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Урматтуу жайыт пайдалануучулар, 

Кыргыз Республикасында “Жайыттар 

жөнүндө” мыйзам 2009-жылы кабыл алынып, 

мыйзамга ылайык жер жерлерде түзулгөн 

жайыт комитеттер иш жүргүзгөнүнө 11 

жылдан ашык убакыт өттү. Өлкөбүз тоолуу 

аймак болгондуктан элибиздин көпчүлугунүн 

тиричилиги мал чарбасына байланыштуу. Мал 

чарбасынын ийгиликтүү болушу албетте 

жайыттардын абалына көз каранды. 

 Жер жерлерде түзулгөн жайыт комитеттери алгачкы күндөн баштап 

жайыттарды ырааттуу, тартип менен пайдаланууну колго ала башташты. 

Көрүлгөн аракеттерге ылайык жайыттардын абалы бир топ жакшырды. 

Деградацияга учураган жайыттардын аянты азайып, тушумдүүлүк жогорулоодо. 

Көп жылдардан бери каралбай калган жайыт инфраструктуралар оңдолуп, жаңы 

көпурө, жайытка баруучу жолдор, мал суу ичүүчү аянтчалар калыбына 

келтирилүүдө. Жайыттардын түшүмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн такырлана 

баштаган аянттарга жайыт чөптөрүнүн үрөндөрүн себип, демонстрациялык 

аянтчалар уюштурулду.  

Жайыт комитеттери өткөн 11 жылда өзүнчө институт катары 

калыптанды десек болот. Жайыт комитеттеринин көпчүлүгүнүн жетекчилери 

билимдүү, тажрыйбалуу, айыл элинин арасында кадыр-барктуу адистер болуп 

саналышат. Мыкты жайыт комитеттеринин жетекчилери айылдык кеңештин 

депутаттарына, айыл өкмөт башчыларына шайланышууда. Ал эми Нарын 

районунун Орток жайыт комитетин башкарган Алтынбек Сеңирбаев өзунүн 

аракетчилдиги, элге мыкты кызмат көрсөткөндугу үчүн адегенде айыл өкмөт 

башчылыкка шайланып, бүгункү күндө Нарын районунун акими болуп үзүрлүү 

эмгектенүүдө.  

Жайыт комитеттерин колдоо үчүн көптөгөн эл аралык уюмдар (Дүйнөлүк 

Банк, Эл аралык айыл чарбаны колдоо фонду, ж.б. уюмдар) тарабынан ар турдүү окуу 

тренингдер өткөрулуп, жайыт комитеттеринин дараметин көтөрүү боюнча бир 

топ иш-аракеттер жасалды. Донорлор тарабынан жайыт комитеттеринин 

сунуштарына ылайык көптөгөн айыл чарба техникалар, жайыт комитеттерине 

компьютер, эмерек ж.б. керектүү материалдар алынып берилди.  

Бирок, жетишилген ийгиликтер менен бир катарда көптөгөн кемчиликтер 

дагы эле кездешүүдө. Жайыт комитеттеринин төрагалары, бухгалтерлери жана 

мүчөлөрү тез тез алмашып туруусу өзүнун терс таасирин тийгизбей койбойт экен.  
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Мына жакында эле, 11-апрелде жергиликтүү кеңештерге шайлоо болуп өттү. 

Айылдарга жаңыдан шайланган депутаттар, жаңы айыл өкмөт башчысы, айрым 

учурларда жайыт комитетинин жетекчилери да кайрадан шайланганы турат.  

Ошондуктан, “Кыргыз жайыты” жайыт пайдалануучулардын улуттук 

ассоциациясы жаңыдан шайланган айыл өкмөт башчыларына, айылдык кеңеш 

депутаттарына, жайыт комитеттеринин төрагаларына жайыт башкарууда, 

жайыттарды жакшыртууда жардам болсун деп, ушул методикалык колдонмону 

сунуш кылат.  

Урматоо менен,  
башкы директор                                            А.Эгембердиев 
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МАЗМУНУ: 

1. «Жайыт комитет» жана «жайыт пайдалануучулар бирикмеси” деген 
түшүнүктөр  эмнени билдирет? 

2. Жайыт  комитети кимдер тарабынан жана канча мөөнөткө түзүлөт? 
3. Жайыт комитетинин курамына кимдер кире алат? 
4. Жайыт комитетинин төрагасын ким сунуштайт? 
5. Жайыт комитетинин ыйгарым укуктарына кайсылар  кирет? 
6. Жайыттарды пайдалануунун негизги талаптары кайсылар? 
7. Жайыт жерлерин пайдалануу үчүн жыйымынын  өлчөмү кантип аныкталат? 
8. Мал башы үчүн акы төлөөнү аныктоо тартиби кандай? 
9. Жайыттарды башка максаттарда пайдалануу азыркы шарттары кандай? 
10. Жайыт жерлерин пайдалануу үчүн жыйым кайсыл мөөнөткө  чейин төлөнүш 

керек? 
11. “Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жамааттын планы” жана 

“Жайыттарды пайдалануунун жылдык планы» деген түшүнүктөр  эмнени 
билдирет? 

12. Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жамааттын планынын 
негизги компоненттери болуп кайсылар кирет? 

