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“КЫРГЫЗ ЖАЙЫТЫ”
АССОЦИАЦИЯСЫНЫН АТКАРГАН
ИШТЕРИ АРЫМДУУ.
Кыргызстандын жайыттарын келечек муундарга сактап калалы!

2017ЖЫЛДЫК
ОТЧЕТ
Негизги максат – жайыт пайдалануучулар бирикмелеринин дараметин көтөрүү. “Кыргыз жайыты”
ассоциациясы (мындан ары КЖА)
2015-жылдан тартып IFAD тарабынан каржыланган “Мал чарбасын
жана рынокту өнүктүрүү” долбоорунун “Жайыттарды жамаатташып
башкаруу жана чабалдык деңгээлин
төмөндөтүү” компонентинин ал-

2

кагында “Жайыт комитеттерин институционалдык жактан бекемдөө”
компонентчесин ишке ашырууда. 2017жылы Жайыт пайдалануучулардын
бирикмелеринин (мындан ары ЖПБ)
жана Жайыт пайдалануучулар бирикмелеринин райондук ассоциацияларынын (мындан ары ЖПБРА) дараметин
күчөтүүнүн №1 милдетин ишке ашыруунун алкагында ассоциация тарабынан
өлкөнүн бардык аймактарында жолугушуу, тегерек столдор, семинарлар,
тренингдер жана тажрыйба алмашуу
иш-чаралар өткөрүлдү.
НАРЫН ЖАНА ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСТАРЫ
БОЮНЧА ИШ-ЧАРАЛАР:
•

6 тажрыйба алмашуу, 78 жумушчу жолугушуулар жана 25 тренинг жана семинарлар;
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•

2017-жылы ЖПБ мүчөлөрү, ЖӨБО, РУАР
өкүлдөрү, жайыт пайдалануучулар, фермерлер жана башка кызкыдар тараптар
тарабынан өткөрүлгөн иш-чаралардын
жалпы саны ПРЖР-1 алкагында 1086
адамды түзүп, алардын 20% - айымдар
жана 13% - мам.кызматкерлер, жаштар
болжол менен 12% катышуучу түзгөн.

БАТКЕН, ОШ ЖАНА ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСТАРЫНДАГЫ ИШ-ЧАРАЛАР:
•
•

9 тажрыйба алмашуу, 41 жумушчу жолугушуулар жана 21 тренинг жана семинарлар;
2017-жылы ЖПБ мүчөлөрү, ЖӨБО, РУАР
өкүлдөрү, жайыт пайдалануучулар, фермерлер жана башка кызыкдар тараптар
тарабынан өткөрүлгөн иш-чаралардын
жалпы саны ПРЖР-2 алкагында 1818
адамды түзүп, алардын 9% - айымдар
жана 8% - мам.кызматкерлер, жаштар
болжол менен 15% катышуучу түзгөн.

Ассоциациянын адистери Нарын жана ЫсыкКөлдө 22 пилоттук ЖПБ жана Баткен, Ош
жана Жалал-Абад облустарындагы 29 ЖПБ
дараметин жогорулатуу, жайыт реформасы
жүргүзгөн укуктук негиздердин түшүнүгүн
жакшыртуу, жайыт комитеттеринин пландоо
жана отчет берүү билимдерин бекемдөө,
конфликттик абалдарды чечүү, казына системасы аркылуу иштер, бюджетти көбөйтүү
методикасын талкуулоо, жыйымдарды жакшыртуу, ошондой эле ЖПБ финансылык көз
карандысыздыгын бекемдөө сыяктуу өзөктүү
маселелер боюнча түшүндүрмөлөрдү жүргүзүштү. Мындан тышкары, пилоттук ЖПБ дараметин жогорулатуу, 2017-жылдын жыйынтыгын чыгаруу, ошондой эле, кийинки жылга
иштерди пландоо боюнча республикалык семинарлар өткөрүлдү. Отчеттук жылда укуктук
маселелер, иш кагаздарын жүргүзүү, бухгалтердик эсепти жүргүзүү, КР Бюджет кодексин
колдонуу боюнча көптөгөн консультациялар
өткөрүлдү. Ошондой эле, жолугушуунун жана
консультациянын жүрүшүндө ЖПБ мүчөлөрүнүн, уюмдардын дараметин жогорулатуу
боюнча тоскоолдук маселеси талкууланып,
бюджетти көбөйтүү жана жыйымдарды
жакшыртуу методикасы, Жайыт комитеттери
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(мындан ары ЖК) ишиндеги көйгөйлөр жана
тоскоолдуктар талкууга алынды.
Пилоттук ЖПБ менен жүргүзүлгөн иштерге
чейин жана кийин КЖА адистери тарабынан ЭПРО АРИС, институттардын өкүлдөрү,
чабандар жана ири мүйүздүү мал ээлери,
ошондой эле жайыт комитеттеринин мүчөлөрү жана башка тышкы баалоочулар менен
биргеликте комитеттин ишин жана пилоттук
ЖПБ учурдагы абалын негизги критерийлер
боюнча көптөгөн институционалдык баалоолор жүргүзүлдү: ЖПБ жана ЖПБРА укуктарын жана кызыкчылыктарын көздөө КЖА
адистеринин негизги милдеттеринин бири.
GIZ, Укук жана бизнести өнүктүрүү фондунун
(ЛАРК) колдоосунда кызыкдар адамдардын
тобу тарабынан жеке менчикке тариздөө менен өздөштүрүүгө аз өндүрүмдүү жайыттарды
өткөрүп берүүгө мүмкүндүк берген, “Кыргыз
Республикасынын айрым мыйзам актыларына
өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү
жөнүндөгү (КР Жер кодексине, КР “Жайыттар
жөнүндө” Мыйзамына)” Мыйзамынын долбоору иштелип чыккан. «Кыргыз жайыты»
Ассоциациясы бул мыйзам долбоору боюнча
дароо терс ойлорун билдирүү менен Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин
депутаттарынан тартып, КРнын бардык региондорунан өкүлдөрдү – жергиликтүү кеңештин депутаттары, айыл өкмөтүнөн, жайыт
комитеттеринен өкүлдөр, райондук ЖПБ жана
жергиликтүү ЖПБ - фермерлерди, кызыкдар
тараптарды чакырып, бул мыйзам долбоорун
талкуулоо боюнча коомдук угуу өткөрүлдү.
Талкуунун жыйынтыгында чогулуштун катышуучулары, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары
бул мыйзам долбоорун кабыл алуу максатка
ылайыксыз жана Кыргыз Республикасынын
Конституциясына жана жалпы эле Кыргыз
Республикасынын жайыттарды башкаруу жана
пайдалануу концепциясына жана салтына каршы келет деген корутундуну чыгарышты.
КР ГКПЭН тарабынан демилгеленген, КР “Жер
казынасын пайдалануу үчүн жайыттарды берүү чөйрөсүндө айрым мыйзам актыларына
толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Мыйзам
долбоорун талкуулоо боюнча Айыл чарба
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министрлигинин “Айыл чарба эл аралык долбоорлорун ишке ашыруу” бөлүмү жумушчу
жолугушууга катышышты. Талкуунун жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын “Жер казынасын пайдалануу максатында жайыттарды
ижарага берүү жөнүндө” КР ГКПЭН мыйзам
долбоорунун негиздеме маалымкатына укуктук корутундунун долбоору талкууланды.
Бүткүл дүйнөлүк банкынын “КР токой экосистемасын интеграциялык башкаруу” долбоорун
ишке ашыруу үчүн пилоттук токойлорду тандоо боюнча конкурска катышуу үчүн токойлордон келип түшкөн билдирмелерди талкуулоо боюнча тегерек столго катышып, анда
жайыт пайдалануучулардын кызыкчылыктарын эске алган ойлор сунушталды.
Кыргызстандын кой өстүрүүчүлөр ассоциациясы (КАО) уюштурган “Кыргызстандагы
жарандык коомдун уюмдары тарабынан
улуттук азык-түлүк коопсуздугу контекстинде
жер, балык жана токой ресурстарын пайдалануу (ДРП) жана ээлик кылуу маселелерин
жооптуу жөнгө салуу принциптерин ыктыярдуу жетектөөчүлөрдү пайдаланууну кеңейтүү”

тематикасы боюнча семинардын ишине катышып, анда долбоордук сунуштарды иштеп
чыгууда жайыт пайдалануучулардын кызыкчылыктарын жана укуктарын коргоо боюнча
сунуштар киргизилди.
КР Бюджет кодексин аткаруу маселеси боюнча
казыналыктын райондук финансы бөлүмдөрү
менен ЖПБлардын ортосундагы түшүнбөстүктөр жана талаш-тартыш жараткан учурлар
пайда болгондугуна байланыштуу, Ассоциациянын адистери Айыл чарба, тамак-аш өнөр
жай жана мелиорация министрлигинин алдындагы Жайыт департаменти жана АРИС,
ОРСП менен бул маселелерди талкуулоого
катышышты. Жолугушуунун жыйынтыгында жайыт комитеттери жана ЖӨБО үчүн КР
Бюджет кодексинин алкагындагы биргелешкен
иштер боюнча нускама даярдалды жана ЖК,
ЖПБ, ЖӨБО, РУАР ж.б. максаттуу топтор үчүн
семинарлар, жолугушуулар өткөрүлдү.
Мындан тышкары, ЖПБ, ЖК менен ЖӨБО
ортосунда колдонуудагы Бюджет кодексинин
алкагында финансылык өз ара аракеттешүү
жөнүндө келишимдин долбоору даярдалды,

Ассоциациянын башкы директору А.Эгембердиев Координациялык кеңеште ж
 айыт маселелерин талкулоодо.

4

“КЫРГЫЗ ЖАЙЫТЫ” АССОЦИАЦИЯСЫНЫН МААЛЫМАТ БЮЛЛЕТЕНИ. №4, 2018-ЖЫЛ.

РУБРИКА: 2017-ЖЫЛЫ АТКАРЫЛГАН ИШТЕР

ага ылайык ЖК жайыт пайдалануу үчүн акыны чогултуп, айыл өкмөтүнүн бухгалтериясы
аркылуу казыналыктын тийиштүү айыл өкмөтүнүн банк эсебине которот. Өз кезегинде
айыл өкмөтү жергиликтүү кеңеш тарабынан
бекитилген ЖПБ ЖК бюджетине ылайык,
келип түшкөн акчанын 2/3 бөлүгү коммерциялык банктагы ЖПБ ЖКнын атайын эсебине кайрадан которулуп берилет. Бул типтүү
келишим Финансы министрлиги жана АЧжМ
жетекчилиги менен райсмий түрдө макулдашылган жана ЖПБларга таратылган.
КР Финансы министрлигинин адистери менен
биргеликте казыналык системасы аркылуу
жайыттарды пайдалануу үчүн каражаттарды
бөлүштүрүү жол-жобосун түшүндүрүү боюнча облустардагы жумушчу кеңешмелерге
катышып, жайыттарды пайдалануу үчүн каражаттардын келип түшүшү жана бөлүштүрүү
боюнча сунуштар иштелип чыкты.
Семинар жана тренинг учурунда КЖА адистери жайыттардагы талаш-тартыштын негизги
себептери боюнча жана аларды алдын алуу
жана чечүү, ошондой эле таасирдүү чараларды кабыл алуу жолу менен кеңештерди
беришти.
КЖА ЖАНА ЖПБРА ИНСТИТУЦИОНАЛДЫК
ЖАКТАН КҮЧӨТҮҮ ИШТЕРИ.
КЖА адистери дараметин жогорулатуу үчүн
эл аралык уюмдар, долбоорлор жана мамлекеттик уюмдар (КР АЧжМ, USAID, GIZ, ILC)
тарабынан жаратылыш ресурстарын натыйжалуу пайдалануу боюнча уюштурулган ар
кандай семинарларга, тренингдерге тегерек
столдорго катышышты. Бардык алынган материалдар жана билимдер ассоциациянын
кварталдык бюллетенинде, бардык пилоттук
ЖПБ өкүлдөрүнүн катышуусу менен жылдык
семинарларда жана веб-сайттарда чагылдырылды.
Отчеттук жылдын ичинде пилоттук ЖПБ ар
бир квартал үчүн маалымат берүү менен
ийгиликтүү иш алып барган ЖПБ үлгү кылуу
жана жайыт пайдалануучулар үчүн маалыматтар менен Ассоциациянын кварталдык
маалымат бюллетени таратылды.
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Мындан тышкары, бардык пилоттук ЖПБ
мыйзамдар, ЖК ыкчам башкаруу, жайыттардын абалын жакшыртуу, жайыт пайдалануучулар, мамлекеттик түзүмдөрдүн жана
өнөктөштөрдүн кызматкерлери андан ары
күн сайын пайдалануу үчүн кыргыз жана орус
тилдериндеги жайыт ресурстарын пландоо
жана башкаруу боюнча толук маалымат
камтылган “Жайыт пайдалануучулардын стол
китепчеси” таратылды.
2017-жылдын 1-июнунан тартып www.
jayit.kg дарегинде КЖАнын расмий сайты иштей баштады, ал 3 тилде: кыргыз,
орус жана англис тилдеринде жайгаштырылат. Бүгүнкү күндө анда КЖА ишмердиги жөнүндө маалыматтар, жаңылыктар жана мыйзамга киргизилген
өзгөртүүлөр, сектордо ишке ашырылган долбоорлор боюнча маалыматтар,
ошондой эле, жайыт пайдалануучулар
үчүн башка актуалдуу маалыматтар киргизилди.
“Кыргыз жайытынын” демилгеси менен актуалдуу маселелерди иштеп чыгуу жана биргелешип чечүү максатында, жайыт ресурстарын натыйжалуу башкаруу боюнча кызыкдар
тараптардын Координациялык кеңеши түзүлдү. Анын отурумдарына Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары, КР
Өкмөтүнүн агроөнөр жай комплекси жана
экология бөлүмүнүн эксперти, ЖӨБО башчылары, КР АЧжМ, жайыт, мал чарбасын жана
балык чарбачылыгын өнүктүрүү департаментинин, ошондой эле, мамлекеттик мекемелердин жана уюмдардын өкүлдөрү: РУАР, мамлекеттик экотехинспекция, Кыргызстандын
мал чарба жана жайыттарды изилдөө илимий
институту, КМАУ, Гипрозем, эл аралык уюмдардын жана мекемелердин адистери: АРИС,
GIZ, ФАО, Фонд "Ага Хан"; МЭУ өкүлдөрү,
ЖПБРА жана ЖПБ/ЖК төрагалары, көз карандысыз эксперттер катышышты.
Коммуникациялык планды ишке ашыруу
максатында бир катар республикалык жана
жергиликтүү гезит жана журналдарга («Эркин
Тоо», «Ош жаңырыгы», «Асыл жер», «Айыл
деми») маалыматтык материалдар жайгашты-

