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Жалғыздық 
аралы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградаларымен наградтау туралы

ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
1. Қызметтік борышын атқаруда көрсеткен ерлігі мен жанқиярлығы үшін наградталсын:

ІІ дəрежелі «Айбын» орденімен
Байғазиев Нұрбол  – Ішкі істер министрлігінің Алматы қаласы полиция департаментінің Алатау
Назарбайұлы (марқұм)  ауданы полиция басқармасының жанындағы полиция бөлімінің учаскелік 
  инспекторы
Сүлеев Дархан  – Ішкі істер министрлігінің Алматы қаласы полиция департаментінің Алатау
Дауылбайұлы (марқұм)  ауданы полиция басқармасының жанындағы полиция бөлімінің учаскелік 
  инспекторы;

«Ерлігі үшін» медалімен
Əбенов Мұрат  – Жеке сот орындаушыларының республикалық палатасының мүшесі, 
Бақбергенұлы (марқұм)  Алматы қаласы.

2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 25 қыркүйек
№ 663

–  Əлем  климаттың  өзгеру і , 
COVID-19 пандемиясы, саяси əрі 
экономикалық тұрақ сыздық сияқты 
жаһандық сын-қатер лермен бетпе-бет 
келіп отыр. Осын  дай кезде азық-түлік 
нарығының орнық ты дамуы үшін 
жағдай жасау маңызды мін деттердің 
бірі болады. Азық-түлік жүйе лері 
табиғи қажеттілік, қоршаған орта, эко-
номика мен мəдениет сияқты адам зат 
болмысының барлық қырын қамтиды.

Дүниежүзілік азық-түлік бағ-
дарлама сының бағалауы бойынша ко-
ронавирус пан демиясы мен климаттың 
өзгеруі нəтиже сінде осы жылдың 
соңында əлемде 270 миллионнан астам 
адам азық-түліктің жетіспеушілігін 
сезінеді. Ал 2030 жылға қарай əлемдік 
су тапшылығы 40 пайызға жетуі мүмкін.

Əлем бойынша азық-түлікті жеткізу-
дің белсенді қатысушысы саналатын 
Қазақ стан аграрлық секторды экология-
ландыруды жəне орнықты дамыту-
ды қолдайды. Еліміз бидай мен ұн 
өндіруші ірі елдердің ондығына кіреді 

жəне жылына 7 миллион тоннаға дейін 
бидай экспорттайды. Біз негізгі тежеу ші 
факторларға қарамастан, майлы дақыл-
дар экспортын 1 миллион тонна дан 
асырдық. Дегенмен азық-түлік жүйе сі 
экономикалық, əлеуметтік жəне эколо-
гиялық тұрғыдан орнықты болуға тиіс, 
– деді Қазақстан Президенті.

Мемлекет басшысы көптеген елде 
су дипломатиясына қатысты мəселелер 
өзек ті екенін айтып, өз ұсынысын 
ортаға салды. 

– Қазақстанның егін шаруашылығы 
қауіп-қатері бар аймақта орналасқан 
жəне құрғақ климаттың əсерімен бетпе-
бет келуде. Еліміздің су шаруашылығы 
көрші елдерден ағып келетін суға 40 
пайыз тəуелді.

Жер-су ресурстарын барынша 
тиімді пайдалану мақсатында жердің 
құнарын арттыру, су үнемдеу тех-
нологияларын енгізу жəне су өткізу 
жүйелерін цифр ландыру жөнінде ша-
ралар қабылдадық.

Орнықты азық-түлік жүйелері 

туралы айтқан кезде көптеген елде су 
дипломатиясына қатысты мəселелер 
өзекті екені анық байқалады.

Азық-түлік жүйелері жөніндегі проб-
лемалар мен су ресурстарын басқару, 
шекарааралық өзендерді пайдалану 
мəселелері өзара тығыз байланысты. 
Мұның барлығы азық-түлік жүйелері ту-
ралы келісімдерде көрініс табуы керек, 
– деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысы Қазақстанның 
əлем дегі азық-түлік қауіпсіздігін 
қамтама сыз етуге өз үлесін қосып 
отырғандығын айтты. 

– Қазақстан Азық-түлік қауіпсіздігі 
жөніндегі Ислам ұйымын құруға ба-
стамашы болды. Қазіргі таңда оның 
құрамында халқының жалпы саны 1,4 
миллиардқа жуық 36 ел бар.