13. Жайыттарды пайдалануунун ар жылдык планынын негизги компоненттери 
кандай? 

14. Мобилдик мектептеринин тузүлүшүнүн муктаждыгы эмнеде? 
15. Жайыт комитеттин жалпы чогулушту уюштуруп жана эффективдүү өткөрүү 

жолу кандай?  
16. Жылдык отчеттун мазмуну: жылдык отчет эмнелерди камтыш керек? 
17. Текшерүү комиссиясынын отчету кандай болушу керек? 
18. Текшерүү комиссиянын жайыт пайдаланучулар бирикмесиндеги милдет 

орду кандай?  
19. Жайыт комитетинин төрагасын шайлоо кантип өтөт?  
20. Элдик салттуу билимдин негизинде жайыттарды сарамжалдуу пайдалануу 

деген эмне? 
21. Коомдук үрөн фондуларын уюштуруу тартиби кандай? 
22. 2009-жылдын 26-январынан бери Кыргыз Республикасынын “Жайыттар 

жөнүндө”  аракеттеги мыйзамына  азыркы мезгилге чейиин кирген 
өзгөртүүулөр жана толуктоолор кандай? 

23. "Жайыттар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамынан тышкары 
жайыттарга байланыштуу маселелерди жөнгө салган дагы кайсы укуктук 
ченемдик актылар өзгөргөн (кабыл аланган)? 

24. Жайыттарды башкаруу жана пайдаланууда төлөй турган негизги  төлөмдөр 
кайсылар? 

25. Жайыттарды жер салыгынан бошотсо болобу? 
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1. «ЖАЙЫТ КОМИТЕТ» ЖАНА «ЖАЙЫТ ПАЙДАЛАНУУЧУЛАР 
БИРИКМЕСИДЕГЕНТҮШҮНҮКТӨР  ЭМНЕНИ БИЛДИРЕТ? 

Жайыт комитети - жайыт пайдалануучулардын бирикмесинин аткаруу 
органы.(«Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 2-беренеси). 
Жайыт пайдалануучулардын бирикмеси - жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
аймагындагы жайыттарды пайдаланууга карата тиешелүү администрациялык-
аймактык бирдиктин жайыт пайдалануучуларынын таламдарын талашуучу коомдук 
уюм.(«Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 2-беренеси). 
Жергиликтүү жамаат ушул аймактык бирдиктин мал ээлеринин жана башка жайыт 
пайдалануучулардын жайыттарды пайдалануу жана аларды жакшыртуу боюнча 
таламдарын талашууга жайыт пайдалануучулар бирикмесин түзөт. («Жайыттар 
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5-беренеси). 

2. ЖАЙЫТ  КОМИТЕТИ КИМДЕР ТАРАБЫНАН ЖАНА КАНЧА МӨӨНӨТКӨ ТҮЗҮЛӨТ? 

Жайыт комитетинин мүчөлөрү бирикменин жалпы чогулушунда үч жылга 
шайланат.(«Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-беренеси). 

3. ЖАЙЫТ КОМИТЕТИНИН КУРАМЫНА КИМДЕР КИРЕ АЛАТ? 

Жайыт комитети жайыт пайдалануучулардын өкүлдөрүнөн, жергиликтүү кеңештин 
депутаттарынан, курчап турган чөйрө жана токой чарба маселелери боюнча ыйгарым 
укуктуу органдын өкүлүнөн, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу 
органынын башчыларынан турат.(«Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамынын 6-беренеси). 

4. ЖАЙЫТ КОМИТЕТИНИН ТӨРАГАСЫН КИМ СУНУШТАЙТ? 

Жайыт комитетинин төрагасы тиешелүү айылдык аймактын башчысынын сунушу 
боюнча жайыт пайдалануучулардын добуштарынын көпчүлүгү менен 
шайланат.(«Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-беренеси). 

5. ЖАЙЫТ КОМИТЕТИНИН ЫЙГАРЫМ УКУКТАРЫНА КАЙСЫЛАР  КИРЕТ? 

Жайыт комитетинин ыйгарым укуктары: 
- жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жамааттын планын иштеп чыгуу; 
- жайыттарды пайдалануунун жылдык планын иштеп чыгуу; 
-жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча боюнча жамааттын планынын жана 
жайыттарды пайдалануунун жылдык планынын жоболорун ишке ашыруу; 

- жайыттардын абалына мониторинг жүргүзүү; 
- жайыттарды пайдалануунун жылдык планына ылайык жайыт белеттерин берүү, 
ошондой эле жайыттарды башка максаттарда пайдалануу жөнүндө келишимдерди 
түзүү; 

- жайыттарды пайдалануу үчүн жыйымдын өлчөмүн аныктоо, аларды жергиликтүү 
кеңеште милдеттүү бекитүү; 

-өзүнүн ыйгарым укуктарынын алкагында жайыттарды пайдаланууга тийиштүү талаш-
тартыштарды чечүү; 
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-жайыттарды жана башка ресурстарды пайдалануу үчүн акы төлөөдөн түшкөн, жайыт 
инфраструктурасына инвестиция катары жөнөтүлгөн, Кыргыз Республикасынын 
колдонуудагы мыйзамдарына ылайык аларды кармоого, башкарууга жана 
жакшыртууга жиберилген кирешелерди башкаруу; 

- бирикменин жалпы чогулушунун компетенциясына гана таандык маселелерди 
кошпогондо, бирикменин учурдагы ишин жетектөөнүн башка маселелери.(«Жайыттар 
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-беренеси). Жайыт комитети өз 
ишинин бардык маселелери боюнча жайыт пайдалануучулардын жалпы чогулушуна 
отчет берет. («Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-
беренеси). 