“КЫРГЫЗ ЖАЙЫТЫ” АССОЦИАЦИЯСЫНЫН МААЛЫМАТ БЮЛЛЕТЕНИ. №4, 2018-ЖЫЛ.

5

КЫРГЫЗ ЖАЙЫТЫ

РУБРИКА: 2017-ЖЫЛЫ АТКАРЫЛГАН ИШТЕР

рылып, радиолордо («Биринчи Радио», «Манас») жана телеберүүлөрдө («Он бир» жана
«Пирамида») чыгып сүйлөөлөр уюштурулган.
Бардык иш-чараларда ассоциациянын адистери КЖА жөнүндө, андагы жаңылыктар жана
алдыдагы пландары туурасында айтышып,
жайыт пайдалануучулардан келип түшкөн
негизги суроолорго жооп беришти. Ошондой
эле, жайыт чөйрөсүндө жаралган конфликттер, жерлерди деградациялоо жана климаттын өзгөрүүсүнүн таасир бериши, азыркы
мыйзамдагы көйгөйлөр, жайыт жерлерин
натыйжалуу пайдалануу, Кыргызстандагы
жайыт реформасындагы актуалдуу маселелер
талкууланды.
Ассоциациянын мамлекеттик түзүмдөр жана
эл аралык уюмдар менен кызматташуусу.
Ассоциациянын ишиндеги артыкчылыктуу багыттардын бири КР мамлекеттик түзүмдөрү жана эл аралык уюмдар
менен кызматташуу болду. 2017-жылдагы өнөктөштөрү: КР ЖК депутаттары,
КР АЧжМ алдындагы Айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү, Жайыт
департаменти, КР Финансы министрлиги,
ЖӨБО, райондук администрациялардын
өкүлдөрү, Токой экосистемасын жана
өзгөчө коргоого алынган жаратылыш
аймактарын өнүктүрүү департаменти,
Кыргыз улуттук агрардык университети,
ошондой эле, эл аралык уюмдар жана
өлкөбүздөгү жигердүү өкмөттүк эмес
уюмдар: ФАО, КР токой-жер пайдалануучулар ассоциациясы, “Роза Отунбаеванын демилгеси” фонду, ПРООН,
ЮСАИД эл аралык өнүктүрүү боюнча
АКШ агентствосу, GIZ эл аралык кызматташуу боюнча Герман коому, «Camp
Ala-Too», Хельветас өнүктүрүү боюнча
Швейцария уюму, Борбордук Азиядагы Кристенсена фонду, Ага-Хан фонду,
“РДФ” КФ, ИСУР.
Алсак, аталган ассоциация өлкөнүн ар кайсы
региондорунда жайыт комитеттеринин бир
канча долбоорлорун колдоого алган “Туруктуу өнүктүрүү стратегиясынын институту”
(ИСУР) КФнын 2016-2017-ж. “Жаштар демилгеси” чакан гранттык программасынын алка-
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гында жайыт комитеттеринин долбоорлорун
иштеп чыгуу жана ишке ашырууга жигердүү
катышкандыгын белгилей кетүү керек. Программа жаңы мүмкүнчүлүктөргө жана заманга
жараша ыңгайлашуу мүмкүнчүлүгүнө жана
салттуу билимине негизделүү менен жергиликтүү коомчулукка позитивдүү өзгөртүүлөрдү жөңгө салат.
Жайыттарды салттуу башкарууну өнүктүрүүгө багытталган долбоорлор:
“Пасторализм/жайыттарды салттуу башкаруу (маданий-экологиялык билимдин пайда
болушу, алыскы жайыттарга көчмөндүк кылуу
тажрыйбасы ж.б.)” жана “Салттуу билимдин
негизинде климаттын өзгөрүүсүнө көнүү” багыттары боюнча төмөндөгүдөй долбоорлор
колдоого алынды.
Чүй облусунун Ысык-Ата районундагы Сын-Таш
айылдык округундагы жайыт пайдалануучулар
бирикмеси: “Сын-Таш айылдык округундагы
жайыт пайдалануучулардын курултайы” долбоору – Кегети ашуусу аркылуу көчүү үчүн
ыңгайлуу шарттарды түзүү жана Курултай, Ашар
ыкмаларын мобилдештирүү салттуу практикасын пайдалануу менен Сын-Таш айыл аймагынын алыскы Суусамыр жайытындагы жайыт
пайдалануучулар арасында көчмөндөрдүн
салттуу практикасынын ишке ашыруу.
Нарын облусунун Нарын районундагы Учкун
айылдык округундагы жайыт пайдалануучулар
бирикмеси - “Учкун – Арпа жолунда бабалардын изи менен” долбоору – Учкун –Арпа жол
боюндагы булакты, жергиликтүү тоолордун
аталышынын тарыхын изилдөө жана Учкун
айыл аймагында жайыттарды сактоо боюнча
салттуу экологиялык жана маданий билимди
жайыт пайдалануучуларга окутуу аркылуу жайыттарга аяр мамиле жасоо.
Нарын облусунун Нарын районундагы Жерге-Тал айылдык округундагы жайыт пайдалануучулар коому: “Жерге-Тал алыскы жайыттардагы ыйык булактар” долбоору –алыскы
жайыттарды жакшыртуу үчүн суу ресурстарын туруктуу башкаруу боюнча практикаларды жана салттуу билимдерди колдонуу жана
ишке ашыруу.
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Тажикистандан келген делегация менен тажрыйба алмашуу учурунда.

Ысык-Көл облусунун Тоң районундагы Улахол
айылдык округундагы жайыт пайдалануучулар бирикмеси: “Улахол айыл аймагындагы
алыскы жайыттарда окутуучу экспедиция”
долбоору – жаш муундарга жайыттарды рационалдуу пайдалануу боюнча салттуу билимди жана практиканы өткөрүп берүү үчүн
муундар арасында байланыш түзүү.
Нарын облусунун Кочкор районундагы
Чолпон айылдык округундагы жайыт пайдалануучулар бирикмеси “Гүлдөгөн Кызарт
жайлоосу» долбоору – жайыт ресурстарын
пландоо жана пайдалануу процессинде пасторализм маданиятын жана салттуу ыкмаларды киргизүүнүн Чолпон айыл аймагындагы
“Кызарт” жайлоосунда деградацияланган жайыттарды калыбына келтирүүнүн негизинде
климаттагы өзгөрүүлөргө көнүү жана салттуу
билим коомдук борборун түзүү.
Ошондой эле, ассоциация “Борбордук
Азиядагы Кристенсен Фондунун” колдоосунда жаңы долбоорду ишке ашыра
баштады. Бул долбоордун максаты – жайыттарды пайдалануунун экономикалык

жактан негизделген салттуу практикасын
кайрадан жаратуу, анын негизинде экосистеманы жакшыртуу жана биомаданий ар
түрдүүлүктү сактоо максатында жаратылыш ресурстарын рационалдуу, туруктуу
жана натыйжалуу пайдалануу. Бул долбоордун өзгөчөлүгү - жайыттарды биргелешип туруктуу башкаруу планын түзүү,
ошондой эле, жайыт пайдалануучуларды
бул салттуу практика менен окутуунун негизинде, өзүн-өзү калыбына келтирүү жана
жаңыртуу принцибине негизделген жайыт
пайдалануучулардын салттуу ыкмасын
киргизүү. Долбоордун милдеттери – жергиликтүү коомчулуктун өкүлдөрү, салт-пайдалануучулар, аксакалдар, улуу муундагылар менен биргеликте талкуулоо, талдоо
жана жыйноо жолу менен жайыттарды
туруктуу башкаруунун салттуу практикасын
ишке ашыруу, ошондой эле, бул салттуу
билимди андан ары жайылтуу, жайыттарды биргелешип башкаруу боюнча заманбап планга киргизүү жана аларга көнүү.
Долбоор пилоттук үч ЖПБде киргизүүнү
пландоодо. Бул долбоорду ийгиликтүү
ишке ашыруу менен Кыргызстандын башка ЖПБ жайылтылмакчы. Бул долбоорду
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ишке ашыруунун зарыл учуру болуп турат,
жайыт комитетинин мүчөлөрүнүн салттуу
билимди сактоочуларын алдыга жылдыруу
жана жайыттарды пайдаланууда жаралган
көйгөйлөрдү салттуу практиканы колдонуу жолу менен өз убагында чечүүгө жана
жалпы экосистеманы сактоого мүмкүндүк
түзмөкчү. Бул жол менен жайыт пайдалануучулар пайда алуучу гана эмес, бул долбоордун өнөктөшү да болуп калышат.
ЭЛ АРАЛЫК КЫЗМАТТАШУУЛАР ЖЕМИШИН БЕРЕТ.
Ассоциация 2017-жылы жайыт реформасын
жүргүзүү чөйрөсүндө Кыргызстандын башка
өлкөлөр менен маалымат алмашуу жана тажрыйба бөлүшүү боюнча кызматташууну улантты.
Алсак, 2017-жылы Тажикистан, Казакстан, Монголия жана Индияга иш сапарлар уюштурулду.
Мындан тышкары, Бишкек шаарында ар кыл
долбоордун үстүндө эл аралык кызматташууну
кеңейтүү боюнча иш-чаралар уюштурулду.
Тажикистанга «Кыргыз жайыты» Ассоциациясынын башкы директору Айыл чарба министрлигинин алдындагы “Жайыттар департаментинин” документтерин иштеп чыгуу боюнча эл
аралык консультант катары чакырылган. Иш
сапардын максаты – Жайыттар департаментин
түзүү үчүн документтер пакетин иштеп чыгуу
жана жайыт пайдалануучулар чөйрөсүндөгү
мыйзамдарга өзгөртүүлөрду киргизүү үчүн
сунуштарды иштеп чыгуу, жайыттарды башкаруу боюнча Тажикстандын колдонуудагы
мыйзамдарына талдоо жүргүзүү болгон.
Казакстанга «Кыргыз жайыты» Ассоциациясынын адистери «Сезондук жайыттарды туруктуу пайдалануу чөйрөсүндөгү мыйзамдар.
Өнүктүрүү сабактары жана перспективалары»
темасында Алматы шаарында өткөн тегерек
столго консультант катары катышып келишти.
Иш сапардын максаты – жайыттарды башкаруу чөйрөсүндөгү Казакстан мыйзамдарын
талдоо, жайыттарды натыйжалуу пайдалануу,
жайыт ресурстарын өндүрүлүшүн жогорулатуу жана малдын санын башкаруу чөйрөсүндөгү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү
үчүн сунуштарды иштеп чыгуу болгон.
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Индия: жайыттар темасында регионалдык
жолугушуууда.

