
 
 
 

 

 
 
Қазақстан: Ирригациялық жүйелерді қалпына келтіру жөніндегі 
жоба  
 

Жобаның атауы Ирригациялық жүйелерді қалпына келтіру 
жөніндегі жоба  

Жоба нөмірі 50387-001 

Ел Қазақстан 

Жоба мәртебесі Ұсынылған 

Жоба типі / 
жәрдемдесу 
модальдылығы  

Қарыз  

Қаржыландыру көзі / 
сомма 

Қарыз: Ирригациялық жүйелерді қалпына 
келтіру жөніндегі жоба  

Дағдылы капиталды 
ресурстар  

250 млн. АҚШ 
дол.  

 

Стратегиялық 
мәселелер 

Экологиялық орнықты өсу 
Инклюзивті экономикалық өсу  

Өзгерістерге 
ынталану  

Басқару мен әлеуетті дамыту   
Озық тәжірибеге/білімге негізделген шешімдер  

Сектор / кіші сектор Ауыл шаруашылығы, табиғи ресурстар және 
ауылдық аумақтарды дамыту - Ирригация - 
Ауылдық жерлерді сумен жабдықтау 
саласындағы саясат, институционалдық даму 
мен әлеуетті дамыту - Суды есепке ала отырып 

Бұл ЖАА 2017 ж. 12 шілдеде ADB.org сайтында орналастырылған ағылшын тіліндегі нұсқасына негізделген  



табиғи ресурстарды басқару  

Гендерлік теңдік 
және оны ілгерілету 

Гендерлік теңдікке жетудің тиімді стратегиясы  

Сипаттамасы Ирригациялық жүйелерді қалпына келтіру 
жөніндегі ұсынылған жоба Ақтөбе, Жамбыл, 
Шығыс Қазақстан, Қызылорда және Қарағанды 
сияқты 5 өңірлердегі (облыстардағы) жалпы 
көлемі 278 750 га реттелетін және сорғы 
тәсілдерімен суарылатын суармалы жерлердегі 
ирригациялық жүйелерді қаржыландыру мен 
жаңғырту арқылы үкіметтің суармалы ауыл  
шаруашылығын дамыту жөніндегі 
жоспарларының іске асуына ықпал ететін 
болады.   
Суды уақтылы жеткізуді жақсарту, қараусыз 
қалған ирригациялық инфрақұрылымды 
қалпына келтіру арқылы су пайдалану 
тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. 
Шаруашылықiшiлiк суару тиімділігін арттыру 
үшін қажетті инвестициялар көлемі қарызды 
дайындау барысында бағаланатын болады.  

Жобаның негіздемесі 
және елдік/өңірлік 
стратегиямен 
байланысы 

Ирригацияның кіші секторын дамыту 
экономиканы әртараптандыру, ауылдық 
жерлерде жұмыспен қамтуды ұлғайту, азық-
түлік қауіпсіздігін арттыру және кедейлікті 
қысқарту ҚР үкіметінің күш-жігері назарындағы 
басты мәселе болып табылады. Кеңестік 
кезеңде Қазақстанда ауқымды  
орталықтандырылған жоспарлы ирригациялық 
жүйелер енгізілді, оларды  басқару және 
пайдалану жергілікті деңгейде жүзеге 
асырылды. 1991 жылы тәуелсіздік алғаннан 
кейін, осы жүйелердің көбі апатты жағдайда 
болды. АДБ-ның таяудағы, яғни  
2016 жылғы қыркүйек және қазан айларындағы 
миссиялары барысында кеңестік кезеңде 
құрылған фермерлік бірлестіктер тәуелсіздік 



алған соң тарап кеткендігі және ирригациялық 
жүйелерге  қызмет көрсететін ұйымдар өз 
қызметтерін тоқтатқандығы анықталды. Су 
ресурстарын дұрыс басқармау мен ауыл 
шаруашылығындағы келеңсіз практика егіншілік 
тиімділігінің төмендеуіне ықпал етті. Негізінен 
егістік алқаптарындағы тиімсіз құрылымдар мен 
суаратын суды шаруашылықiшiлiк нашар 
басқару топырақ құнарлылығының едәуір 
нашарлауын туындатқанын байқатуда. 

Ықпал  Жоба ауыл шаруашылығы өндірісінің ЖІӨ-нің 
өсіміндегі үлесін арттыру бойынша  
«Қазақстан-2050» стратегиясына сәйкес келеді.  

Нәтиже Жақсы басқарылатын ирригациялық жүйелер 
арқылы ферма өнімділігі еселеп артады 
 

Қорытынды  Ирригациялық инфрақұрылым жақсартылған 

Су ресурстарын басқару жүйесі жетілдірілген 
және жобалық салаларда әлеует жоғарылады 

СШҰ-ның басқару әлеуеті нығайды 

Географиялық 
орналасу 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Қауіпсіздік санаттары 

Қоршаған орта  B 

Мәжбүрі қоныс аудару B 

Байырғы халық C 

Экологиялық және әлеуметтік аспектілер бойынша  
жиынтық ақпарат 
Экологиялық аспектілер 

 

Мәжбүрі қоныс аудару  

Байырғы халық  

 
Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл, қатысу және мүдделі 
тараптармен консультациялар  

Жобаны дайындау кезінде   

Жобаны іске асыру кезінде  

Жауапты қызметкерлер 

АДБ-ның жауапты 
маманы  

Джоу, Яоджоу 

АДБ-ның жауапты 
департаменті 

Орталық және Батыс Азия департаменті  

АДБ-ның жауапты 
бөлімдері 

Қоршаған орта, табиғи ресурстар және ауыл 
шаруашылығы басқармасы, Орталық және Батыс 
Азия департаменті 

Орындаушы 
агенттіктер 

«Қазсушар» РМК 
Иманов көшесі 50, № 503 офис 
010000, Астана қ., Қазақстан  

 
 
 



Кесте 

Тұжырымдаманы бекіту   2017 ж. 12 мамыр  

Ақпаратты жинау 2017 ж. 20 тамыздан  
2017 ж. 20 тамыз аралығында 

Басшылықтың шолу кеңесі 2017 ж. 20 қазан 

Мақұлдау   -  

Соңғы шолу миссиясы -  

ЖАА соңғы жаңартылуы  2017 ж. 23 мамыр 

 
Жоба туралы анықтамалық ақпарат (ЖАА) жоба немесе бағдарлама 
жөніндегі жиынтық ақпаратты қамтиды: ЖАА аяқталмаған жұмыс 
болғандықтан кейбір ақпарат оның бастапқы нұсқасына енгізілмеуі 
мүмкін, бірақ олар қолжетімді болған соң қосылады. Ұсынылған  
жобалар туралы ақпарат алдын ала және индикативтік болып 
табылады. 
 
 
АДБ осы ЖАА-ғы қамтылған ақпаратты пайдаланушылар үшін кез 
келген кепілдіксіз нысанда, тек қана ресурс ретінде ұсынады. АДБ 
жоғары сапалы мазмұнды ұсыну қағидасын ұстанады, ақпаратты «сол 
қалпында», кез келген түрдегі кепілдіктерсіз береді, соның ішінде 
белгілі бір нәрсеге меңземейді немесе білдірмейді, шектеусіз, 
коммерциялық қолдануда кепілдіктерсіз, нақты мақсатқа 
жарамдылықсыз және авторлық құқықтарды ешқандай бұзбастан 
беріледі. АДБ кез келген осындай ақпараттын дұрыстығы мен 
толықтығы үшін арнайы кепілдіктерді бермейді немесе мәлімдемелер 
жасамайды.  