6. ЖАЙЫТТАРДЫ ПАЙДАЛАНУУНУН НЕГИЗГИ ТАЛАПТАРЫ КАЙСЫЛАР? 

Жайыттарды пайдалануу жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жамааттын 
планына жана жайыттарды пайдалануунун жылдык планына ылайык жүзөгө ашырылат. 
Жайыттарды мал жаюу үчүн пайдалануу жайыт белеттеринин негизинде жүзөгө 
ашырылат. Жайыттарды башка максаттарда пайдалануу жайыттарды башка 
максаттарда пайдалануу тууралуу келишимдердин негизинде жүзөгө ашырылат. 
(«Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренеси). Жайыт 
белети - жайыттарды мал жаюу үчүн пайдалануу укугун бере турган жана жайыт 
пайдалануучуну жайыт пайдалануучулар бирикмесинин мүчөсүнүн жайыт пайдалануу 
статусуна ээ кылуучу документ. («Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамынын 2- беренеси). Жайыт белети болбогон учурда жайыттар максаттуу багытта 
пайдаланылбаган катары алып коюулууга тийиш. («Жайыттар жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамынын 12- беренеси). Жайыт белеттери жайыт жерлерин 
пайдалануу үчүн тиешелүү жыйымдар төлөнгөндөн кийин жайыт комитети тарабынан 
берилет. («Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 10- беренеси). 

7. ЖАЙЫТ ЖЕРЛЕРИН ПАЙДАЛАНУУ ҮЧҮН ЖЫЙЫМЫНЫН  ӨЛЧӨМҮ КАНТИП 
АНЫКТАЛАТ? 

Жайыт жерлерин пайдаланууга укук алуу үчүн жыйымдын өлчөмү ар бир жайыт 
системасы жана жайыттарды пайдалануунун ар бир түрү үчүн жыл сайын жайыт 
комитети тарабынан оптималдуу жүктү эске алуу менен салыктын базалык ставкасынан 
кем эмес аныкталып, жайыт пайдалануунун жылдык пландарына киргизилет жана 
жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органы тарабынан бекитилет. 
Жайыт жерлерин пайдалануу үчүн жыйым малдын башына жана үй жаныбарлардын 
түрлөрүнө жараша белгиленет жана өзгөртүлөт. («Жайыттар жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамынын 10- беренеси). Жайыт пайдалануу үчүн жыйымды 
белгилөө тартиби (мамлекеттик токой фондунун жана өзгөчө корголуучу 
жаратылыш аймактарынын жайыттарынан тышкары) «Жайыттар жөнүндө» 
Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-беренесинин ченемдерин ишке ашыруу 
максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 19-июнундагы № 386 
токтому менен бекитилген Жайыт пайдалануу үчүн акыны белгилөөнүн тартиби 
жөнүндө типтүү жобо менен аныкталат. 
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Мал башы үчүн акы төлөөнү аныктоо тартиби төмөнкү этаптардан турат: 

Биринчи этап. Жайыт комитети жергиликтүү Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин 
башкаруусуна өткөрүп берилген айыл округунун жалпы жайыт аянтын аныктайт 
(түшүндүрмө эскертүүдө берилген). 

Экинчи этап. Жайыт комитети Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин мүчөлөрү жана 
айылдык кеңеш менен макулдашуу боюнча жайыттарды пайдалануудан түшкөн 
кирешенин жалпы суммасын аныктайт. Кирешенин суммасы Жайыт пайдалануучулар 
бирикмесинин кирешеге болгон муктаждыгын, айыл өкмөтүнүн бюджетин, 
жайыттардын кирешелүүлүгүнүн финансы-экономикалык көрсөткүчтөрүн жана 
финансылык мүмкүнчүлүктөрүнө жараша жайыт пайдалануучулар үчүн акы төлөө 
мөөнөтүнүн кабыл алгылыктуулугун эске алуу менен аныкталат. Кирешенин суммасын 
аныктоодо төмөнкүлөр эске алынат: 

- жайыттарды жана алардын инфраструктурасын кармоого жана башкарууга 
кеткен сарптоолор (жолдор, мал айдап өтүүчү жолдор, көпүрөлөр, сугаруучу жайлар, 
сууга чөмүлтүүчү бактар ж.б.); 

- жайыт комитетинин операциялык чыгымдары. 

Кирешенин суммасы бардык чогултулган максаттуу кирешени түзүү аркылуу же 
максаттуу кирешени гектарга келтирүү жана аны жайыттын жалпы аянтына көбөйтүү 
жолу менен аныкталышы керек (аныктама эскертүүдө берилген). 