Монголияга болгон иш сапар Кыргызстандын
да, Казакстандын да жайыт секторунун адистери үчүн реформанын укуктук негиздери
боюнча кеңешме өткөрүү жана жайыт реформаларын оң тажрыйбада жайылтуу максатында уюштурулган. Иш сапардын жүрүшүндө
2017-жылдын күз айларында “Жашыл алтын
– Монголия” мекемесинин колдоосунда жайыт
пайдалануучулардын тобунун Улуттук федерациясы тарабынан катышуучу-өлкөлөрдүн
эксперттери үчүн заманбап технологияларды
пайдалануу менен жайыттарды мониторингдөө тажрыйбалары менен тааныштырылды.
«Кыргыз жайыты» Ассоциациясынын адистери
Индиянын жайыт пайдалануучулар бирикмесинин чакыруусу боюнча Гуджарат штатындагы
«Түштүк Азиядагы жерге ээлик кылуу системасындагы ар түрдүүлүк» боюнча регионалдык
жолугушууга катышып келишти. Жолугушууга
Афганистан, Непал, Бутан жана Индиянын ар
кыл региондорунан келген делегация катышты.
БИШКЕК ШААРЫНДА УЮШТУРУЛГАН ИШЧАРАЛАР:
•
2017-жылдын 15-18-майында ПРООНГЭФтин “Өзбекстандын тоолуу, жарым чөлдүү
жана чөлдүү ландшафтындагы айдалбаган
жерлерди эксплуатациялоо атаандашуунун
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Монголияга болгон
иш сапар учурунда.

Азиялык жер ассамбелясында.
Бишкек-2017

натыйжасында жаратылыш ресурстарын
пайдаланууга болгон жүктөрдү азайтуу” долбоорунун алкагында Борбордук Азиянын өлкөлөрүнүн делегациялары менен жолугушуу
болуп өткөн. Делегация Казахстан, Өзбекстан
жана Тажикистан өкүлдөрүнөн туруп, жайыт
реформасы менен таанышуу үчүн биздин
өлкөгө келишти. Жолугушууда КР “Жайыттар
жөнүндө” Мыйзамын кабыл алынышы жана
ишке ашырылышы, ошондой эле, андагы тоскоолдуктар жана көйгөйлөр талкууга алынды.
Ошондой эле, ар бир өлкөнүн өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен бул көйгөйлөрдү чечүү
ыкмалары талкууланды жана регионалдык
деңгээлдеги мындай мыйзам долбоорлорун
иштеп чыгуу боюнча сунуштар айтылды.
•
2017-жылдын сентябрь айында Кыргызстандын токой пайдалануучулар ассоциациясы менен биргеликте “Азиянын регионалдык ассамблеясы” жер форуму уюшутурулган.
Анын негизги максаты – Түштүк жана Борбордук Азиянын жайыт жерлери боюнча субрегионалдык иш чаралар жана стратегиялардын
алкагында тажрыйба алмашуу. Тал- куунун
негизги темасы Азиянын жергиликтүү коомчулуктарынын жашоосун жакшыртуу укугу

болду. Форумдун жыйынтыгында 2016-жылдын отчету, 3 жылга (2018-2020) регионалдык
стратегия бекитилип, Азиядагы Эл аралык
жер коалициясынын катышуусу бекемделди
жана коалициянын курамы жаңыртылды,
2018-жылга форумдун жаңы мүчөлөрү бекитилип, ага биздин ассоциация да кирди.
•
Мындан тышкары, биздин өнөктөш
“CAMP Алатоо” КФ Туркменистандын өкүлдөрү
үчүн жерди пайдалануу чөйрөсүндө юристтердин
жана эксперттердин окуусун уюштурушту, алар
Туркмениянын жайыттары жөнүндө мыйзамды
иштеп чыгуу жана практикалык ишке ашырууга
катышышты. Жолугушуу убагында башкы директор А. Эгембердиев менен жайыттарды пайдалануу чөйрөсүндөгү жергиликтүү мыйзамдар
изилденип, кыргыз кесиптештер менен тажрыйба
алмашылды. Ошондой эле, Туркмениядан келген
эксперттер Ысык-Ата районундагы Нурмамбет
айыл аймагында болушуп, жергиликтүү жайыт
комитетинин жана райондук жайыт комитетинин
жетекчилери менен жолугушушту.
Биздин ассоциация эл аралык кызматташууну
өнүктүрүү өз ишинин артыкчылыктуу багыттарынын бири деп эсептейт. Борбордук
Азиянын өлкөлөрүнөн келген кесиптештери үчүн тажрыйба алмашуучусу үзгүлтүксүз
уюштуруп, өнөктөштөр менен мындан ары да
өз ара кызматташууну кеңейтмекчибиз.
Башкы директор А.Эгембердиев
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Ассоциациянын жылдык чогулушдагы катышуучулар.

АССОЦИАЦИЯНЫН МҮЧӨЛӨРҮ
2017-ЖЫЛДЫН ЖЫЙЫНТЫГЫН
ЧЫГАРЫШЫП, 2018-ЖЫЛГА КАРАТА
ПЛАНДЫ ТАЛКУУЛАШТЫ
ЖПБ ЖК, ЖПБРА иштеринин натыйжалуулугун жана потенциалын жогорулатуу жана катышуучуларды алдыңкы тажрыйбалар жана иштеги мыкты практикалар менен тааныштыруу
боюнча 2017-жылдын 15-16-декабрында Ош шаарында семинар болуп өттү. Иш-чараны КЖА
башкы директору А.А. Эгембердиев ачып, ЖПБ пилоттук ЖК менен иштин жыйынтыгы тууралуу
презентация жасады, ошондой эле, ассоциациянын негизги жетишкендиктери тууралуу, ишке
ашырылуучу дорлбоордун максаты жана аларды ишке ашыруудагы көйгөйлөр туурасында айтып өттү. Жайыт комитеттеринин иштерине таасирин тийгизген мыйзамдардагы негизги өзгөртүүлөр талкууланды жана 2018-жылга карата пландар сунушталды. Семинарга КЖА, пилоттук
жайыт комитеттеринин адистери, РУАР, ЖӨБО өкүлдөрү, АРИС жетекчилиги болуп – бардыгы 83
адам катышып, алардан 7- айымдар, ал эми жаштар – 12 адам түздү.
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Катышуучулар ассоциациянын иштерин талкуулоого
жигердүү катышышып, өздөрүнүн ыраазычылыктарын айтышты жана өткөрүлгөн иш-чара боюнча өз
ойлорун билдиришти. Ошондой эле, катышуучулар
долбоорду ийгиликтүү ишке ашыруудагы негизги
тоскоолдууктардын тизмесин аныкташып, аларды
чечүүгө өз тажрыйбаларын бөлүшүштү, ЖК иштерин
жүргүзүүдө, жайыттарды башкаруунун натыйжалуу
ыкмаларын жайылтууга, жайыттардын инфратүзумүн жана алардын абалын микро-долбоорлорду
ишке ашыруу аркылуу жакшыртууга бири бирине
мындан ары жардам көрсөтүүгө даяр экендигин
билдиришти.
Андан соң АРИС кызматкерлеринин өлкөнүн 7
облусундагы долбоорлорду ишке ашыруу
боюнча иштери талкууланып, анда
долбоордун негизги жетишкендиктери, агентствонун негизги
багыттары көрсөтүлдү жана
Айыл чарбаны Өнүкүруу
Эл Аралык Фондунан жана Дуйнөлүк
банктан микрогранттарды алуу
боюнча пилоттук
ЖПБ иштеринин
эң мыкты практикасы сунушталды.
Бетачаардан соң
2018-2019-жылдардагы долбоорлордун алкагында
пландалган андан
аркы гранттар боюнча көптөгөн суроолор
берилип, ал боюнча
кеңири маалыматтар
берилди жана кийинки
3 жылга карата долбоордук
сунуштардын алгылыктуу багыттары түзүлдү. Бетачаардын экинчи бөлүгү
АРИС адиси М.Досуев улантып, Кыргызстанда
ишке ашырууга мүмкүн болгон кызыктуу долбоорлор, анын ичинде ЖК ишине инновацияларды
колдонуу практикасы боюнча видео көрсөттү жана
сууну үнөмдөп пайдалануу жана аны андан ары
айдоо жерлерин сугаруу ж.б. максаттар үчүн пайдалануу боюнча жөнөкөй механизмдер тууралуу
видео-фильм менен улантты.
Семинарды КЖА адиси Б.С.Усубалиев өз сөзү менен
улантып, “Коомдук үрөөн фондунун” уюштурулушу
тууралуу айтып, КҮФ системасын түзүү жана натыйжалуу өнүктүрүү боюнча негизги критерийлерди
белгилеп өттү. Негизги урунттуу учурлар талкуулагандан кийин катышуучулар КҮФ катталууга юри-
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дикалык талаптар боюнча, алынган каражатттарды
бөлүштүрүү системасы жана жакыңкы аралыктагы иш-чаралар боюнча өз суроолорун беришти.
2018-2023-жылдарга карата КҮФ өнүктүрүү боюнча
КЖА программасына ылайык нюанстарды түшүндүрүү менен бардык суроолорго толук жооп берилди.
Андан соң КЖА адиси Найзабеков Б.Ш. сөз сүйлөп,
жайыт комитетинин ишинин жүрүшү, жайыт жерлерин пайдаланууда жаралган конфликттин негизги
түрлөрү жана аларды чечүүнүн жолдору, ошондой
эле ЖК чогулуш өткөрүүнүн тартиби, шайлоо өткөрүүнүн өзгөчөлүктөрү тууралуу айтып өттү. Чыгып
сүйлөөлөрдөн кийин ЖК жаңы Уставы сунушталып,
анда КР Бюджет кодексинин аткарылышы жана
казыналык системасынын алкагында кызматташуу боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен
келишимдерди жана макулдашууларды түзүүнүн жаңы
формаларын эске алуу
менен киргизилээри
пландалгандыгы белгиленди.
Акырында КЖА
адиси Э.Маратова
бизнес-долбоорлорун иштеп
чыгуу жана эл
аралык донордук
уюмдарга кайрылуунун тартиби
темасында айтып
берди. Гранттык
программалар
конкурсуна катышуу
үчүн негизги талаптар
талкууланып, 2018-жылга
пландалган эл аралык уюмдардын долбоорлору жана ага
катышуу мүмкүнчүлүгү талкууланды.
Ошондой эле, ЖК базасында ийгиликтүү
ишке ашырылган долбоорлор белгиленди, алардын
көбү ар кайсы региондордогу жайыт комитеттеринин биргелешкен долбоорлорун түзүү жана ишке
ашыруу, долбоордук сунуштарды түзүү тажрыйбалары менен алмашуу чечими кабыл алынган.
Семинардын жүрүшүндө бардык тема боюнча
ассоциациянын жана башка өнөктөштөрдүн материалдары, брошюралары, буклеттери, бюллетендери таратылды. Андан соң КЖА тарабынан берилген
маалыматтар талкууланып, суроо-жооптор берилди.
Ар кайсы региондордон келген катышуучулар кезеги
менен чыгышып, аткарылган иштер туурасында
айтып беришти жана өз көйгөйлөрү жана аларды
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чечүү жолдору менен бөлүшүштү. КЖА жана АРИС
адистери катышуучуларды кызыктырган негизги
учурлар туурасында түшүндүрүшүп, алар боюнча
конкреттүү сунуштарды беришти.
Семинардын практикалык бөлүгү ОШ облусунун ийгиликтүү үч ЖК жүргүзүлдү. Семинардын катышуучулуры Кара-Суу районунун Шарк, Катта-Талдык жана
Мады ЖПБда болушуп, анда иш кагаздарынын жүргүзүлүшү, бухгалтериясы, ЖК кабинеттери, маалымат
такталарынын жасалгаланышы менен таанышышты
жана ошол ЖПБ ишке ашырылган долбоорлор
туурасында биле алышты. Катышуучулар өздөрүн
кызыктырган суроолорду беришип, ЖК иштеринин
методикасы боюнча өз тажрыйбаларын бөлүшүштү,
ошондой эле, андагы ЖПБ көйгөйлөрү жана алган
тажрыйбалары менен таанышып чыгышты.
Семинардын аягында КЖА башкы директору А.Эгембердиевдин сунушу менен ассоциациянын концепциясын чагылдырган жана эл аралык стандартка
ылайык келген ассоциациянын жаңы логотиби
талкууланып, бекитилди. Мындан тышкары, жайыт
чарбасын өнүктүрүүгө чоң салым кошкон жана
сектордун ишинде көп жылдык тажрыйбасы бар
ассоциациянын автивдүү мүчөлөрүнө сыйлык берүү
тартиби колдоого алынды. Сыйлык берүү форматы,
сыйлануучуну тандоо критерилери, ардак грамотанын жана “Жайыт чарбасынын мыктысы” медалынын дизайны бекитилди. Ошол эле учурда, алдыңкы
ЖПБ, ЖПБРА жана ЖӨБО ийгиликтери белгиленип,
аларга жайыт реформасын ишке ашырууда жигердүү катышкандыктары үчүн ыраазычылык билдирилип, “Кыргыз жайыты” ассоциациясынын атынан
алгачкы ардак грамоталар жана медалдар тапшырылды. Алардын катарында жайыт комитеттеринин,
РУАР төрагалары жана ЖӨБО өкүлдөрү болду.
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КООМДУК ҮРӨӨН ФОНДУЛАРЫН УЮШТУРУУ
ВАЗИЙПАСЫ КЫРГЫЗСТАНДАГЫ “КЫРГЫЗ
ЖАЙЫТЫ” УЛУТТУК ЖАЙЫТ ПАЙДАЛАНУУЧУЛАР
АССОЦИАЦИЯСЫНА БЕРИЛДИ.
Акыркы мезгилде Кыргызстандагы эң чоң байлыгыбыздын бири болгон жайытыбызга, тактап
айтканда жайыттарды жакшыртууга, Кыргыз
өкмөтүбүздүн демилгеси менен эл аралык уюмдар
тарабынын каражаттар келип жатат. Ушул аталган
уюмдардын бири болуп “Эл аралык айыл чарбасын
өнүктүруу” фондусу жайыттардын инфраструктураларын жакшыртууга бир топ каражаттарды жайыт
комитеттерибизге берип, жергебизде жайыттарды
жакшыртуу максатында бир топ алгылыктуу иштер жүрүп жаткан кези. Жайыттарды жакшыртуу,
оңдоо үчүн дээрлик республикабыздагы баардык
жайыт комитеттерибиз өздөрунө керектүү техникаларды алышып, жайыт инфраструктурасын оңдоо
жана жаңы жолдорду куруу максатында албан-албан иштерди аткаруунун үстүндө. Бул иштерди аткаруу үчүн өздөрүнүн жайыттарды башкаруу жана
аткаруу пландарына аткарыла турган иштерди
киргизишип, аны жергиликтүү кеңештер тарабынан
бекитишип, иш алып барууда.