Осы ұйым аясында Қазақстан жыл 

са йын мұқтаж елдерге, оның ішінде 
Ауған халқына бидай мен ұн жеткізу 
сияқты қайтарымсыз гуманитарлық 
көмек көрсетіп келеді, – деді Қасым-
Жомарт Тоқаев.

Қазақстан Президенті сөзінің 
соңында мемлекеттер алдында тұрған 
ортақ міндеттерді атап өтті.

– Алдымызда атқаратын ауқымды 
жұ мыстар тұр. Мемлекеттер арасындағы 
аг ро  техникалық, ғылыми жəне иннова-
ция  лық байланыстарды нығайту қажет. 
Соны мен қатар қаржы, инвестиция, 
көлік жəне логистика салаларын да 
ілгерілетуі міз керек.

БҰҰ-ның Азық-түлік жəне ауыл 
шаруашылығы ұйымы жаһандық 
азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету жəне оны қолдау мақсатында 
тұрақты экожүйе қалыптастыру 
үшін барынша белсенді жұмыс істеуі 
қажет.

Саммит аштықты жою, азық-түлік 
қауіп сіздігін қамтамасыз ету жəне оны 
жақ сарту, тұрақты ауыл шаруашылы-
ғы ның дамуына ықпал ету сияқты 
Орнықты даму дың екінші негізгі 
мақсатына қол жет кізуге мүмкіндік 
беретініне сенім дімін, – деді Қазақстан 
Президенті.

Күн тəртібінде төрт мəселе қарас-
тырылды. Олар – ұлттық жобалар, тиімді 
тауар өткізу жүйесін қалыптастыру, экс-
портты ілгерілету жөніндегі жүйелі ша-
ралар жəне аумақтық даму жоспарының 
жобасы.

Стратегиялық жоспарлау жəне ре-
формалар агенттігінің төрағасы Қайрат 
Келімбетов Ұлттық жобалар бойынша 
атқарылған жұмыстар туралы баяндама 
жасады.

Ұ л т т ы қ  ж о б а л а р  ж ө н і н д е г і 

баян даманы мұқият тыңдаған Мем-
лекет басшысы кеңестің өткен отыры-
сында Ұлттық жобалардың тізімі ма-
құл  данғанын жəне оларды қаржы 
жағы нан қамтамасыз ету, қорытынды 
нəтижелерінің шынайылығы, тиімсіз-
дікке жол бермеу тұрғысынан пысық-
тауға тапсырма берілгенін еске салды. 

– Бұл бағытта жұмыс жүргізілгенін 
көріп отырмыз. Қаржыландыру мəсе-
лесіне қатысты сұрақ бар. Презентацияға 

сəйкес жекелеген іс-шараларды жүзеге 
асыру шығынының бір бөлігін көтеру, 
яғни 3,3 триллион теңге қаржы бөлу 
жергілікті бюджетке жүктеліпті. Бұл аз 
қаражат емес. Жергілікті бюджет бұ-
ған дайын ба? Ұлттық жобаларды жү-
зеге асыруға қатысты бюджетаралық 
қатынастардың нақты механизмдерін 
анықтап алу керек. Жергілікті жерлер-
де Ұлттық жобаларға бөлінетін қар-
жы ны бақылау қажет. Үкімет аталған 

мəселені мұқият пысықтауы керек, – 
деді Президент.

Қасым-Жомарт Тоқаев жеке инвес-
тицияларға қатысты мəселені де қозғады. 
Оның айтуынша, Ұлттық жобаларды 
қаржыландыруға қажетті 49 триллион 
теңгенің 33 триллионы немесе жалпы 
соманың 67 пайызы бюджеттен тыс 
қаражатқа тиесілі.

(Соңы 2-бетте)

Су дипломатиясының өзектілігі артып келеді
Қазақстан Президенті БҰҰ-ның Азық-түлік жүйелері жөніндегі саммитінде сөз сөйледі

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қасым-Жомарт Тоқаев (з с(зінде бүгінгі таңда азық-түлік нарығының 
орнықты дамуы үшін жағдай жасау маңызды міндеттердің бірі екенін атап 
(тті, деп хабарлады Президенттің баспас(з қызметі. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ұлттық жобалар мақұлданды

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың т(рағалығымен Реформалар ж(ніндегі 
жоғары кеңестің кезекті отырысы (тті, деп хабарлады Президенттің баспас(з 
қызметі. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