Үчүнчү этап. Жайытка киргенге уруксат берилген ар түрдүү малдын санын мал 
ээлеринен жана фермерлерден келип түшкөн бардык билдирмелерди эсептөө аркылуу 
аныктоо. 

Төртүнчү этап. Ар түрдүү малдын санын «мал башынын шарттуу санына» айландыруу 
малдын ушул түрү жайыт тоюттарын тиешелүү керектөөсүн эске алуу менен аныкталат. 
Бодо мал жана топоздор үчүн чоң жана жаш малга ажыратуу сунушталат. Кой-эчкинин 
козу-улактары эсепке алынбайт. Малды «Мал башынын шарттуу санына» айландырып 
эсептөөнүн төмөнкүдөй коэффициенттери боюнча жүргүзүлөт: 

Малдын түрү Шарттуу саны 

Чоң бодо мал/топоздор 1 

Жаш бодо мал/топоздор 0,7 

Кой-эчки 0,2 

Жылкы, эшек 1 

Төө 1 

Жалпы «мал башынын шарттуу саны» жайыттын оптималдуу жүктөмүнөн ашык болсо 
жайыт комитети Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин мүчөлөрү менен 
макулдашылган жол-жоболорду колдонуу менен мал жаюуга уруксат берилген малды 
чектөөгө милдеттүү. 

Бешинчи этап. Жайыт пайдалануу үчүн «мал башынын шарттуу саны» боюнча төлөмдүн 
өлчөмүн аныктоо (аныктама эскертүүдө берилген). 
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Алтынчы этап. Малдын түрү боюнча жайыты пайдалануу үчүн төлөмдү кайра эсептөө 
(кайра эсептөө эскертүүдө берилген). Төлөмдүн көрсөтүлгөн суммасы жайыт сезонунун 
бардыгына төлөнөт (малчыларга акы төлөөнү эске албастан). 

Эскертүү: 
1. Мисалы, айыл округунун жалпы 12641 гектарга барабар болгон жайыт жери бар. 
2. Жайыт комитети болгон 12641 гектар жайыт жеринен 400 000 (төрт жүз миң) 
сом алууну пландаштырууда, башкача айтканда ар бир гектардан 32 сомдон. 
3. Мисалы, жайыт жерлерге чыгарылуучу малдын саны: чоң бодо мал жана топоздор 
- 716 баш; жаш бодо мал жана топоздор - 523 баш; кой жана эчки - 4872 баш; жылкы 
- 262 баш жана төө - 9 баш. 
4. Малдын түрүн «мал башынын шарттуу санына» айландыруу төмөнкү схема 
боюнча аныкталат: 
 

Малдын түрү Саны Кайра эсептөө коэффициенти Мал бирдиги 

Чоң бодо мал/топоздор 716 1 716 

Жаш бодо мал/топоздор 523 0,7 366 

Кой-эчки 4872 0,2 974 

Жылкы, эшек 262 1 262 

Төө 9 1 9 

Жайытка чыгарылуучу «мал башынын шарттуу саны» 2328 башты түздү. 
5. Жайыт пайдалануу үчүн төлөмдүн өлчөмү кошулган максаттуу кирешени 

«мал башынын шарттуу санына» бөлүү аркылуу аныкталат. Кайра эсептөөдө бар 
«шарттуу мал» үчүн төлөмдүн өлчөмү 172 сомду түзөт. 

6. Жайыт пайдалануу үчүн малдын түрлөрү боюнча төлөмдү кайра эсептөө 
жайыт пайдалануу үчүн төлөмдү «шарттуу малдын» коэффициентине көбөйтүү 
аркылуу төмөнкүдөй схема боюнча жүргүзүлөт: 

Малдын түрү Шарттуу саны Жайыт пайдалануу үчүн төлөм 

«Шарттуу мал» 1 172 

Чоң бодо мал/топоздор 1 172 

Жаш бодо мал/топоздор 0,7 120 

Кой-эчки 0,2 34 

Жылкы, эшек 1 172 

Төө 1 172 

Жайыт жерлерин пайдалануу үчүн каражаттар жергиликтүү бюджетке түшөт жана 
жайыт жерлерин пайдалануу үчүн келип түшкөн каражаттардын үчтөн экисинен кем 
эмес бөлүгү жайыттарды пайдалануунун жылдык планына ылайык жайыттарды жана 
жайыт инфраструктурасын жакшыртууга, ошондой эле жайыт комитетин күтүүгө 
пайдаланылат. («Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 11- 
беренеси). 
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8. ЖАЙЫТТАРДЫ БАШКА МАКСАТТАРДА ПАЙДАЛАНУУ АЗЫРКЫ ШАРТТАРЫ 
КАНДАЙ? 

Жайыттарды башка максаттарда пайдалануу жайыттарды башка максаттарда 
пайдалануу тууралуу келишимдердин негизинде жүзөгө ашырылат. («Жайыттар 
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3- беренеси).  