жакындан “Кыргыз жайыты” улуттук жайыт пайдалануучулар ассоциациясы көтөруп жана бул демилгебизди “Эл аралык айыл чарбасын өнүктүруу”
фондусу колдоп, жер-жерлерде Жайыт комитеттеринин көзөмөлүндө “Коомдук урөөн фондуларын”
уюштуруу вазийпасы бизге расмий турдө берилди.
Ушул кыска мөөнөттүн аралыгында “Кыргыз жайыты” адистери Коомдук үрөөн фондуларын (КҮФ)
уюштуруу маселесин чечүү максатында керектүү
документтерди даярдашты, тактап айтканда:

Бүгүңкү күндө жайыттардагы инфраструктураны
оңдоп жана куруу маселеси мурдагыдай оорчундуу-көйгөйлүү маселеден өтүп, эң оорчундуу маселенин бири болуп жайыттардын өзүн жакшыртуу
жана кышкы мезгилде малга керектүү тоют камдоо
жана сапаттуу үрөөн менен камыздоо маселеси
курч болуп турган кези. Бул көйгөйлүү маселени

5. КҮФ Уставы.

1. КҮФ уюштуруу концепциясы
2. КҮФ уюштуруу жана өнүктүрүү боюнча күнүмдүк
колдонмо
3. КҮФ жана тоют өсүмдүктөрүн өстүрүү боюнча
бизнес–план
4. Айыл-чарба долбоорлун ишке ашыруу бөлүмү
менен “Кыргыз жайыты” Ассоциациясын орто- сундагы кызматташтык меморандуму
Бул иштелип чыккан документтердин баары
тийиштүү мекемелер жана адистер тарабынан талкууга алынып, такталгандан кийин “Эл аралык айыл
чарбасын өнүктүруу” фондусунун кароосуна берилген. Ал жактан да тийиштүү адистер тарабынан
каралып чыгып, “Кыргыз жайыты” Ассоциациясы-
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на расмий түрдө колдонууга жана КҮФ уюштурууга
уруксаат жана каражаттык колдоо берилди. Тийиштүү документтер расмий түрдө келгенден кийин
“Айыл-чарба долбоорлорун ишке ашыруу” бөлүмүнүн макулдугу менен “Кыргыз жайыты” адистери
Ысык-Көл жана Нарын облустарынын алкагында
уюштуруу иштерин башташты жана аталган эки
облустардын райондук деңгээлдеринде атайын
жолугушууларды өткөрүштү.
Бул жолугушуулар кээ бир райондун акимдери
же алардын орун басарлары, райондук агрардык
өнүктүрүү башкармачылыгынын жетекчилери,
айыл өкмөттөрүнүн жана жергиликтүү кеңештин
төрагалары жана жайыт комитеттеринин төрагаларынын катышуусунда өттү. Бул жолугушууларда
“Кыргыз жайыты” адистери КҮФ уюштуруунун
негизги максаттары жөнүндө, аларды ишке ашыруу
механизмдери, уюштуруучу мекемелер, КҮФ кимдер жана кайсы критерийлердин негизинде уюштурулары жөнүндө толук түшүндүрмө беришип,
бул жаңылыкты жыйындагы катышуучулардан бир
добуштан колдошту. Бул өткөрулгөн жыйындарда өзгөчө айыл өкмөттөрүнүн башчылары жана
райондук айыл чарбасын өнүктүрүү башкармачылыгынын өкүлдөрү тарабынан “Кыргыз жайыты” ассоциациясына бул маселени колго алып,
айыл жергесинде эң көйгөйлүү маселени чечүүгө
долбоор тартып келгенине ыраазы болшуканын
билгизишти. Жыйындардын аягында бул маселени
райондун жана айыл өкмөттөрүнун деңгээлдеринде өздөрү колго алышып, жайыт пайдалануучуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү милдетин аткарышаарын айтышты.
Өткөрулгөн жолугушуулардын жыйынтыгында
Ысык-Көл облусу боюнча 31, Нарын облусу боюнча 32 КҮФ уюштурулуп, айыл өкмөттөрунүн башчылары жана райондук айыл чарбасын өнүктүрүү
башкармачылыктарынын жетекчилери “Кыргыз
жайыты” ассоциациясынын башкы директорунун
атына КҮФ уюштуруу боюнча расмий түрдө атайын
кепилдик каттарын даярдап беришти. Ушундай
эле жолугушуу жыйындары “Мал чарбасын жана
рынокту өнүктүрүү-2” долбоорунун алкагында Ош,
Баткен, Жалал-Абад облустарында да өткөрүлүп,
даярдык иштери жүргүзүлүүдө. Аталган облустарда 41 КҮФ уюштурулушу пландалууда, ал эми
2018-жылдын аягына чейин дагы кошумча 49 КҮФ
уюштурулат.
Бул иштерди аткаруу үчүн “Кыргыз жайыты” ассоциациясы КҮФ уюштуруу үчүн долбоордун координаторуна Усубалиев Байбекти жана ар бир облус
үчүн 5 адисти бекитишип, аталган адистер бүгүнкү
күндө алгылыктуу иштерди алып барышууда.

берилет. КҮФ уюштурууда кепилдик берген айыл
өкмөттөр “Мал чабасын жана рынокту өнүктүрүү
өнүктүрүү - 1” долбоорунун алкагында 40 гектар
суугат жерлерин, анын ичинен бир аянттагы жерлери жана тийиштүү техникалары бар фермерлерге артыкчылык берилээрин маалымат катарында
баардык айыл өкмөттөрүнө билдирилген. Ал эми
“Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү -2” долбоорунун алкагында кепилдик берген айыл өкмөттөрү 20 гектар сугат жерлерине КҮФ уюштуруп
жатышат. Бүгүнкү күндө “Кыргыз жайыты” улуттук
жайыт пайдалануучулар ассоциациясы тарабынын
аталган эки долбоордун алкагында 2017-жылдын аягына чейин 104 КҮФ уюштуруу демилгесин
колдогон айыл өкмөттөрүнөн кепилдик каттарын
алып, “Айыл-чарба долбоорлорун ишке ашыруу”
бөлүмүнө билдирме кат жолдоп, сапатту үрөөнду
жана жер семирткичтерди алуу үчүн тендердик
процессти баштоого сунушун берген. Азыр ал
бөлүмү расмий түрдө сапаттуу үрөөн жана жер
семирткичтерди сатып алуу үчүн тендер жарыялап, иш алып барууда. Кудай буюрса, өткөрүлгөн
тендердин жыйынтыгынын негизинде жеңген компания менен “Кыргыз жайыты” февраль айынын
аягына чейин ар бир айыл өкмөттөрүнө үрөөндү
жана жер семирткичти жеткирип беришет.
Бул жүрүп жаткан иштер убагында башталганын
“Кыргыз жайыты” жана кепилдик берген айыл
өкмөттөрү, жайыт комитеттер жоопкерчиликти
түшүнүү менен кабыл алышып, азыркы кезде КҮФ
түзүү боюнча алгылыктуу иштерди башташты.
Эгерде азыркы уюштурулуп жаткан КҮФ атайын
кабыл алынган Концепциянын негизинде иш алып
барышса, аталган 104 айыл өкмөттөрүндө уюштурулган КҮФ тарабынан жайыт пайдалануучуларды
сапаттуу үрөөн менен камсыз кылып, жыйынтыгында кышкы мез- гилге тоютту көбүрөөк даярдап
алууга мүмкүнчүлүк түзүп беришет.
Демек кошумча тоют болсо малдын башын көбөйтүүгө же малды сапаттуу кыштан алып чыгууга
мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул биринчи жагы, ал эми
экинчи жагы тоют канчалык көбүрөөк даярдалса
жазгы мезгиде жайыттарыбыз дагы басымды азайтууга шарт түзүлөт, демек бул иштерди уюштуруу
менен биз жайыттарыбызды жакшыртууга өбөлгө
түзөбуз.
ДАЯРДАГАН, УСУБАЛИЕВ БАЙБЕК
Коомдук үрөөн фондуларын уюштуруу боюнча
АКЖ координатору

Уюштурулган КҮФларына “Кыргыз жайыты” Ассоциациясы тарабынан 8 тонна сапаттуу биринчи
репродукциядагы арпанын райондоштурулган
үрөөнү жана 8 тонна сапаттуу жер семирткичтер
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КЫРГЫЗ ЖАЙЫТЫ

«КЫРГЫЗ ЖАЙЫТЫ» – АРИС КОЛДООСУНДА
ЖАНА КӨМӨК КӨРСӨТҮҮСҮ МЕНЕН ОШ ЖАНА
БАТКЕН ОБЛУСТАРЫНДА “ЖАЙЫТТАРДЫ
ПАЙДАЛАНУУ ЖАНА БАШКАРУУНУН УКУКТУК
НЕГИЗДЕРИ” ТЕМАСЫНДАГЫ ТРЕНИНГИ

Тренинг учурунда (Ассоциациянын адиси Б.Усубалиев)

2017-жылдын 19-22-декабрында АРИС жана АКЖ
адистери менен биргеликте Баткен ш. (Баткен
районунда), Исфана ш. (Лейлек району), Пульгон а.
(Кадамжай району) жана Ноокат ш. (Ноокат району) ЖПБ жайыт комитеттеринин өкүлдөрү, бухгалтерлер, жергиликтүү кеңештин, айыл өкмөтүнүн
өкүлдөрү, КР Финансы министрлигинин аймактык
бөлүктөрүнун, салык кызматынын адистери жана
жетекчилери, райадминистрациялардын өкүлдөрү,
Жайыт департаменти, КР АЧжМ, жайыт департаменти үчүн тренинг өткөрүштү.
Катышуучулардын жалпы саны 127 адам болду.
Тренингдин максаты: жайыттарды башкаруу
жана пайдалануунун укуктук маселелери,
анын ичинде КР Бюджет кодекси (БК) кабыл алынгандыгына байланыштуу, казына
системасы аркылуу жайыттарды пайдалангандыгы үчүн акы төлөө маселелери тууралуу маалымат берүү. Тренинг учурунда

казына системасы аркылуу жайыт акыны
төлөө маселелери боюнча катышуучулардын маалымдуулук деңгээлин жогорулатуу
зарылчылыгынан келип чыккан суроолорду
талкуалашты. Тренинг өткөрүү үчүн “Кыргыз
жайыты” Ассоцияциясынын башкы директору А.Эгембердиевдин жетекчилиги алдында
Ассоциациянын адистери К.Кудайбергенов
жана Б.Усубалиев, КР АЧжМ юристи
С.Аббасов жана Жайыт департаментинин
юристи Г.Жакыпбековадан турган адистер
курамы түзүлүп, алар жайыттарды башкаруу
жана пайдалануу боюнча ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө макулдашуунун
долбоору; жайыттарды пайдалангандыгы
үчүн төлөө схемасы жана КР Финансы министрлигинин расмий каттарынын көчүрмөсү
сыяктуу материалдарын даярдашты.

