
2. МАМЛЕКЕТТИК Ж 0НГ0 САЛУУНУН ВАРИАНТТАРЫ

Мамлекеттик женге салуунун максаты
Мамлекеттик женге салуунун максаты: Кыргыз Республикасында Тамекиге карты 

курешуу боюнча ДССУ алкактуу конвенциясын (ДССУ ТКАК) ишке ашыруу муктаждыгын 
баалоо боюнча ДССУ ТКАК Катчылыгынын Миссиясынын отчетунун сунуштарына жана 
жаны жетекчилик принциптерге ылайык тамекиге байланыштуу негизги инфекциялык эмес 
оорулардан болгон елумге эрте учуроо, майыптыкты азайтуу жана алдын алуу учун тамеки 
заттарынын бардык турлеру учун бирдей тамекиге карты курешуу боюнча керулуп жаткан 
чаралардын натыйжалуулугун кучетууге жана аларды катуулоого колдонуудагы ченемдик 
укуктук базаны жакшыртуу.

3-таблица. Максатка жетишууну баалоо учун сунушталган индикаторлор

Индикатордун аталышы Максаттуу мааниси/ индикатордун 
тренди

Сандык индикаторлор:
1) Тамеки заттарынын бардык турун

керектеенун жайылышынын децгээли
НЖЭС чегиле турган жана чегилбеген 
тамеки заттарын чегуунун децгээлин 
темендетуу

2) Тамекиге байланыштуу негизги инфекциялык 
эмес ооруларга (ИЭО) чалдыгуулар

Негизги ИЭО чалдыгуулардын 
керсеткучун темендетуу

3) Тамекиге байланыштуу негизги инфекциялык 
эмес оорулардан болгон елумдер

Негизги инфекциялык эмес оорулардан 
болгон елумдердун керсеткучун 
темендетуу

4) Жыл сайын КРдагы тамеки заттарынын Суроо-талаптын жана ага байланыштуу
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рыногунун келему сунуштоонун темендешу
5) Мыйзамдардын ченемдеринин тамекиге 

карты курешуу боюнча ДССУ алкактуу 
конвенциясын ченемдерине жана аны ишке 
ашыруунун жетекчи принциптерине 
шайкештиги

100%га максимум жакындатуу

Сапаттык индикаторлор: Колдонулбайт

Теменде женге салуунун эки варианты каралды.
№1-вариант -  «Бардыгын ошол бойдон калтыруу», б.а. тамеки керектеену контролдоо 

жана айланадагы тамеки тутунунун (аэрозоль) таасири, тамекинин зыянынан калктын 
саламаттыгын сактоо чейресундегу проблемаларды чечпей калтыруу.

№2-вариант -  “Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун тамекини 
керектееден жана айлана-чейредегу тамеки тутунунун (аэрозолдун) таасиринен коргоо 
женунде” КР Мыйзамынын жаны редакциясынын долбоорун жана “Кыргыз
Республикасынын айрым мыйзам актыларына (“Жарнама женунде” КР мыйзамы, 
Кыргыз Республикасынын салыктык эмес кирешелер женунде Кодекси, Кыргыз 
Республикасынын бузуулар женунде Кодекси) езгертуулерду киргизуу женунде” КР 
Мыйзамынын долборун кабыл алуу.

№1-Ж0НГ0 САЛУУ ВАРИАНТЫ: Бардыгын ошол бойдон калтыруу
Бул вариант теменкулерду болжолдойт, Мамлекет:

-  азыркы мезгилде калктын 80% елумдерун шарттаган негизги инфекциялык эмес 
оорулардын алдын алуу максатында тамекиге карты курешуу боюнча чараларды 
кучетпейт,

-  насвайды женге салбайт (насвайды керектее есупрумдер жана жаштар арасында акыркы 
жылдары 3 эсеге кебейду),

-  ысытып керектелуучу тамеки, НЖЭС/НСПЖЭС сыяктуу тамеки заттарынын жаны 
турлерун.

4-таблица. Женге салуу максаттарына таасир этуу

Индикатордун аталышы Максаттуу мааниси / 
индикатордун тренди

Сандык индикаторлор:
1) Тамеки заттарынын бардык турун керектеенун 

жайылышынын децгээли
НЖЭС/НСПЖЭС чегиле турган 
жана чегилбеген тамеки заттарын 
чегуунун децгээлинин осушу

2) Тамекиге байланыштуу негизги (ИЭО) чалдыгуулар Негизги (ИЭО) чалдыгуулардын 
керсеткучунун осушу

3) Тамекиге байланыштуу негизги инфекциялык эмес 
оорулардан болгон елумдер

Негизги инфекциялык эмес 
оорулардан болгон елумдердун 
керсеткучунун осушу

4) Жыл сайын КРдагы тамеки заттарынын рыногунун 
келему

Суроо-талаптын жана ага 
байланыштуу сунуштоонун осушу

5) Мыйзамдардын ченемдеринин Тамекиге карты 
курешуу боюнча ДССУ алкактуу конвенциясын 
ченемдерине жана аны ишке ашыруунун жетекчи 
принциптерине шайкештиги

Минимум 100%га жакындатуу

Сапаттык индикаторлор: Колдонулбайт
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Ж 0НГ0 САЛУУНУН №2-ВАРИАНТЫ: “Кыргыз Республикасынын 
жарандарынын ден соолугун тамекини керектееден жана айлана-чейредегу тамеки 
тутунунун (аэрозолдун) таасиринен коргоо женунде” КР Мыйзамынын жаны 
редакциясынын долбоорун жана “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына 
(“Жарнама женунде” КР мыйзамы, Кыргыз Республикасынын салыктык эмес кирешелер 
женунде Кодекси, Кыргыз Республикасынын бузуулар женунде Кодекси) езгертуулерду 
киргизуу женунде” КР Мыйзамынын долборун кабыл алуу.
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