РЕСМИ КӨКЕЙКЕСТІ

Мұрағаттардың халі мүшкіл
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
«Кітап оқу – рухани кемелденудің к(зі десем артық 
емес». Бұл – Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың с(зі. Осы бір орамды ой бүгінгі мақаламызға 
мәйек болып отыр. Ел Президенті әрбір Жолдауында 
ұлттың мәдени болмысы хақында толғамды пікір түзіп, 
әсіресе руханиятқа достық рәуіште ерекше назар ауда-
рып келеді. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Мұхтар КҮМІСБЕК,
«Egemen Qazaqstan»

Əйтсе де, Отанымыздың 
отыз жылдық тарихында 
қордаланып қалған мəселелер 
жоқ емес. Соның бірі – том-
том мұрағатымызды сақтайтын 

мекемелердің мүшкіл халі. Біз, 
бүгін əңгімеміздің бас тауын со-
дан өрбіткелі отырмыз.

Асырып айтып отырған еш-
теңеміз жоқ, сенбесеңіз Ұлт тық 
мемлекет тік кітап палатасына 
барыңыз. Ашығын айтқанда, 
бүгінгі мақаламызға тұз дық 

болған сол мəдени мекеменің 
жа най қайы. «Айтпаса сөздің 
атасы өле ді» дегендей, ұлт құн-
ды лық тарын құша ғына басқан, 
жақұт жəдігерлердің жанашы-
рына айналған елдегі жалғыз 
рухани орданың жайын айтып, 
мекеме қызметкерлері – бір, 
қаламгерлер – екі қылқылдауын 
қылқылдап-ақ келеді. Əйтсе де 
Үкімет үнсіз. Ал Мəдениет ми-
нистрлігі лəм демейді де...

О с ы  т ұ с т а  М е м л е к е т 
басшысының тағы бір пайым-
ды пікірі ойға оралады. 

(Соңы 8-бетте)

4-бет

Вакцина 
коронавирус қаупін 
сейілте бастады

9-бет

ққққ 

10-бет

С
ур

ет
т

ер
ді

 т
үс

ір
ге

нд
ер

 А
.Д

Ү
Й

С
Е

Н
Б

А
Е

В
, Ғ

.�
М

ІР
Б

Е
К

О
В

Пяндж 
өзеніндегі 
ерлік



2 27 ҚЫРКҮЙЕК 2021 ЖЫЛСАЯСАТ

(Соңы. Басы 1-бетте)

– Бұл қаржылар егжей-тег жей-
лі пысық талып, нақты жобаларға 
бағыт талған жəне қаржыландыру 
көздері анықталған деп ойлаймын. 
Жеке инвесторлармен арадағы шала 
жүргізілген жұ мыс тардың кесірінен 
Ұлттық жоба лардың жүзеге асы-
рылмай қалуына жол бермеу қажет. 
Жеке инвестицияларды тиімді тарту 
мəселесі бюджет қаржысын ақылға 
қонымды пайдалану сияқты маңызды 
екенін естеріңізге саламын, – деді 
Мемлекет басшысы.   

Қасым-Жомарт Тоқаев бүгінгі 
талқылау лар мен Президент Əкімшілігі-
нің ескертпелерін ескере отырып, жал-
пы ұсынылған Ұлттық жобаларды 
мақұлдауды ұсынды. Үкіметке бекіту 
туралы тиісті қаулыны екі апта ішінде 
қабылдауға тапсырма берілді.

– Үкімет пен Агенттік сараптама 
қоғамдастығы мен халық арасында 
тиімді түсіндіру жұмыстарын жүргізгені 
жөн. Айтылуы мүмкін сындарға нақты 
əрі жедел жауап беру қажет. Үндемей 
қалуға болмайды. Конструктивті диа-
лог жүргізу керек. Ұлттық жобалар 
бекі тіл геннен кейін бірден жүзеге 
асыру ға кірісіңіздер. Үкіметтің жоба-
лық офисінің мүмкіндіктерін пайда-
лану маңызды. Ол шұғыл мониторинг 
жасауды жəне əрбір ұлттық жоба ның 
жүзеге асырылғаны жөнінде бері летін 
есепті қамтамасыз етуге тиіс. Ұлт-
тық жобалардың жүзеге асырылуына 
қарай олардың орындалу барысын қа-
рас тырып, қажетті шешімдер қабыл-
дай мын, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Кеңесте тиімді тауар өткізу жүйесіне 
қатысты мəселе де қарастырылды. Бұл 
бағыт бойынша Сауда жəне интегра-
ция министрі Бақыт Сұлтанов баянда-
ма жасады.