“КЫРГЫЗ ЖАЙЫТЫ” АССОЦИАЦИЯСЫНЫН МААЛЫМАТ БЮЛЛЕТЕНИ. №4, 2018-ЖЫЛ.

15

КЫРГЫЗ ЖАЙЫТЫ

РУБРИКА: «КЫРГЫЗ ЖАЙЫТЫ» САБАКТАРЫ

Башкы директор А.Эгембердиев
Бюджеттик Кодекстин
макалаларын түшүндүрүп жаткан учурунда.

ТРЕНИНГДИН ПРОГРАММАСЫ ТӨМӨНКҮ ТЕМАЛАРДЫ КАМТЫДЫ:
•

БК кабыл алынгандыгына байланыштуу ЖӨБО,
финоргандар менен жайыт комитеттеринин
иштери жөнүндө;

•

ЖПБ/ЖК жана ЖӨБО өз ара аракеттешүүсү
жөнүндө ( КР «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзамы);

•

Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу
боюнча ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү
жөнүндө келишим түзүү тартиби жана негизги
шарттары жөнүндө;

•

ЖПБ уставына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тартиби жөнүндө;

•

Коомдук үрөөн фондун түзүү жөнүндө.

Белгилей кетсек, тренингдин программасы катышуучулардын актуалдуулугу жана кызыкчылыктарынын чараларын эске алуу менен иштелип
чыкты. Тренингдин жүрүшүндө негизинен суроожооп, дискуссия, пикир алмашуу ж.б. формадагы
интерактивдүү ыкмалар колдонулду жана коюлган
маселелердин бардыгы КР колдонуудагы мыйзамдарынын алкагында так маалыматтар берилди.
Алсак, КР Финансы министрлиги КР Бюджет
кодекси менен КР “Жайыттар жөнүндө” Мыйзамынын ченемдерине ылайык келтирүү максатында
“жайыт жерлерин пайдалангандыгы үчүн төлөмдү”
которуу жана чегерүүнүн кийинки система-
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сы сунушталууда: КР «Жергиликтүү өз алдынча
башкаруу жөнүндө” мыйзамы жана КР “Жайыттар
жөнүндө” Мыйзамына ылайык жергиликтүү өз
алдынча башкаруу органы жайыт пайдалануучулар бирикмесине жайыттарды башкаруу жана
пайдалануу боюнча ыйгарым укуктарды өткөрүп
берүүгө укуктуу. Жогоруда айтылгандардын негизинде, ЖӨБО жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү
боюнча ЖПБ менен айыл өкмөтүнүн ортосундагы
келишимди кайра түзүү сунушталды. Келишимде
ЖПБ менен айыл өкмөтүнүн ортосундагы өткөрүп
берилген ыйгарым укуктардын негизи, укуктары,
милдеттери, ошондой эле, финансылык мамилелердин тартиби көрсөтүлгөн. ЖПБ/ЖК бюджеттик
жол-жоболоруна ылайык “Жайыт жерлерин пайдалангандыгы үчүн төлөм” 14152200 кирешелер
бөлүгүнө, жергиликтүү бюджеттин кирешесине
жайыт жерлерин пайдалангандыгы үчүн төлөмдү
эсептөө камсыздалмакчы. Бул сумма жергиликтүү
бюджеттин кирешелер жана чыгымдар курамында бекитилет жана жергиликтүү кеңештин чечимдеринин негизинде бюджеттик укук нормаларын
жана принциптерин сактоо менен көрсөтүлөт.
Жергиликтүү бюджеттин чыгымдар бөлүгүндө
жалпы үлүштүн үчтөн эки бөлугун түзгөн жайыт
жерлерин пайдалангандыгы үчүн төлөм бөлүгү
КР Бюджеттик классификациясынын 704 “Экономикалык маселелер” бөлүгүндө бекитилет. Башкы
бөлүштүрүүчү катары айыл өкмөтү жергиликтүү
кеңештин чечими менен бекитилген жергиликтүү
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бюджеттин кол коюсуна ылайык, Жайыт комитетинин үлүшүн түзгөн жайыт жерлерин пайдалангандыгы үчүн төлөмдүн суммасын ЖПБ алыш-бериш эсебине жиберет. Жергиликтүү өз алдынча
башкаруунун өкүлчүлүктүү органы (жергиликтүү
кеңеш) жайыт пайдалануу боюнча жамааттын
планын, ошондой эле алардын аткарылышы
тууралуу отчетту бекитет. Жайыт комитети өз
кезегинде Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин
аткаруучу органы жана бюджеттик каражаттарды
алуучу катары алынган суммаларды бекитилген
планга ылайык, жайыттарды жана жайыттардын
инфра-түзүмдөрүн кармоо, жакшыртуу жана
өнүктүрүү үчүн жиберет. Финансылык отчеттук
жыл аяктагандан кийин жайыт комитети бюджеттик жол-жоболорго ылайык, жергиликтүү кеңеш
тарабынан бекитилген жайыттарды пайдалануу боюнча жамааттын планынын аткарылышы
тууралуу отчет берет. Белгилей кетсек, үчтөн бир
бөлүгүн түзгөн жайыт жерлерин пайдалангандыгы
үчүн каражаттар жергиликтүү кеңештин чечими
менен бекитилген жергиликтүү бюджеттин колуна
ылайык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан пайдаланылат.
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Мындан тышкары, тренингдин катышуучуларына ЖПБ/ЖК жана айыл өкмөтүнүн ортосундагы
Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча
ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө келишимдин долбоорунун жана ЖПБ Уставынын жаңы
редакциясынын мазмуну кеңири түшүндүрүлдү.
Ошондой эле, жайыттарды башкаруу жана пайдаланууга байланышкан башка маселелер боюнча;
жер салыгын башкаруу жол-жобосу тууралуу;
жер салыгын төлөөдөн бошотуу жөнүндө; жайыт
жерлерин пайдалангандыгы үчүн каражаттардын
үчтөн бир бөлугун пайдалануу тууралуу; мамлекеттик сатып алуу жол-жобосу тууралуу; ыйгарым укукту өткөрүп берүү тууралуу келишимдин
колдонуу мөөнөтү жөнүндө; жайыттарды башка
максаттарда пайдалануу тартиби жөнүндө (иштин
айрым түрлөрун лицензиялоо); ЖПБ мамлекеттик
кайра каттоо тартиби жана жайыттарды башкаруу жана пайдалануу менен байланышкан башка
маселелер боюнча кеңештер берилди.

Баткенде укуктук маселелер боюнча тренинг.
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«АЯЛДАРДЫН МАЛ
ЧАРБАСЫНДАГЫ РОЛУ»
АТАЛЫШЫНДАГЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫК
КОНФЕРЕНЦИЯ.

маселелер менен кеңири бөлүшүү болду. Конференцияга Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын,
Ысык-Көлдөн делегаттар келип, өз ойлорун
ортого салышты.

Өткөн жылдын 13-декабрында Коомчулукту
өнүк түрүү жана инвестициялоо агенттигинин
(АРИС) «Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү» долбоору Бишкек шаарындагы «Достук»
отелинин базасында гендер боюнча Республикалык конференция өткөрдү. Конференциянын
негизги макстаттарынын бири болуп долбоорго активдүү катышып келген аялдардын бири
бири менен болгон тажрыйба алмашуусу жана
жайыттарды башкарууда жана жакшыртууда
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Аталган иш-чарага Кыргызстандын 5 дубанынан
баш аягы 100гө чукул аялдар келип катышышты,
алардын арасында жайыт комитеттердин төрайымдары, ветеринар аялдар, сүттү жана жүндү
кайра иштетүүчүлөр, айылдык кеңешинин депутаттары, жайыт комитеттердин эсепчилери жана
мүчөлөрү болду. Конференцияга делегаттардан
сырткары чакырылган меймандар дагы келди,
тагыраак айтсак «Кыргыз жайыты» ассоциациясынын директору Эгембердиев А.А., Борбордук
Азиядагы ЮНЕСКОнун «Кол өнөрчүлүк продукциясынын сапатынын белгиси» программасынын координатору Чо- чунбаева Динара эже
келип куттуктоо сөзүн айтышты. Конференциянын жүрүшүндө, региондон келген делегаттар
катышуучуларга кызыктуу доклад окуп, ушул
күнгө чейин иштеп келген иш-тажрыйбасы
менен бөлүшүп келишти. Аталган иш-чаранын
алкагында фойеде чакан көргөзмө уюштурулган, баардык облустардан келген ишкерлер
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жүн-териден даярдаган буюмдарын коюп, көптөгөн катышуучулардын кызыгуусун жаратты.
Тагыраак айтсак эң мыкты продукциясын Баткен
облусунан келген кол өнөрчүлөр колго токулган Баткен килемдерин ала келишти, Кочкор
районунан келген кол өнөрчү Асикан Насирдинова көргөзмөгө шырдактардын түрүн алып
келген. Ал эми Ош облусунунан келген Жанакова Нуркан «Ош Оржемиль» аталышындагы
сүт азыктарын алып келип, катышуучулардын
мактоосуна арзыды. Ысык-Көл, Нарын, ЖалалАбаддан келген айымдар дагы өз ишмердүүлүгү
менен тааныштырышты, алар кургатылган как,
ит мурун, кийизден уютулган бут кийим, моюнга оролуучу шарф ж.б. продукцияларын алып
келишкен.
Конференциянын жүрүшүндө «Өнүгүүгө өбөлгөчү айымдар» аттуу китептин бет ачары болуп
өттү, китепке өлкөнүн баардык аймактарынан
жалпысынан 64 аял кирген, аталган эжекелер
жер жерлердеги АРИСтин эксперттери тарабынан сунушталган жана АРИС менен түздөн
түз байланышта болуп, эмгегин аябай келген
айымдар. Ошондой эле, бул уюм менен кызматташкандыгы үчүн, ар бир делегатка АРИСтин
ыраазычылык каты тапшырылды.

КЫРГЫЗ ЖАЙЫТЫ

нын өнүгүшүнө, ветеринария маселесине дагы
зор салымын кошуп жаткандыгы талашсыз.
Жалпысынан конференция жогорку деңгээлде
өтүп, келген катышуучулар уюштуруу иштерине
“мыкты” деген баасын берип, стимул берилгендиги үчүн ыраазычылык билдирди. Коомчулукту
өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги ар
дайым гендерлик суроолорго чоң көңүл буруп
келген жана мындан ары дагы көптөгөн маселелер боюнча карапайым эл, жергиликтүү бийлик
менен тыгыз иш алып барууну көздөйт.

Конференцияны өткөрүү Коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттигинин турмушунда абдан маанилүү, анткени бул уюмдун
ар бир долбооруна өз салымын кошуп келген
айымдардын эмгегин баалоо - негизги принциптеринин бири. Алар жеке эле долбоорго
салым кошпостон, өлкөнүн айыл, мал чарбасы-
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ЫСЫК-КӨЛ ОБЛАСТЫ, ЖЕТИ-ӨГУЗ РАЙОНУ,
ЛИПЕНКА АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН ЖАЙЫТ
КОМИТЕТИНИН ИШ АРАКЕТТЕРИ.