Жайыттарды башка максаттарда пайдаланганы үчүн жыйым төмөнкүдөй аныкталат: 
- иши жайыт кыртышын бузууга алып келген участоктордо - мыйзамдарда белгиленген 
айыл чарба өндүрүшүнүн жоготууларынын ордун толтуруунун наркынын ченемдерине 
ылайык; 
- иши мал жаюуну болтурбоочу, бирок жайыт кыртышын бузууга алып келбеген 
участоктордо - мал жаюу үчүн бул участокту пайдалануу үчүн жыйымга барабар 
өлчөмдө; 
- иши мал жаюуну алып салбаган жана жайыт кыртышы бузулбаган участоктордо 
жыйым алынбайт. («Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын  10- 
беренеси) 

Келишим боюнча жайыт комитети жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган 
башка максаттарга пайдалануу укугун жайыт пайдалануучуга тиешелүү акы 
төлөнгөндөн кийин берет. Жайыт ресурстарын башка максаттарга пайдалануу укугу үч 
жылдан ашык мөөнөткө берилген учурда ал укук милдеттүү мамлекеттик каттоодон 
өткөрүлүүгө тийиш. 

Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануу 
укугун берүү ачык-айкындык, жалпыга жеткиликтүүлүк жана жайыт ресурстарын 
үзгүлтүксүз, сарамжалдуу, туруктуу пайдалануу принциптеринде жүргүзүлүшү керек. 
(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 13-сентябрындагы N 515 
токтомумененбекитилген “Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка 
максаттарга пайдалануу укугун берүү тартиби жөнүндө” типтүү жобо). 

9. ЖАЙЫТ ЖЕРЛЕРИН ПАЙДАЛАНУУ ҮЧҮН ЖЫЙЫМ КАЙСЫЛ МӨӨНӨТКӨ  ЧЕЙИН 
ТӨЛӨНҮШ КЕРЕК? 

Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органынын чечими боюнча жайыт 
белети үчүн жыйымды бөлүп төлөөгө жол берилет, жайыт жерлерин пайдалануу үчүн 
жыйымдын жалпы көлөмүнүн 50 пайызынан кем эмеси учурдагы жылдын 15-
апрелинен кечиктирилбестен, ал эми калган бөлүгү - 1-ноябрынан кечиктирилбестен 
төлөнөт.  

Жыйым өз убагында төлөбөгөн учурда, мөөнөтү өткөрүлгөн ар бир күн үчүн Салыктык 
эмес кирешелер жөнүндө Кыргыз Республикасынын кодексине ылайык туум кошулуп 
эсептелет. («Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 10- 
беренеси). 

 

toktom://db/120454
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10. “ЖАЙЫТТАРДЫ БАШКАРУУ ЖАНА ПАЙДАЛАНУУ БОЮНЧА ЖАМААТТЫН 
ПЛАНЫ” ЖАНА “ЖАЙЫТТАРДЫ ПАЙДАЛАНУУНУН ЖЫЛДЫК ПЛАНЫ» ДЕГЕН 
ТҮШҮНҮКТӨР  ЭМНЕНИ БИЛДИРЕТ? 

Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жамааттын планы - мамлекеттик 
менчиктеги жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча 5 жылдык мөөнөттү 
камтыган план. Жайыттарды пайдалануунун жылдык планы - жергиликтүү өз алдынча 
башкаруунун карамагындагы жайыттардын уруксат берилген жана макулдашылган 
пайдалануусун аныктоочу план. («Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамынын 2-беренеси).  

Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органы жайыттарды башкаруу 
жана пайдалануу боюнча жамааттын планын жана жайыттарды пайдалануунун жылдык 
планын, ошондой эле алардын аткарылышы жөнүндө отчетторду бекитет. («Жайыттар 
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 4-беренеси). 

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана жайыт пайдалануучулар 
бирикмесинин жайыттарды пайдалануу боюнча ишмердигине, Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларды кошпогондо, мамлекеттик 
органдардын жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын кийлигишүүсүнө 
жол берилбейт. («Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 4-
беренеси). 

Жайыт пайдалануучулар бирикменин алдында жайыттарды башкаруу жана пайдалануу 
боюнча жамааттын планынын жана жайыттарды пайдалануунун жылдык планынын 
аткарылышы үчүн жоопкерчилик тартат. («Жайыттар жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамынын 5-беренеси). 

11. ЖАЙЫТТАРДЫ БАШКАРУУ ЖАНА ПАЙДАЛАНУУ БОЮНЧА ЖАМААТТЫН 
ПЛАНЫНЫН НЕГИЗГИ КОМПОНЕНТТЕРИ БОЛУП КАЙСЫЛАР КИРЕТ? 