Мемлекет басшысы биылғы жыл 
өндіріс, өнімдерді сақтау жəне өткізу 
саласында қордаланған проблемалар 
бар екенін көрсетіп айтты. Инфляция, 
əсіресе, азық-түлік бағасының құбылуы 

бекітілген межеден əлдеқашан шығып 
кеткен.

– Шұғыл шаралар, бағаға қойылған 
бақы лау нарықтық экономиканың ір-
гелі қағидаттарын алмастыра алмай-
ты  ны белгілі. Жүйелі шаралар керек. 
Сон дық тан ұлттық тауар өткізу жү-
йесін қа лыптастыру аталған жұмыс-
тың ма  ңызды құраушы бөлігі бо-
лып т а бы лады. Көтерме-тарату орта-
лық  тары жəне олардың стандарт-
тау, тауард ың тұрақты жеткізілуін 
қамта мас ыз ету жөніндегі жұмыстары 
өндірушілердің, соның ішінде шағын 
бизнес өкілдері кооперациясының 
маңызды элементтерінің бірі болуға 
тиіс. Бұл ауылда тұрып, жеке қосалқы 
шаруашылықпен айналысатын адамдар 
үшін аса маңызды. Бүгінде мұндай кəсіп 
иелерін экономикалық айналымға тар-
ту жұмыстары мардымсыз жүргізілу де. 
Сонымен қатар олар өз өнімдерін егін 
басынан сатуға мəжбүр болып отыр. 
Көтерме-тарату орталықтарының тағы 
бір міндеті – «егіс басынан сөреге» 
дейінгі жолдағы қажетсіз делдалдар-
ды жою. Халық үшін азық-түліктің 
қолжетімді бағада болуын іс жүзінде 
ретке келтіру қажет, – деді Президент.  

Күн тəртібіндегі үшінші мəселе – 
экспортты ілгерілету жөніндегі жүйелі 
шаралар туралы Бақыт Сұлтанов баян-
дама жасады.

Баяндаманы тыңдаған Қасым-
Жомарт Тоқаев шикізат экспортын 
ұлғайту Үкіметтің күн тəртібіндегі 
өте маңызды мəселе екенін атап өтті. 
Оның пікірінше, экспортқа қатысты 
кедергілерді жою, экспорттың геогра-
фиясы мен номенклатурасын кеңейту, 
ұлттық экономикалық мүдделерді қор -
ғау үшін бүкіл Үкіметтің күш-жі герін 
жұмылдыру керек. Сонымен қатар 
Сыртқы істер министрлігі мен оның 
шетелдегі мекемелері экспортты іл гері-
лету, нарықтарға жол ашу жəне кедер-
гілерді жою жөніндегі жұмыстарға 
белсенді атсалысуы қажет. 

– Қазақстаннан Қытайға жүк 
əкелуге қойылған шектеулерге қатысты  

қордаланған мəселе ұзақ уақыттан бері 
шешілмей келеді. Транзиттік жүктер 
өтеді, ал біздің жүктеріміз шекарада 
қалып қояды. Қазақстандық тауарлар 
тиелген мыңдаған вагон бекеттерде 
тұр. Бизнес тікелей Президенттен көмек 
сұрайды. Мұндай жағдайларда Үкімет 
жедел əрекет етіп, серіктестермен ара-
дағы барлық мəселені реттеуге тиіс, – 
деді Мемлекет басшысы.

Аумақтық даму жоспарының жоба-
сы туралы Əсет Ерғалиев есеп берді.

Ұлттық экономика министрінің 
баяндамасын тыңдаған Қасым-
Жомарт Тоқаев пысықталуы керек 
мəселелерді көрсетіп берді. Оның ай-
туынша, Жоспарда бүкіл еліміздегі 
тиімді аумақтық ұйымдастырудың 
негізгі қағидаттары мен тəсілдері ғана 
емес, əрбір өңірді дамытудың негізгі 
өлшемдері қамтылуға тиіс.  