Липенка жайыт комитети 2009-жылдын октябрь айында уюшулган. Жайыт комитетинин
төрагасы болуп Докоев Урмат шайланып, иш
алып барган, бирок 2015-жылдык институционалдык баалоо жүргөндө жайыт пайдалануу
бирикменин жалпы баасы 56,3% түзүп, гранттык
каражаттар ошол пайыз үчүн азайтыладыгы
маселе катары коюлган. Ошол учурда биздин
бактыбызга жараша “Кыргыз Жайыты” Кыргызстандагы Жайыт пайдаланучулардын Улуттук
асоциациясы бизди пилоттук долбоорго киргизип, жалпы дараметибизди көтөрүү боюнча
иш баштады. “Кыргыз Жайыты” ассоциациясынын адистери келишип, бир канча чогулуштарды, түшүндүрүү иштерди аткарып, жалпы
элдин нугун жайыт комитет менен бирдикте а/о
ишинин жоопкерчилигин бир багытка буруп,
2016 -2017 жылдары кыйла чоң жардам көрсөттү. Мына ушундай жагдайдын негизинде КЖА
көрсөткөн жардамынын негизинде Липенка ЖК
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иштеп жаткан ишине жаңы башкаруу ыкмалары киргизилип, ЖК иши мындан дагы жогорку
ийгиликтерге жетишүүнүн өбөлгөсү түзулдү
десек жаңылбайбыз. “Жакшынын шарапаты” дегендей ишибиз ийгиликтүү болгодуктан жайыт
комитеттин төрагасы Докуев Урмат 2017-жылы
февраль айында айыл өкмөттун башчылыгына
шайланды, азыркы кезде элдин урматына алынып үзүрлүү ишин айыл өкмөтүнүн башчысы
катары улантууда.
Жайыт комитетин төрагалыгына мурун бухгалтер болуп иштеп жүргөн мен - Маданбеков
Таалайбек көпчүлүк жайыт пайдаланучулардын
талабы боюнча ЖК төрагалыгына көрсөтүшуп,
бир добуштан шайлашып, 2017-жылы февраль
айынан бери ЖК төрагасы болуп иштеп жатам.
Эми муруңку жана кийиңки жасаган иштерди
жана алынган шайман каражаттарды эскерте
кетейин. Уюшулгандан баштап жайыт комитети
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•

•

•
•

•
малчылардын жана мал баккан орто жана кичи
фермерлер менен бирдикте алардын көйгөйлөрүн чечуудө жигерлүү иштерди алып барып
жатат. Жайыт комитетине тиешелүү 28 646 га
жайыт, 12304 баш кой-эчки, 2900 баш уй жана
1260 баш жылкы бар. Буларды багууга 23 чабан
жайлоого малды алып чыгат. Жалпы жайыттын көлөөмү 25879 га аянтты тузөт, алыскы
сырт өрөөнүндө Жаңы-Арт, Кумтор жайыттары
жайгашкан. Токой чарбасынан жылына 1900
га өлчөмүндө жайытты келишимдин негизинде пайдаланууга алып турабыз. Мал чарбасын
жана рынокту өнуктүрүү долбоорунан АРИС
аркылуу алынган гранттык каражаттардын зарпталышынын көрсөтмосү:
•
•
•
•

•
•

Жайыт комитети уюштурулуп юридикалык
статус алган-4000 сом ;
Ортоңку жана алыскы жайытка жетүү үчун 4
көпүрө капиталдык оңдоодон өткөн, жалпы
кеткен чыгымдар - 450 000 сомду түзгөн;
Огртехника алынган -75160 сом;
Алыскы Сырт жайлоосуна барган алдыңкы
жакшы мал багып жол көрсөткөн 6 чабанга контейнерден евро-жасалгасы менен
жасалган 3 даана көчмө үй жарык берүүчү
аппараты менен- жалпы баасы 568140 сом,
анын ичинде гранттык каражат – 412140
сомду тузөт;
Экскаватор-погрузчик - жалпы баасы 2 175
000 сом, анын ичинде гранттык каражат – 1
489 000 сом;
2 даана боз үй жарык берүүчү аппараты

•
•

•
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менен - жалпы баасы 168 000 сом, анын
ичинде гранттык каражат - 125 000 сом;
Жыл сайын малчыларга көңулүн көтөруп алдыңкы жайыт пайдалануу планын карманган
ЖК колдоо көрсөткөндүгү учүн деп заманбап сыйлыка кыргыз ээр токум берилет, үч
жылдын ичинде баардык малчыларыбыз
камсыз болуп бүттү.
Жеке ветврачтарга 2 даана мотоцикл, ветжабдуулары менен - жалпы баасы 212 956
сом, анын ичинде гранттык каражат - 212
956 сом;
1 даана үрөөн сепкич (сеялка) - жалпы
баасы 700 000 сом, анын ичинде гранттык
каражат - 500 000 сом;
1 даана булактын көзүн тазалоо жана айланасын жакшыртуу - жалпы баасы 185 473
сом, анын ичинде гранттык каражат - 134
000 сом;
“ПОЗЖ” долбоорунун мүчөлөрүнө 1 даана
мотоцикл жалпы баасы 1000 доллар өлчөмүндө келүүсү күтүлүүдө;
Жеке ветврачтарды жасалма жол менен
уруктандыруу иштери боюнча окутуу.
Мындан тышкары алдын ала алынган маалыматтарга ылайык Липенка жайыт комитети АРИСтен “Мал чарбасын жана рынокту
өнүктүрүү долбоору-1” аркалуу ишке ашырылуучу 30 миң доллар өлчөмүндөгү конкурстук грантка катышып жатат.
Липенка жайыт комитети “Кыргыз Жайыты”
ассоциациясы, айылдык Кеңеш, айыл өкмөтү, Мергенчилер коому жана башка донорлор менен бирдикте дагы иш алып барууда.
КЖА аркылуу Липенка ЖПБ пилоттук долбоорго кирди, анын мазмуну өтө оорчунду
жана заманбаптыгы биринчи эле маалымат
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чогулушунда билинип калды, себеби келген
аксакалдар жана орто жаштагы жайыт пайдалануучулар байыркы ата-бабанын жайыт
пайдалануу ыкмалары унутта калып, айрымдарын колдонбой жайытта бир топ катачылыктар болуп жатканын малчылар чогулшта
мойнуна алышты. Мына ошол долбоор
аркылуу Липенка ЖК дагы бир кыргыз бозүйү пландалып жатат. Ош облусунда өткөн
АКЖ Конференциясына ЖК өкүлү катышып, методикалык усулдар менен камсыз
болуп, Катта-Талдык, Шарк, Маады Жайыт
комиттердин алдыңкы жетишкендиктери
менен тажрыйба алмашып келди, өзүбүздүн
ишибизди мындан дагы жакшы ыкмаларды колдонуп иштөөгө бай тажрыйба алып
келди. Дегеле КЖА уюштурган конференция
өтө пайдалуу ЖКтер учүн тажрыйба алмашуу аянчасы болуп, ЖК билим деңгээлин
көтөрүүдөгү бирден бир маанилүү чогулуш
болду. Ошол конференцияда жакшы иштегендерге төш белги берилип, кийинкилерине ардак грамота берилип, бул иш-чара
дегеле ЖК ишке кызыгуусун абдан күчөттү.
Айылдык кеңеш, айыл өкмөту менен бирдикте: үч айылга - ар бир айылга бирден “Беккер”
чуңкуру салынды; бирден мал дарылап кароо
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жүргүзүүчү ветеринардык кашаа салынды; жыл
сайын малчылардын күнү белгиленип, алдыңкы чабандар менен бирге бул тармакта көп
жылдар бою иштеп эс алууга чыккан чабандар
менен саанчыларга баалу сыйлыктар менен
бирге айылдык кеңеш, айыл өкмөтү жана жайыт
комитеттери тарабынан ыраазычылык каттар,
грамоталар берилүүдө; жайыт комитети астындагы, жеке ветеринарлардын кабинеттери
толук оңдоодон өткөрүлдү, муну менен бирге
керектүү жабдуулар менен камсыз кылынган,
интернет менен камсыз кылуу иштери жүргузүлуп жатат. Пландык незизде мал санак, дарылоо
менен бирдикте профилактикалык иштерди
жүргузүү, ири малдарга идентификация жүргузүү, малчыларды жайытка көчүрүү жана
көчүрүп келүү иштерин уюштуруу, жайыттарга
мониторинг жасоо иштери, жылдык планды
түзүү жана алардын аткарылышы боюнча элге
маалымат берүү, көйгөйлөрдү аныктоо иштери,
айылдык жана жылдык отчеттук чогулуштарда
талкуланып көпчулуктүн колдоосуна ээ болгондон кийин ишке ашарылып келе жатат.
Липенка ЖК торагасы:
Т. Маданбеков.
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ЖЕРГЕ-ТАЛДА ЖАЙЫТ
ПАЙДАЛАНУУ ЖАНА
ЖАКШЫРТУУ ИШТЕРИ
Жерге-Тал айыл округу Нарын шаарынын күн батыш тарабынан орун алып, Нарын облусунун
Нарын районунун курамына кирет. Райондун борборунан 40 км алыстыкта, деңиз деңгээлинен
2480 м бийиктикте жайгашкан. Жерге-Тал а/о территориясынын климаттык шарты кескин континенталдык бийик тоолуу аймакка кирет: дыйканчылык зонасы, адыр-сырт зонасы жана тоолуу
зонадан турат. Жалпысынан а/о территориясы тоолуу аймакка кирип, мал чарбасына ыңгайлуу:
жайы ысык, кышы мээлүүн суук болуп, кыш мезгили ноябрдан апрелге чейин созулат. Кышкы эң
суук мезгилде абанын температурасы -30-35 градуска жетет. Жерге-Тал а/о калкынын саны- 5629
киши. Түтүндүн саны- 1234. Жерге-Тал айылдык округу Кара-Чий, Жерге-Тал, Жалгыз –Терек деп
аталган үч айылдан турат. Малдын саны 01.01.2018-жылга карата: ири мүйүздүү мал - 3089 баш;
топоз- 8 баш; жылкы- 1408 баш; кой-19864 баш; эчки - 5626 баш; төө- 37 баш. Жерге-Тал айыл
аймагынын карамагындагы жайыттардын жалпы аянты 72481га. Алыскы Ак- Сай аймагында
Көк-Кыя , Көл-Суу, Салдат Землянка, Эчкили деген жайыттардын аянты 29340 га төрт мезгилди
камтыган жайыттар жайгашкан. Жаздоо, күздөө жайыттары айылдарга жакынырак жайгашкандардын аянты 181440 гектарды түзөт.
Жерге-Тал айыл аймагынын Жайыт пайдалануулар бирикмеси 27.10.2009 баштап өзүнүн
ишмердүүлүгүн КР «Жайыттар жөнүндөгү» мыйзамы негизинде иш жүргүзүп келе жатат. Эң
биринчи ЖК төрагасы болуп Самудинов Алмаз
Жапарович шайланып, Жерге-Тал ЖК ЖПБ түптөп,
негиздеп, көптөгөн эмгегин салган. ЖК төрагасы
Самудинов А. биринчилерден болуп “САМР АлаТоо” КФду менен тыгыз иш алып барып, жайыттарды башкаруу ыкмасын иштеп чыгууга чоң
салымын кошуп, долбоор аяктаганда эл аралык
донорлор тараптан ЖКтин ишине зор баа берилген. Ошол учурда жайыт комитетин төрагасы
Самудинов А., анын орун басары Бакаев Уланбек,
долбоордун менеджери Найзабеков Б. жетекчилигинде эл аралык уюмдардан долбоорлорду
тартышып, Чоң-Көл, Кичи-Көл деген ички кайракы жайыттка сегиз километр жерден Жалбызды
булагынын суусун жеткиришкен. Ошентип кайрак
жаздоо-күздөөдөгү жайыттарга көлөмү 5000 га
жайыттагы мал суу менен камсыз болду.
Кийинки долбоор алыскы жайытка малды чыгаруу
иретинде болуп Тар-Суу жайлоосунда жолдор татаал болгондуктан, эл барбай, саналуу эле малчылар чыккан жайлоого 18 километр жол салынып,
анын 4,5 километрине 2 сыйра шагыл төшөлгөн
жол курулган. Тар-Суу жолу жайлоодогу эң биринчи долбоорлордон болуп жергиликтүү малчыларды кызыктырып, жардам иретинде катышкандардан Узун-Булак жайлоосунда мал баккан
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фермер Майтыков Кадырбек, Тар-Суу жайлоосуна
атка артынып көчуп жүргөн Султанбеков Сабырбек аксакал, Тешик кыштоосунда кыштап жайында
малын Тарсуудагы малчыларга кошкон Сыдыков
Мырзабек аксакал баласы Болот менен чогуу чоң
жардам колдоо көрсөтүшүп, долбоордун башынан
аягына чейин кол үзбөй жардамын аябагандыгына
ыраазычылык айтып белгилеп кетебиз.
2011- жылдын март айынан бери Омуров Алмаз
ЖКнын төрагасы болуп шайланып, 2017- жылдын май айына чейин жетектеп келди. Жерге–Тал
жайыт комитетин Алмаз мырза жетектеп турганда
Жерге-Тал жайыттарына дагы көптөгөн иштер
аткарылды, жайыттарды жакшыртуу иретинде инфраструктуралык жана жайыт жакшыртуу
долбоорлор ишке ашырылды. Дегеле Омуров
А. Жерге-Тал ЖК жетектеп турганда иштин нугу
муруңкудан да өөрчүдү десек жанылбайбыз. Себеби сырттан акча каражат тартуу иштери жакшы
деңгээлге коюлду, мунун артынан ири долбоорлор
ишке ашып, Жерге-Тал айыл өкмөтүнүн балансына көптөгөн объектилер кириш болду. Мисалы,
мал барбай калган Теке-Жайлоого машине жол
салынып малчылар канча деген малды жайлоого
чыгарып, жайлап барып калышты. Бул салынган
жолдун пайдасы Кыргоо жаздоо-күздөө-кыштоо
жайыттары жайкысын эс алууга чектелип, экологиясы кыйла көтөрүлүп, абдан жакшырып калды.
Сар-Жөн жайлоосунда малчылар көп жайлайт.
Мына ошол жайыт пайдалануучулардын талабы
жол болуп чыкты, малчылардын арасынан жумушчу топ шайлап, ЖК мүчөсү Бакаев Уланбекти
топ башы кылып, 15 км жол калыбына келтирилип, малчылардын алкышын алышты. Кыргыз
Өкмөтунүн АРИС аркылуу берилген ири гранттык
суммадагы каражаттар эл көздөгөн көйгөйлөрдү
чечүү максатына жетти.