Жайыттарды пайдалануу боюнча жамааттын планында жайыттарды туруктуу 
пайдаланууну жана бардык пайдалануучуларды алардын укуктары жана милдеттери 
жөнүндө кабарлануусун камсыз кылуу үчүн зарыл болгон негизги бардык маалымат 
камтылат. Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жамааттын планына 
төмөнкүдөй компоненттер кирет: 
- жайыттардын чектери, пайдалануудан чыгарылган аянттар жана корголуучу аянттар, 
мал айдап өтмө жолдор, сугаруучу жайлар жана жайыт инфраструктурасынын маанилүү 
башка объекттери, жайыттардын абалы жана жайыттын бардык участокторунун сапаты 
белгиленген карталар; 
- оптималдуу жүк; 
- жайыт инфраструктурасынын объекттерин өнүктүрүү жана реконструкциялоо боюнча 
пландар; 
- жайыттарды  башкаруу, пайдалануу, аларды жакшыртуу жана 5 жылдык мөөнөткө 
чейин реабилитациялоо боюнча орто мөөнөттүү план; 
- ар жылда  жаңылануучу жайыттарды башкаруу жана пайдалануу планы; 
- жайыттарды башка максаттарда башкаруу жана пайдалануу планы. 
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Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жамааттын планы, аны жергиликтүү өз 
алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органы бекиткенден кийин бардык жайыт 
пайдалануучулар тарабынан аткарылууга милдеттүү. («Жайыттар жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамынын 7-беренеси) 

12. ЖАЙЫТТАРДЫ ПАЙДАЛАНУУНУН АР ЖЫЛДЫК ПЛАНЫНЫН НЕГИЗГИ 
КОМПОНЕНТТЕРИ? 

Жайыт комитети жыл сайын жайыттарды пайдалануунун планын иштеп чыгат, ал 
жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жамааттын планына тиркелет жана 
анын ажырагыс бөлүгү болуп эсептелет. Жайыттарды пайдалануунун жылдык планы 
төмөнкүлөрдү камтышы керек: 
- пландаштырылган жылга жайыт белеттери бар жайыт пайдалануучулардын 
тизмесин; 
- пландаштырылган жылга жайыт белети берилген малдын тизмеси жана алардын 
ээлеринин-малчыларынын тизмесин; 
- жаныбарлардын ылаңдуу, ылаңдуу эместигине (эмдөө, дары сууга чөмүлтүү ж.б.) 
карата чаралардын тизмегин, аларды жайыт пайдалануунун шарттары катары 
жайыт пайдалануучулар сактоого тийиш; 
- жайыттарды жана жайыт инфраструктурасын жакшыртууга багытталган иш-
чаралардын тизмеги; 
- мал жаюунун мезгилдүү маршруттарын, жайыт жүгүртүүнү, малдын кыймылын, 
мал айдап өтмө жолдорду жана пайдаланылуучу кашааларды белгилөөчү картаны 
жана календардык графикти; 
- ишмердиктин аларга уруксат берилген түрлөрүн, ошондой эле аларга аталган иш-
чараларды жүргүзүүгө уруксат берилген жерлерди көрсөтүү менен жайытка чыгаруу 
максатынан тышкары пайдаланылуучу адамдардын тизмесин; 
- жайыт пайдалануунун бардык түрлөрү боюнча акы төлөө графигин. 

Жайыттарды пайдалануунун жылдык планы жергиликтүү өз алдынча башкаруунун 
өкүлчүлүктүү органы бекиткенден кийин аткарылууга милдеттүү. («Жайыттар жөнүндө» 
Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 8-беренеси). 

Жайыт пайдалануучулар бирикмелеринин дараметин кучөтүү процессине – 
туруктуулук жана ыкчамдык! Жайыт пайдалануучулар бирикмелеринин дараметин 
жогорулатуу “Кыргыз жайыты” ассоциациясынын ишмердүүлүгүнүн манилуу 
компоненттеринин бири болуп эсептелинет. Андыктан  ассоциация тарабынан Кыргыз 
Республикасынын аймактарында эл аралык донорлук уюмдардын сунуштары менен 
алдынкы жайыт пайдалануучулар бирикмелеринин базасында Жайыт комитеттеринин 
мобилдик мектептер уюштурулган. 

13. МОБИЛДИК МЕКТЕПТЕРИНИН ТУЗҮЛҮШҮНҮН МУКТАЖДЫГЫ: 
- Жайыт комитеттеринин  төрагаларынын алмашып туруусу; 
- Жайыт комитеттеринин мүчөлөрүнүн жаңыланып шайланышы; 
- Жайыт комитеттеринин мүчөлөрүнүн жайыт башкаруу иштерине 

жоопкерчилиги жоктугу; 
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- Жергиликтүүөз алдынча башкаруу органдарынын 4 жылда кайра шайланып 
жаныланып туруусу; 

- Жаны шайланган жайыт комитеттерининмүчөлөрүнүн, жергиликтүүөз 
алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнүн жайытпайдалануудагы  
практикалык маалымат аянтчасы жоктугу; 

- Жайыт пайдалануудагы пайда болгон  нааразылычыктарды, 
келишпестиктерди жоюу. 

Максаты: 

- Райондук денгээлинде жайыт реформасы боюнча окууларды өткөрүүгө даяр 
институту; 

- Жайыттарды туруктуу башкарууда, пайдалануудагы үлгүлүү тажрыйбасын таратып, 
Жайыт комитеттер арасында тажрыйба алмашуудагы туруктуу аянтчага айландыруу; 

- Кыргыз-Жайыты Ассоциациясынын жана Райондук жайыт пайдаланучулар 
Ассоциациясынын практикалык окуу базасы болуу. 