– Біздің географиялық, демогра-
фия лық, экономикалық ерекшеліктері-
міз ді еске ре отырып, Аумақтық даму 
жос пары мемлекеттік жоспарлаудың 
маңызды құ жаты болып табылады. 
Жергілікті жер лерде осы жұмысты 
дұрыс, жүйелі жəне жоспарлы ұйым-
дастыру қоғамның билік ке, билік 
тарапынан қабылданатын шара лар 
мен реформаларға деген сені мінің 
өзегіне айналады. Сондықтан Жос пар 
мемлекеттік органның басқа мем ле-
кет тік органдарға жазған жай құжа ты 
ғана болмауы керек. Жоспар еліміз дің 
əрбір азаматы үшін түсінікті бо лып, 
дұрыс қабылдануы қажет. Сон дай-
ақ аталған құжат бизнес пен инвес-
торлардың бағдарына айналуы керек. 
Олар біздің аймақтарды қалай дамы-
тып жатқанымызды, қандай салаларға 
басымдық берілетінін анық түсінуі 
қажет, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Сондай-ақ  жиында «Атамекен» 
ҰКП төралқа төрағасы Тимур Құлыбаев 
пен Президенттің экономикалық даму 
жөніндегі штаттан тыс кеңесшісі, 
Рефор малар жөніндегі кеңес төраға-
сының орынбасары Сэр Сума Чак-
рабарти сөз сөйледі.

Қазақстан Президенті қазіргі сын-
қатерлер жағдайында жоғары дə-
режеде орнықтылық көрсетіп отыр -
ған қазақ-тəжік ынтымақ тас ты ғы ның 
оң қарқынын атап өтті. Бұған Мем-
лекеттер басшылары деңге йін дегі 
белсенді саяси диалог жəне Үкі мет-
тердің үйлесімді жұмыстары сеп тігін 
тигізуде.

Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің 
Тəжікстанға  ресми сапарының 
қ о р ы  т ы н д ы л а р ы  б о й ы н ш а  қ о л 
жеткізілген уағдаластықтар екіжақты 

байланыстарды кешенді түрде нығайту-
дың басты бағ дары болатынын айтты.

Президент Мемлекеттер басшы-
ларының тапсырмаларын іске асыруда 
екі ел Үкіметтерінің белсенді жұмыс 
істеп жатқанын жəне қазірдің өзінде 
нақты нəтижелердің бар екенін атап өтті. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев Президент Эмомали Рахмонға 
жүрекжарды сəлемін жəне ҰҚШҰ мен 
ШЫҰ-ның жуырда Душанбеде өткен 
саммиттерін сапалы ұйымдастырғаны 
үшін шынайы алғысын жолдады.

Ұлттық жобалар мақұлданды

Ынтымақтастық 
нығайып келеді

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Тәжікстан Оли Маджлиси Милли Маджлисінің Т�рағасы 
Рустами Эмомалиді қабылдады, деп хабарлады Президенттің баспас�з 
қызметі. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ескерткіштің ашылу салтанатында 
сөз сөйлеген Мəулен Əшімбаев бұл 
шара Қазақстан астанасының мəдени 
өміріндегі маңызды оқиға болып та-
былатынын жəне Қазақстан-тəжік 
ынтымақтастығының даму тарихына 
енетінін атап өтті.

«Қазақстанда  ұлы ақын Əбу 
Абдалла Рудакидің шығармашылық 
мұрасын жоғары бағалайды. Оның 
поэзиясы əлемдік мəдениеттің қазы-
насына енді. Омар Хайям, Ни зами, 
Фирдоуси, Джəми жəне Руми сияқты 
Шығыстың көрнекті ақын  дары мен 
жазушылары Рудакидің шы ғар м а-
шылығынан өсіп шықты. Бүгін біз 
оның аты берілген көшеде тəжік жəне 

парсы классикалық əде биетінің не-
гізін қалаушы Əбу Абдалла Рудакиге 
ескертк іш ашамыз.  Душанбеде 
қазақтың ұлы ойшылы Абай атындағы 
көше бар екенін білеміз. Екіжақты 
қарым-қатынастарда мəдени-рухани 
байланыстар əрдайым берік көпір 
жəне іргетас болып қала береді. Көр-
некті тұлғаларымызды есте сақтап, 
құрметтеу бізді қуантады», – деді Сенат 
Төрағасы.

Осы күні екі ел Парламенттері па-
ла таларының Төрағалары Тəжікстан 
Респуб ликасының Қазақстан Рес-
публикасындағы жаңа елшілігінің 
құрылысы орнына алғашқы тас қалау-
дың салтанатты рəсіміне қатысты.