24

Ошондой эле ветеринардык маселелердин
көйгөйлөрүн аракет кылып чечип берди. ЖалгызТерек айылына койлорду котурга каршы киринтүү
жай салынды, жалпы суммасы “САМР Ала- Тоо” тарабынан 225миң 826 сом каржыланды, ал эми ЖК
салымы 88миң 63 сомду түзүп, ишке киргизилип,
а/о балансына коюлуп, эл колдонуп жатат. Ошондой эле ички жайыттын көйгөйүн чечиш үчүн
“Ага-Хан” долбооруна кайрылып, климат өзгөрүү
убактысына байланыштуу долбоор утуп алынды.
Бул долбоордун алкагында Орокудук булактын
көзүн тазалап, мал суу ичүүчү каптаж курулду.
Бул жайытта малдар жазында жана күзүндө шор
суу ичпей, таза суу ичип, малдын эт алуусу кыйла
көтөрүлгөнүн малчылар айтышып, ыраазы болуп,
эл колдонууда.
Дагы бир жакшы долбоор - бул кыркын пунктун
уюштуруу болду. Себеби Жерге-Тал Жайыт бирикмесинде “меринос” ак койлор азыр да фермерлердин айрымдарында багылууда. Акыркы
жылдары ак жүндүн баасы көтөрүлгөнгө байланыштуу “багам” деген адамдар арбый баштады.
Кыркмачылар бригадасы агрегат менен кыркып,
өздөрүнүн да кирешесин арбытып жана ЖК кассасына да киреше топтоп жатышат. Жерге-Тал жайыт
бирикмеси муну менен чектелбей, 2011- жылы
“Эберт” КФ дегенден коомдук радио ачуу боюнча
иш жүргүзүп, азыр “Жерге- Тал” радиорубкасы
ишке киргизилди.
Ошондой эле жогорку окуу жайлары менен кыматташтыктын негизинде изилдөө иши Жерге- Тал
жайыт бирикмесинин негизинде жүрдү. Бул ишке
Кыргызстан тараптан КМАУ адистери жана студенттери жана Германия тараптан “Гумбольт” Университетинин студенттери жана профессорлору (Ютта
Цайтс жана Куфман) изилдөө ишине катышышып,
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изилдөө ийгиликтүү болуп, жайыттардагы малды
изилдөөсү бүтүп, чон ыраазылык иретинде 3 адамды Германияга путевка менен алып барып келишти.
Жерге-Тал ЖК иши алыска даңаза болуп, көптөгөн
жайыт багытында иш алып барам дегендер тажрыйба алмашуу иретинде тынбай келип турушат.
Борбор Азия өлкөлөрунөн Тажикистан, Казакстан,
Өзбекстан, Түркмөнстандан келип, иш жүзүндө
көрүшүп, бир чети биздин “Жайыттар жөнундөгү”
мызамына баа беришсе, бир чети ошол мыйзамды
чыгармачылык менен толуктап, андан да ашыра иш
жүргүзгөн Жерге-Тал Жайыт Комитетинин төрагасы
Омуров Алмаздын ишмердигине чоң баа берип,
ыраазы болуп кетишет.
Алмаз мырзанын айтуусу боюнча жайыт
комитетинин ийгиликтерге жетишкендигине
“Кыргыз Жайыты” ассоциациясынын дагы
салымы өтө чоң: “Анын адистери келип,
жайлоодогу малчыларга чейин кыдырып,
түшүндүрмө иштерин жасап, колдонмо
курал, гезит-журналдарды таратып, биздин
жайыт пайдалануучулардын республикалык
деңгээлде колдоочу уюму бар экенин биздин жайыт пайдалануучулар билип, баалап
калды” - деди.
Жайыт комитетти жетектөөдөгү жетишкендиктери
үчүн 2017-жылы декабрь айында Ош шаарында
өткөргөн конференциясында Жерге-Тал жайыт комитетинин ишин баалап, төрагасы Омуров Алмазбек Чотурович “Кыргыз Жайыты” ассоциациясы
тарабынан “Жайыт чарбасынын мыктысы” деген
ардак төш белгиси менен сыйланды. Жерге-Тал
тургундары Алмаз мырзаны депутатыкка талапкер
катары көрсөтүшүп, колдоп-шайлап беришти, депутаттар эмгегин, ишмердигин баалап, кеңештин
төрагалыгына шайлап бекитишти. Азыркы убакытта муруңку жайыт комитеттин төрагасы Жерге-Тал айыл аймагындагы жергиликтүү кеңештин
төрагасы болуп эмгектенүүдө. Омуров А. айылдык
Кеңештин Төрагалыгына шайланганына байланыштуу ЖКны өткөрүп берүүгө туура келип,
жалпы чогулушта жайыт комитеттин активдүү
мүчөсү Бакаев Уланбек Токтобекович мырзаны
бир добуштан татыктуу деп жайыт пайдалануучулар шайлап алышты.
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чыгалбай малчылар кыйналып турган кезде ашар
уюштуруп, 40 миң сомго трактор оңдоочу жерди 4
миң сом менен бүтүрүп, жайыт пайдалануучулардын ишеничине ээ болду. 2017- жылкы күзү менен
Жерге-Тал ЖК биригип, 2 ветсервис имаратын
контейнерден зыңкыйтып салып, ветеринарларга
беришти. Эл Аралык айыл чарба өнүктүрүү фондунун грантынан “Хово” самосвалы менен Фронталдык погрузщикти март айы менен колго тиет деп
турган кез.
Жайыт мыйзамына ылайык жайыттарды натыйжалуу пайдалануу максатында жыл сайын жайыттарды башкаруу планы түзүлүп, ал аныкталгандан
кийин Айылдык Кеңештин сессиясы тарабынан
жайыт акысынын өлчөмү, Жайыт комитетинин
бир жылдык иш планы, бюджети бекитилип,
жайыт акынын чогулушу, жайыттарды планда белгиленген тартипте пайдалануу боюнча иш-чаралар үлгүлүү көрүлүп жатат. Дегеле Жерге-Тал ЖК
иштери жалпыга тажрыйба катары тараса деген
ойдобуз, ар бир ЖПБ ЖКти ушундай чыгармачыл
изденүү менен иш алып барыш керек.
Кыргызстанда элдин бирден бир киреше булагы
мал чарбачылык болгондугу баарыбызга маалым,
ошол малчарбачылыктын киреше булагы туздөнтүз жайытка байланыштуу. Ошондуктан жайыттарды пайдаланууда туруктуулукту эң биринчи иретке
кою абзел. Биздин Ата-бабалар жайыт пайдалануу
ымаларын мыйзам катары, салт катары аздектеп,
жайыттарды сарамжалдуу пайдаланышкан жана
кийинки урпактарга бузбай такырлантууга учуратпай жеткиришкен. Мына ошол салтыбызды кайра
кайтарып ынтымакташып жайытты сактайлы.