 
Мобилдик талаа мектебинин ишмердүүлүгү «теңдүүгө - тең» же «практиктен – 
практикке» ыкмасынын негизинде жүргүзүлөт. Бул окутуу ыкмасынын негизги талабы – 
жергиликтүү жайыт комитетинин төрагасы жана адистери өздөрүнүн билимин, 
тажрыйбасын башка көптөгөн кызыкдар жактарга (биринчи кезекте тегеректеги жайыт 
комитеттерге) тез жана ыкчам жеткирүү болуп саналат. Ошону менен бирге 
жергиликтүү деңгээлде башкалардын да квалификациясын жогорулатууга көмөк 
көрсөтөт.  

Мобилдик мектептерди тандап алуу шарттары: 
• Жайыт комитетинин төрагасынын көп жылдык иш тажырыйбасы, жайыттарды 

башкарууда жана пайдаланууда ченемдик укуктук актыларды колдоно билүүсү, 
райондогу жайыт комитеттеринин арасында кадыр-баркы  бардыгы.  

• Тиешелүү деңгээлде ички иш кагаздарды алып баруусу (иштелип чыккан 
пландар, жайыттардын абалына мониторинг жүргүзүү, бюджеттин 
аткарылышы); 

• Жайыт комитетинин тажырыйбалуу бухгалтердин иш алып баруусу, тиешелүү 
деңгээлде финансылык отчеттордун берилиши; 

• Жайыт комитетинин адистеринин профессионалдуу жана сапаттуу 
консультацияларды жана окууларды өткөрүү сапаттары. 

Мобилдик мектептеринде, алар натыйжалуу иштеш үчүн (жайыт комитетке, төрагасына 
жардам катары) төмөнкүдөй комиссиялар түзүлгөн: 
 

• Мал санак комиссиясы 
• Жайыт акы чогултуу комиссиясы 
• Жайыт инфраструктуурасын жакшыртуу 
• Жайыттарды баалоо жана мониторинг жүргүзүү  
• Малдын ден-соолугун коргоо тобу 
• Талаш-тартыш маселелер 
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Жайыт комитетинин астындагы комиссиялардын аткара турган иши: 
Мал санак комиссиясы: 

1. Жергиликтүү органдар тарабынан жыл башындагы өткөрүлүчү мамлекеттик 
сананка катышып жалпы малдын санын тактоо.  

2. Жазындагы жайыттарга мал чыккандан кийин сыртан кошулган малдын санын 
тактоо иретинде кайра жалпы санак жүргүзүү.  

3. Малды санап тактоонун жыйынтыгын, тийиштүү актыларды толтуруп Жайыт 
комитеттин төрагасына өткөрүүп берүү.  

4. Жайыт пайдалануучулардын кайрылуусу боюнча, же болбосо ЖК төрагасынын 
кайрылуусу боюнча айрым чабандардын, чоң фермерлердин малынын санын 
санап тактап чыгуу. 

Жайыт акы чогултуу комиссиясы: 
1. Жалпы ЖК чыгымдарын эске алуу менен жалпы жылдык бюджетти иштеп чыгуу. 
2. Саналган малдын башына жайыт акы тарифин иштеп чыгуу. 
3. Жайыт акы чогултуу графигин иштеп чыгуу. 
4. Ар бир жайыт пайдалануучу менен келишим тузуп жайыт билетин жазып берүү, 

жайытка жайгаштыруу пландын схемасы менен. 
Малдын ден-соолугун коргоо тобу: 

1. Жалпы ветеринардык алдын алуу эмдөөлөрдүн жылдык планын иштеп чыгуу. 
2. Жаз-Күз эмдөө графигин өз убагында аткаруу, эмдөөдөн өтпөй калган 
малдардын ээлерин аныктап, тийиштүү органдарга билдирүү берүү. 
3. Мал санак комиссия менен тыгыз иш алып баруу, малдын санын тактоо боюнча. 
4. Жайытка чыккан малдын ден соолугуна жыл мезгили боюнча мониторинг 
жүргүзүү. 

Малчыларды көчуруп кондуруу жана жайыттарга жайгаштыруу 
1. Малчылардын жаздоого, жайлоого, куздөөгө жана кыштоого көчүп-конуу 

графигин иштеп чыгуу 
2.  Малчыларды жайыттын сыйымдуулугуна ылайк жайгаштыруу планын иштеп 

чыгуу. 
3. Малчыларды белгиленген график боюнча жана иштелип чыккан жайыттка 

жайгаштыруу планына ылайык     көчүрүп-кондуруу иштерин жүргүзүү. 
4. Графикти жана жайгаштыруу планын бузган малчыларды тизмеге алып 

айыпка тарттыруу 
5. Комиссиянын жыл ичиндеги зарптала турган чыгымдарын эсептеп жайыт 

комитетке сунуштоо. 
Талаш-тартыш маселелер: 

1. Талаш-тартыш маселелерди чечүү 
2. Талаш-тартыш маселелерден алдын алуу боюнча иш алпарууу. 

Биринчи пилоттук жайыт пайдалануучулар бирикмелеринин жайыт комитеттериндеги 
өткөн иш-чаралардын жыйынтыгы: 

- жайыт комитеттердин төрагалары элге кенири маалымат жарыялап 
башташты; 

- жайыт пайдаланучулардын ишеничи бекемдеди; 
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- жайыт пайдаланучулардан жайыт комитеттин курамына ишке дилгир 
копчулук добуш менен  жаны мүчөлөр шайланды. 