Елордада Рудакиге 
ескерткіш ашылды

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Сенат Т�рағасы Мәулен $шімбаев пен Қазақстанға ресми сапармен кел-
ген Тәжікстан Оли Маджлисі Милли Маджлисінің Т�рағасы Рустами 
Эмомали ақын, тәжік және парсы классикалық әдебиетінің негізін қалаушы 
$бу Абдалла Рудакидің ескерткішін ашу рәсіміне қатысты, деп хабарлады 
Сенаттың баспас�з қызметі. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––
Мәжіліс  Т�рағасы Нұрлан 
Нығматулин Қазақстанға ресми 
сапармен келген Тәжікстан  Оли 
Маджлисі Милли Маджлисінің 
Т�рағасы Рустам Эмомалимен 
кездесті, деп хабарлады т�менгі 
Палатаның баспас�з қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––

Кездесуде екі ел парламенттері 
өкілдерінің өзара іс-қимылының 
перспективалық бағыттары талқы-
ланды. 

Тəжікстан еліміздің Орталық Азия-
дағы маңызды серіктесі əрі сенімді одақ-
тасы екенін айтқан Мəжіліс Төрағасы 
Қазақстан басшылығының екіжақты 
ынты мақтастықты кеңейтуге ерекше 
кө ңіл бөліп отырғанын атап өтті. Соны-
мен қатар Нұрлан Нығматулин қос 
елдің стра тегиялық серіктестік деңгейі 
Қазақ станның Тұңғыш Президенті 
– Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев пен 
Тəжікстан Президенті Эмомали Рахмон 
орнатқан ынтымақтастықтың қол 
жеткізген нəтижесі екеніне назар ау-
дарды. Мəжіліс Спикерінің айтуынша, 
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың осы жылдағы Душанбеге 
ресми сапары өзара іс-қимылдың да-
муына серпін берді.

Өз кезегінде, Тəжікстан Оли Маджлисі 
Милли Маджлисінің Төр ағасы Рустам 

Эмомали екіжақты ын ты  мақтастық 
деңгейіне жоғары баға берді: 

– Біз бауырлас Қазақстанмен қа-
рым-қатынастың бүгінгі деңгейін 
жоғары баға лаймыз. Достас екі мем-
лекет бас шы ларының сенімді диалогы 
біздің елдері міздің өзара табысты іс-
қимылының қар қынды дамуына жəне 
құқықтық базаны жетілдіруге ықпал 
етеді, – деді Рустам Эмомали.

Тараптар Қазақстан-Тəжікстан 
қарым-қатынастарының маңыз ды құ-
рамдас бөлігі ретінде парламен т аралық 
диалогты жандандыруды қолдады.

Сонымен қатар Нұрлан Нығма-
тулин бүгінде мемлекеттер алдын-
да тұрған барлық мəселелерді шешу 

үшін күш-жігерді жұмылдырудың 
маңыздылығын атап өтті.

Мəжіліс Спикері Палата депутат-
тарының заң шығару қызметі туралы 
айтып, Мемлекет басшысының бас-
тамасымен Қазақстанда жүргізіліп 
жатқан саяси жəне экономикалық 
ре фор маларды заңнамалық қолдау 
жөніндегі жұмыстарға тоқталды.

Кездесу барысында Ауған мəселе-
лері тұрғысынан өңірлік жəне халық-
ар алық қауіпсіздік мəселелеріне 
ерек ше мəн берілді. Сонымен қатар 
Ауған  стандағы берік бейбітшілікті 
қалпына келтірудің жəне гуманитарлық 
дағдарыс қа жол бер меу дің маңыз-
дылығы туралы айтылды.   

Мəжіліс депутаттары əзірле-
ген қылмыстық жолмен алын-
ған кіріс терді заңдастыруға 
(жылыстатуға) жəне терроризмді 
қаржы ландыруға қарсы іс-қимыл 
мəселелеріне қатысты заң жоба-
сын қарайды. 

Құжат кірістерді жылыстату-
ға жəне терроризмді қаржы-
ландыруға қарсы іс-қимыл-
дың ұлттық жүйесін жақсарту, 
сондай-ақ ақшаны жылыстату-
ға қарсы күрестің қаржы лық 
шараларын əзірлеу тобының 
халықаралық стандарттарын іске 

асыру мақсатында дайындалған.                                    
Сонымен қатар Палатаның 

алдағы жалпы отырысында 
бірқатар ратификациялық заң 
жобасы талқыланбақ. Олар – 
Каспий теңізінің теңіз ортасын 
қорғау жөніндегі негіздемелік 
конвенцияға Каспий теңізін 
жерүсті көздерінен жəне құр-
лықта жүзеге асырылатын қыз-
мет нəтижесінде ластанудан қор-
ғау жəне осы конвенцияға Био-
логиялық əралуандылықты сақтау 
туралы хаттамаларына қатысты 
заң жобалары.