Ата-бабалар айткандай “Аккан арыктан суу агат“
болуп Бакаев Уланбек муруңку ЖК төрагалары
салган жолду жолдоп, ишти бузбай ошол нукта
улап кетти. Чийдүү колоттун башы Кум-Бел суу
жайлоосуна чыккан жердеги жолду сел алып,
тамтыракайын чыгарып салганда, өрүдөн машина
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«ЫРЫС АЛДЫ ЫНТЫМАК”
УРААН АСТЫНДА ИШТЕГЕН
ЖАЙЫТ КОМИТЕТ
Бел-Алды айылдык Кызыл армиянын жумушчулар
кеңеши болуп, 1928-жылдан 1938-жылга чейин
аталып келген. 1939-жылдан тартып эл депутаттарынын Бел-Алды айылдык аткаруу комитети
болуп аталган. 1991-жылы жаңы Мыйзамдын
негизинде “Эл депутаттарынын Бел-Алды айылдык
кеңеши” болуп өзгөргөн, 1996-жылы айыл өкмөтү
болуп түзүлөт. Бел-Алды айыл өкмөтү Жалал-Абад
областынын Токтогул районунда жайгашкан, аянты
- 22045 га, аралыгы: райондук борбордон - 45 км,
облустук борбордон – 340 км, КР борборунан 370 км. Деңиз деңгээлинен бийиктиги 1600 метр,
Токтогул районунун күн чыгышында жайгашкан,
алыскы айылдарынын бирине кирет. Бел-Алды айыл өкмөтү айылдык кеңештен жана айыл
өкмөттөн турат. Айыл өкмөтүндө 3 айыл бар: Коргон, Сары-Сөгөт, Бел-Алды. Айыл жайгашкан аймактын климаты кескин континенталдуу, январдын
орточо температурасы –20 градус, июлдуку +31.
Жаан-чачындын өлчөмү 250-500 мм түзөт, айыл
аймагынан Бел-Алды суусу агып өтөт. Чыгыштан
Толук айыл өкмөтү, батыштан Торкен айыл өкмөтү,
түндүк–чыгыштан Чуй областынын Суусамыр айылы менен чектешет. Негизгинен айылдын эли мал
чарбачылык, аарычылык жана талаачылык менен
алектенишет. Айыл аймакта жалпы жер аянты –
22045 гектарды түзөт, анын ичинен 949 га айдоо
жери, анын ичинен суугаты 193 га жана кайрагы
756га, 16 гектары бак дарак, ал эми 19928 гектары
жайыт, 7375 га аянттагы жер өнөр-жай тармактын
пайдалануусунда турат. Алмабактары түшүмдүү
болуп, ширелүү, экологиялык жактан таза сапаттуу
мөмө берет. Топурак кара-күрөң болуп, картошка өндүрүшкө ынгайлуу келет, эгин, чөп жакшы
түшүм берет. Айылдык аймакта жайыт пайдаланучулардын колунда 1627 бал аары челектери
бар, 5121 баш майда жандык малы, 1501 баш ири
мүйюздүү мал, 1073 баш жылкы жана 3735 канаттуулар багылат. Жайыттар айылдардан анчейин
алыс эмес жерлерде, малдын продуктуулугу орто,
жеке ветеринардык сервис уюштурулган.
Бел-Алды Жайыт комитети 2009-жылдан баштап
мыйзамдуу болуп уюшулган жана жайыт пайдаланууда кыйла жакшы иштер аткарылып, жайыт
пайдаланучулардын жайыттарды пайдалануу-
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да жеңилдиктер жасалды. Мындай жайыттарга
жасалган жакшы иштерге айыл өкмөтүнүн башчысынын Жайилов Таалайдын салымы да чоң.
2014-жылдан баштап, Маралбаев Уран жайыт
комитетинин төрагалыгына шайланып, иштеп келе
жатат. Уран мырза шайлангандан бери Бел-Алды
ЖК жайыт жакшыртуу иштери муруңкудан да жогорулады. Жыл сайын жайытка кетүүчү жолдорду
оңдоо-түздөө иштери жүргүзүлөт, өзгөчө Боортеке жайлоосуна баруучу 19 чакырым аралыктагы
автожолду оңдоду, себеби жол кумдуу шагыл жерден өтуп, жаан-чачын болгондо куюлуп, жолду
бүтөп калат. 2017-жылы баш-аягы бул жерге 15
миң сомдук иш аткарылып, малчылар өз убагында
жайлоого чыгып айылга келип-кетүүсү жакшырды. Мындан тышкары Карагайлуу жайлоосуна ат
менен көчмө жолду жылына кол менен оңдоп,
жайыт пайдаланучулар көчөөр мезгилге дайындап турушат, ал жерге 2017-жылы сууга көпүрөө
салынып, майда жандыктын сууга агып кетүү
коркунучу толук жоюлду. Коргон айылынын Коко
деген жайыт участкасына стационардык баардык
табийгатка зыян келтирбөөчүлүк стандарттарына
ылайык ветеринардык кой-эчкини дары сууга жуундуру жуут ваннасы курулуп, жайыт пайдаланучулардын ишин кыйла жеңилдетүүгө жетишти, жана
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да жайытардын тазалыгына чоң салым болду.
2017-жылы жайыттарды жакшыртууну өнүктүрүү
максатында жайыт комитетинин төрагасына бир
даана комплект компьютер жана эмеректер,
ветеринария кызматкерлерине АРИС негизинде
ноутбук, смартфон жана бир даана комлект компьютер жана мотоциклдер берилди. Жайыттарды
жакшыртуу максатында АРИС өткөргөн долбоорго
катышып, фронталдык погрузчик жана автосамосвал “ХОВА” техникаларынын салымдары төгүлүп,
2018-жылдын 10-мартында тапшыруу аземи
болот. Муну менен чектелбей Бел-Алды айыл
өкмөтүнүн колдоосу менен ЖК жайыттарды туура
пайдаланып, жакшыртуу максатында жайыттарды эс алдыруу планын иштеп чыгып, такырланып
бара жаткан жайыттарды көтөрүштүрүп, пайдаланууга өткөрдү.
2015-жылы Чалка жана Чоң-Чалка жайыт
бөлүктөрү эс алдыруу мараторийи 2 жылга жарыяланып, малчылардын аң-сезимине жайытты калыбына келтирүү билими киргизилди. 2016-жылы
жалпы жайыт пайдалануучулардын чечими менен
Кайнар жана Кичи-Кайнар жайыттары да 2 жылга
мал жайюдан эс алдырылды. 2018-жылга Панфилов районуна таандык 5000 гектар жайыт Суусамыр жайлоосунан пайдаланууга келишим тузүлүп,
Бор-Текеге жайлоосун эс алдырууга мараторий
жарыяланды. Суусамыр жайлоосуна жалпысынан
10 чабанды көчүрүп барууга даярдык көрүлүүдө.
Бүгүнкү күнгө жергиликтүү кеңештин төрагасы
Боромбаев Жаанбек, айыл өкмөтүнүн башчысы
Жаилов Таалай жана ЖКтин төрагасы Маралбаев
Уран жигердүү иш аткарууда. 2014-жылдан бери
Бел-Алды жайыт бирикмесинин аймагында жайыт
пайдаланучулардын жашоо-тиричилигин жакшыртуу иретинде үч айылга 4 километр жайыт жеринен таза суу тартылып, ар бир үйгө киргизилди.
Сууну айылдарга киргизүү учүн 34 километр узундугунда траншей казылып, суу түтүктөр жаткызылды. Мына ушундай ыкма менен айыл өкмөтүнө
караган 3 айылдын (Бел-Алды, Сар-Сөгөт жана
Коргон) ар бир үйүнө таза суу киргизилип, жайыт
пайдаланучулардын жылы бою сайдан суу ташыган түйшүгүнөн арылышты. Айылдардын аксакалдары өзгөчө кубаныч сөздөрун айтып, айрымдары
ыйлаганга чейин барышты: “Ушул өмүр өткөнчө
биздин ата-бабалар оор түйшүк менен сайдан суу
ташуу менен алектенип, күн өткөрчү эле, биз эми
бул иштен аарылдык” - деп батааларын беришти.
“Кудайга шүгүр ушул биздин балдарыбыз элди
уюштуруп, жайыттагы таза булактардан айылдарга
суу киргизди, антпесе ар бир үйдөн атайын бир
киши керээлди кечке эшек же ат унаа менен суу
ташып күн өткөрчү эле, эми жалпы элибиз ыразы
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болуп, ушу балдарыбызга алкыш кана айтып турган кези” - деп аксакалдар алаканын жакшылыкка
жайып олтурушат.
Дегеле “Эл ичи кенч” деген бекер эмес, бел-алдылыктар ар тараптуу таланты бар, башкаруучу
балдары, акыл айткан аксакалдары, эми буларга
кошулуп ак элечектүү шайыр апалар тобу районду
жаңыртып, ыр ырдап Бел-Алдынын даңкын дагы
арбытты. Жалаң ыр ырдабастан уузчулук кылып,
анан калса жаш келин-кезекке акыл-насаат, көп
сөзүн айтып, жаш үй-бүлөлөрдүн ынтымагын арбыткан кыдыр апалар тобу болду. Теле-тасманын
бетинен бүткүл Кыргызыстанга маалым болуп, ак
элечектүү апалардын баркын-даңкын даңазалаган,
биздин кыргыз элине таандык аялзатынын салттуу
маданиятын көрсөтүп, даңазалагандыгын билгизишти.
Азыркы замандын кыймылдаткыч күчү рынок экономика, акча биринчи оорунга
чыгып, “төлөсө-иштеймин, төлөбөсө-жок”
деген заманды кечирип олтурабыз. Бирок
Бел-Алдынын элине бул жалкоолук жукпаптыр. Айыл өкмөтүнүн башчысы Жаилов
Таалайбек баш болуп, элин-журтун чогултуп, “өзүбүздүн айылды өзүбүз оңдобосок”
деген демилгени баштап, кантора, библиотека, больница, спорт-аянтчаны ашар күчү
менен, спонсорлукту өзүнөн баштап, курулуштун баарын куруп салышты. Мындай
ишине бүт район антан болуп кала беришти,
айыл өкмөттүн киреше булагы болгону бир
миллион төртжүз миң сом болуп, жүз деген
миллион сомдук иштерди бүтүруштү деп.
“Атагын уксан алыстан, жанына барсан - бир
адам” дегендей Бел-Алды айыл өкмөтунүн
башчысы Жаилов Таалайдын жайыт комитети Маралбаев Уран, булардын мээнеткечтиги,
бир-бири менен иштеген ынтымагы, жалпы
элге үлгү катары тарап, элдин жүруш-турушу
“Ырыс алды Ынтымак” дегендей ынтымакка
бурулду. Ынтымактын айынан айылдагы берекенин баары келип жатат жана келеберет.
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РУБРИКА: 2017-ЖЫЛЫ АТКАРЫЛГАН ИШТЕР

АДИС
КЕҢЕШ
БЕРЕТ
СУРОО: ЖАЙЫТ КОМИТЕТ ӨЗ ИШИНДЕ ЭМНЕ
ҮЧҮН КАНДАЙДЫР БИР ДОЛБООРЛОРДУ ИШКЕ
АШЫРЫШЫ ЗАРЫЛ?
Жооп: Эң негизгиси – бул кирешенин булактарын
көбөйтүү жана жайыт комитеттин
бюджетине болгон рисктерди азайтуу.
Жайыт акыдан тышкары дагы башка акчалай
же техникалык ресурстарынын жетиштүү
өлчөмү жайыт комитеттин ишине чоң
жардам берет. Ошондо жайыт комитет ыкчам
жана узак мөөнөтүү туруктуулукка жана көз
карандысыздыкка жете алат.
СУРОО: ЖАЙЫТ КОМИТЕТ КИЧИ
ДОЛБООРЛОРДУ КАНТИП ИШКЕ АШЫРАТ?
Жооп: Долбоорлорду ишке ушырууда жайыт
комитет 4 циклдан өтөт:
•

•

•
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долбоор аныктамасы (бул жерде
жайыт комитет демилгелүү тобун
түзүп, маалыматты талкулап, жайыт
комитеттин жана башка адистердин күчү
менен чечиле алган жергиликтүү проблеманы
аныктайт),
долбоорду пландаштыруу (долбоорду ишке
ашыруучу адистердин командасы түзүлүп,
алар долбоорду кантип, кайсы жерге, канча
адам аркылуу, канча каражатка жана эмне
үчүн ишке ашыруусу зарыл экенин белгилеп,
бир план иштеп чыгышат дагы каражат
издөө (фандрайзинг) ишин байштайт донорлорго долбоордун сунушун берет),
долбоорду ишке ашыруу (түзүлгөн план жана
бюджет боюнча долбоордун этаптарын
биринин артынан бирин ишке ашырылат,
керек болгон жерлерге өзгөртүү же кошумча

•

кире турган болсо – аны донор тарабы менен
кеңешип ишке ашыруу зарыл),
долбоорду аяктоо (планда болгон иштердин
тизмеси менен жыйынтыктарды аныктоо
жана баалоо, долбоордун келечегин аныктоо,
отчетторду убагы менен тапшыруу).

СУРОО: ЖАЙЫТ КОМИТЕТ ДОЛБООРЛОРДУ
КИМГЕ СУНУШТАЙТ, ДОНОРЛОРДУ КАЙСЫ
ЖЕРДЕН ИЗДӨӨ МҮМКҮН?
Жооп: Эл аралык донорлор жарыяларын өз
интернет-сайттарына жана баракчаларына
жайгаштырат, кээ бирлери рассылка
түрүндө өкмөттүк эмес уюмдарга жиберет.
Алардын арасынан эң маанилүү жана жайыт
комитеттерге керектүүсүн тандап, биздин
сайтта “Жаңылыктар” рубрикасында
жайгаштырабыз. Долбоорлорду кыска
мөөнөттүн ичинде сунуштоого мүмүкүнчүлүк
берилет (көпчүлүгү 2 жума-1 ай ичинде убакыт
беришет). Ошол убакытта үлгүрүп, бир аз эле
кошумчалап, бюджетин тактап тез арада
сунуштаганга жана долбоорду конкурска
катыштырыш үчүн аны алдын ала даярдап
коюу зарыл. Донорлордун жарылары төмөнкү
веб-сайттарда дагы жайгашат:
www.donors.kg | www.ekois.kg | www.grant.kg
Суроолорго Ассоциациянын бизнес-пландатыруу боюнча адиси Э.Маратова жооп берди. Суроолоруңарды elviramaratovaa@gmail.
com электрондук почтага жиберип, жооп
алсаңыздар болот.
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УРМАТТУУ ЖАЙЫТ
ПАЙДАЛАНУУЧУЛАР!
Эгерде сиздерде жакшы тажрыйбалар, мыкты
көрсөткүчтөр, үлгүлүү иш аракеттер болсо –
бизге кабарласаңар, сиздердин сунуштар,
сын-пикирлер ушул баракчаларга дайыма
жарыяланып турмакчы.
Бизге электрондук дарекке жиберсеңиз
болот: pasturekj@gmail.com
Сиздерди терең урматтоо менен,
“Кыргыз Жайыты” Кыргызстандын жайыт пайдалануучулардын Улуттук Ассоциациясынын
башкы директору
Абдималик Эгембердиев
Юридикалык жактардын биримдиги
“Кыргыз Жайыты” Кыргызстандын жайыт
пайдалануучулар Улуттук Ассоциациясы
БАНК: ЗАО “Демир Кыргыз
Интернешнл Банк” Кошумча счет:
1180000072905915
SWIFT: DEMIKG22
БИК: 118005
ИНН: 01705201310088
ОКПО: 28098058
Юр.адрес: Бишкек ш., Ахунбаев көч. 1 А
Офис: Бишкек ш.,
Тоголок Молдо көч. 55а 002
УГНС Ленин р-ну
www.jayit.kg
+996-312-375239,
+996-312-375044
+996-550-500002,
+996-555-033126
Ордун басып чыгаруу.
Өлмөчү 1,25 б.ф.а.
Нускасы 500 экз.
«БаракЭлде» басмаканада
басып чыгарылган.
Бишкек ш., Исанова 134.
+996 (550) 71 81 70

