
Monitor key development and food security outcomes over time at the subnational level.

Build multilayer maps to help target policies, development projects, and research. 

Create bar, line, and scatter charts to effectively capture trends and compare progress at oblast and rayon levels.

Access and download more than 150 development-related indicators including data on 
socioeconomic characteristics, agriculture, health and nutrition, demographics, 
governance, the environment, and much more.

KYRGYZSTAN SPATIAL provides policymakers and the research community the information they need to support 
evidence-based policies and strategies that target increased productivity, reduced poverty, and food and nutrition security. Kyrgyz-
stan Spatial is a collaborative project involving the International Food Policy Research Institute (IFPRI) and the University of Central 
Asia (UCA), supported by the CGIAR Research Programs on Policies, Institutions, and Markets (PIM) and Agriculture for Nutrition 
and Health (A4NH), the Ministry of Finance of the Russian Federation, and International Fund for Agricultural Development.

IT’S ONLINE.
IT’S EASY TO USE.
IT’S OPEN ACCESS.
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An interactive visualization tool to enhance research, inform policy analysis, 

and strengthen evidence-based decisionmaking.
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KYRGYZSTAN SPATIAL 
A NATIONAL DEVELOPMENT AND FOOD SECURITY ATLAS

NOTE: The designations employed and the presentation of the material in this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of IFPRI, 
IFAD, CGIAR, UCA, and the Ministry of Finance of the Russian Federation concerning the delimitation of the frontiers or boundaries, or the authorities thereof.



Жергиликтүү деңгээлде өнүгүү жана азык-түлүк коопсуздугу менен байланыштуу кырдаалдын өзгөрүүсүнө 
байкоо  салуу мүмкүнчүлүгүн берет. 
Саясий чечимдерди, илимий изилдөөлөрдү жана өнүктүрүү долбоорлорун даректүү мүнөздө ишке ашырууда 
пайдалуу көп катмарлуу карта тузүү мүмкүнчүлүгүн берет
Маалыматты ыңгайлуу чагылдыруу, мүнөздүү багыттарды аныктоо, областтык жана райондук деңгээлдеги 
натыйжаларды салыштыруу үчүн ар кыл графика жана диаграммаларды түзүү мүмкүнчүлүгүн берет.

Өлкөнүн социалдык-экономикалык өнүгүүсүн, айыл чарба, саламаттык жана азыктануу, демография, 
мамлекеттик башкаруу, айлана чөйрө жана башка өнүгүү менен байланыштуу тармактарды 
камтыган 150дөн ашык көрсөткүчтөрдү колдонуу жана жүктөө мүмкүнчүлүгүн берет. 

КЫРГЫЗСТАНДЫН ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮГҮҮ ЖАНА АЗЫК-ТҮЛҮК КООПСУЗДУГУНУН АТЛАСЫ 
 чечим кабыл алуучулар жана илимий-изилдөөчүлөрдү, фактыларга таянган жана өндүрүмдүүлүктү жогорулатууга, жакырчылыкты жоюуга 

жана азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого багытталган мамлекеттик саясат жана стратегияны иштеп чыгуу үчүн зарыл маалымат менен 
камсыздайт. Кыргызстандын экономикалык өнүгүү жана азык-түлүк коопсуздугунун атласы – Эл аралык азык-түлүк саясатын изилдөө 
институтунун (IFPRI) жана Борбордук Азия Университетинин (БАУ) орток долбоору жана Эл аралык айыл чарба изилдөөлөрү боюнча кеңеш 
берүү тобунун (CGIAR) эки: «Саясаттар, институттар жана рыноктор» (PIM) жана «Азыктануу жана саламаттык үчүн айыл чарба» (A4NH)  
илимий-изилдөө программаларынын, Орусия Федерациясынын финансы министрлигинин жана Айыл чарбаны өнүктүрүү боюнча эл 
аралык фонддун (IFAD) колдоосу менен ишке ашырылууда. 
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Илимий-изилдөө жүргүзүү, мамлекеттик саясатты маалымдоо  жана далилдерге
негизделген чечимдерди кабыл алууну жеңилдеткен, маалыматты көрүнөө

элестетүү мүмкүнчүлүгүн сунуштаган аспап.

W W W . K Y R G Y Z S T A N S P A T I A L . O R G

 
КЫРГЫЗСТАНДЫН ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮГҮҮ ЖАНА АЗЫК-ТҮЛҮК 
КООПСУЗДУГУНУН АТЛАСЫ 

ОНЛАЙН
КОЛДОНУУДА ЖӨНӨКӨЙ
БАРДЫК КОЛДОНУУЧУЛАР ҮЧҮН АЧЫК

KYRGYZSTAN SPATIAL

Эскертүү: Атласта колдонулган белги жана маалыматтар, чек араларды делимитациялоо же аймактарга карай болгон жогорку бийлик укугу  
тууралуу IFPRI, IFAD, CGIAR, БАУ жана Орусия Федерациясынын финансы министрлигинин көз караштарын чагылдырбайт. 
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