Парламентаралық диалогты 
жандандыру ұйғарылды

Терроризмге қатысты
заң жобасы қаралады

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Нұрлан Нығматулиннің т�рағалығымен Мәжіліс Бюросының 
отырысы �тіп, онда алдағы жалпы отырыстың күн тәртібі 
нақты ланды, деп хабарлады  т�менгі Палатаның баспас�з 
қызметі. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

«Қазақстанның бұл шешімін 
біз тек көмек ретінде ғана 
баға  ламаймыз. Сіз БҰҰ мен 
Қазақ стан арасындағы тамаша 
қарым-қатынастарды одан əрі 
дамытуға ықпал ететін дипло-
матиялық бауырлас тықтың шы-
найы рухын көрсеттіңіз», деді 
А.Гутерриш. 

Өз кезегінде министр Прези-
дент Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
Б Ұ Ұ - н ы ң  Б и о л о г и я л ы қ 

қауіпсіздік жөніндегі халық-
аралық агенттігін құру жөніндегі 
бастамасының іске асырылу ба-
рысы туралы егжей-тегжейлі 
хабардар етті. 

Сол күні министр БҰҰ 
Бас хатшысының орынбаса-
ры – Контртеррористік бас-
қар  ма басшысы Владимир 
Воронков пен келіссөздер жүр-
гізді.  Қазақстандық тарап 
Ауғанстандағы террористік 

қауіп-қатерлерге қарсы іс-қимыл 
бойынша Орталық Азия өңірі 
елдерінің əлеуетін нығайту үшін 
оларға техникалық жəрдемдесу 
бағдарламалары туралы хабар-
дар етілді. 

БҰҰ Бас хатшысының сая-
си мəселелер жəне əлем құры-
лысы жөніндегі орынбасары 
Розмари Дикарломен кезде-
суде жаһандық жəне өңірлік 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
жөніндегі шаралар мен бірлескен 
күш-жігер талқыланды. 

М.Тілеуберді БҰҰ Бас хат-
шы сының қарусыздану мəсе-
лелері жөніндегі орынбаса-
ры Изуми Накамицу жəне 
Жаһан дық коммуникация-
лар жө ніндегі орынбасары 
Ме лис са Флемингпен бірге 
БҰҰ штаб-пəтерінде Семей 
ядролық сынақ полигонының 

тарихи жабылуы туралы тұ рақ-
ты экс позицияның ашылуына 
қатысып, Қазақстан Рес пуб-
ликасының Тұңғыш Прези денті 
– Елбасы Нұрсұлтан Назар-
баевтың полигонды жабу тура-
лы 1991 жылғы 29 тамыздағы 
Жарлығының көшірмесін сыйға 
тартты. 

Сонымен қатар Қазақ стан-
ның сыртқы саяси ведомс т  во-
сының басшысы Филиппин 
Сыртқы істер министрі Тео-
доро Локсин жəне Кипр Сыртқы 
істер министрі Никос Крис-
тодулидеспен кездесіп, бейне-
конференцбайланыс режімін де 
АҚШ-тың USAID Халықара-
лық даму агенттігінің əкімшісі 
Саманта Пауэрмен келіссөздер 
жүргізді.

«Егемен-ақпарат»

БҰҰ басшылығымен кездесулер 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
БҰҰ Бас Ассамблеясының 76-сессиясына қатысу аясын-
да ҚР Премьер-Министрінің орынбасары – Сыртқы істер 
министрі Мұхтар Тілеуберді БҰҰ Бас хатшысы Антониу 
Гутерришпен кездесті. Ол Ауғанстанға жәрдемдесу ж�ніндегі 
БҰҰ миссиясының қашықтағы кеңсесін Алматыда орналасты-
ру туралы шешім қабылдағаны үшін Қазақстан Президентіне 
алғысын білдірді. Бас хатшы біздің еліміз тұрақтылықтың 
символы және к�пвекторлықты ұстанудың үлгісі болып та-
былатынын ерекше атап �тті. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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