы жана айылдык балдардын 3%ы салмагы жана боюнун узундугу нормага 

ылайык келген эмес, шаардык балдардын 7%ы жана айылдык балдардын 13%ы 

«жетишээрлик эмес салмакта» деп, шаардык балдардын 16%ы жана айылдык балдардын 

29%ы «бою өспөй калган» деп аныкталган, ошондой эле шаардык балдардын 19%ы жана 

айылдык балдардын 28%ы анемиянын оор жана орточо түрү менен жапа чегишкен [9]. 

Тилекке каршы, республикадагы учурдагы социалдык-экономикалык туруксуздук менен 

шартталган кедейчиликтен улам келип чыккан балдардын тойо тамактанбагандыгынын 

деңгээли  жогору бойдон калууда. 

Жогоруда айтылган маселелердин көпчүлүгү мамлекеттин балдарга жумшалган 

каражаттарынын дээрлик төмөндүгүнө жана балдар бакубатчылыгын камсыз кылууга 

багытталган көптөгөн улуттук программалардын аткарылбай кагаз жүзүндө калгандыгына 

байланыштуу чечилбей келе жатат. Жакырчылыктын өсүү деңгээли жана саламаттыкты 

сактоонун калктын айрым аялуу катмарлары үчүн «кол жеткистиги» дагы көпчүлүк 

балдардын начар шартта жашап жаткандыгынан жана келечектеги ден-соолугу начар 

муундар өсүп жаткандыгынан кабар берет. 
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