- жайыттарды жакшыртуу иш чаралар жалпы жайыт айдалануучулар 
тараптан сунушталды; 

- жайыт комитетин мүчөлөрү комиссияга бөлүнүп кирип жоопкерчилигин 
жана милдетин алышты; 

- жергиликтүү кенештин төрагалары, айыл өкмөттүн башчылары 
чогулуштарда жайыт комитетке жайыт жакшыртуу иштерин 
аткарууда көмөк көрсөтөөрүнүн убадасын беришти.  
 

Жалпы жайыт комитеттердин аткаруу иштери жаны форматка өттү деп баалап 
жатышат жайыт комитеттердин төрагалары (мобилдик мектептер уюштурулган айыл 
аймактарында). Жайыт Комитеттин жалпы чогулушту уюштуруп жана эффективдүү 
өткөрүү жолу боюнча сунуштар: 

 Чогулуш жөнүндө маалымат таратуу. Чогулуштун ийгиликтүү өтүшү бул чогулушка 
келген адамдын санынан болот, демек ЖК алдында бирден бир чоң маселе чогулушка 
болушунча жайыт пайдаланучуларды көбүрөөк чогултуп маалыматты кеңири 
жайылтуу болот.  Ошондой эле чогулушта суроо жооп жана айрым маселелер боюнча 
талкууга катыштыруу.  Мына ошондуктан ЖК милдети чогулуш болоордон 1 жума 
мурдатан жок дегенде 2-3 күн эртерээк айылдын тургундарына почтадан, мектептеги 
окуучулар аркылуу чогулушка чакыруу баракчасын таркатса туура болот.  Бул чакыруу 
баракчасынын мааниси өтө зор, себеби чакыруу баракчасы менен жалпы элге чогулуш 
болоор күнүн, ордун чогулуш өтүучү жайы, чогулушта карала турган маселелерди так 
жазып ошондой эле жасалган иштер жөнүндө кыска учкай айта кетиш керек. Кыска, 
учкай айтылган маалымат жайыт пайдалануучуну кызыкдар кылат, калганы кандай 
болду экен, канча акча каражат зарпталды экен деген мааниде чогулушка келүүнүн 
бирден бир шылтоо-себебин туудурат. Баракчанын аягында ЖК төрагасынын жалпы 
өткөн жылдагы иштер боюнча толук финансылык отчету болоорун белгилеп, 
чогулушка катышуучулардын жайыт комитетинин ишин жакшыртуу боюнча 
сунуштарды берип кеткиле деп кайрылып кетүүсү зарыл. 

 Айылдарда өткөн чогулуштар. Айрым айылдык аймактарда бир канча айылдар бар, 
эң биринчиден ошол айылдарда чогулуш өткөрүлүшү керек, себеби чогулушта ЖК 
төрагасы толук финансылык отчеттун берет жазалган иштер, алынган каражаттар, 
жайытты пайдалануу планы, жана дагы жыл бою болгон ишмердик боюнча. Чогулуш 
башталарда атайын катчыны дайындап, чогулушка келген катышучулардын баарын 
тизмеге каттап кою керек. Отчету берип бүткөндөн кийин талкуу болот, талкуудан сон 
ишке катышпаган жайыт комитет мүчөлөрүн чогулушка салып жана жаңыларын кайра 
шайлап, ЖК мүчөлөрүн толукташ керек. Дагы бир жагдайы бул чогулуштарда айылдын 
көйгөйлөрүн эл ортого алып чыгат жана жайыт пайдалануу жылдык планга орто 
мөөнөттүү планга өзгөртүүлөрдү киргизсе же корриктировкаласа ынгайлуу болот. 
Айылдарда өткөн чогулуштардын дагы бир маанилүү жагдайы болуп делегат шайлоо 
болуп эсептелет, себеби ЖК төрагасынын отчетун жогорку борбор чогулушкана кабыл 
алып бекитүү укукка ээ болуусу маалым. Ушул себептен бүткүл айылдарда чогулуш 
өткөрүлүп буткөндөн кийин борбор айылда негизги отчетту кабыл алуу чогулуш ар бир 
айылдан шайланып барган делегаттардын катышусу менен өткөрулөт. 
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 Делегаттарды шайлоо тартиби. Жайыт комитетинин төрагасы отчетту даярдагандан 
кийин ЖК отурумун чакырып, ошол отурумда ЖК ишинин отчету боюнча презентация 
кылып ЖК мучөлөрунө тааныштырат. Ошол эле жерден ЖК мүчөлөрүнүн отурумунда 
ар бир айылдардан шайлана турган делегаттардын санын аныкташат элдин санына 
жараша, жана отурумдун чечими менен бекитип протоколго кийрип коюлат. 

 Борбордук айылда чогулуш өткөрүүлүчү тартиби. Айылдардагы чогулуштар 
өткөрулуп, делегаттар щайлангандан кийин кезек борбор айылдагы негизги 
чогулушка бурулат, себеби ошол борбор чогулуш чоң укука ээ болот, мисалы отчетту 
бекитет, төраганы шайлайт, уставка өзгөртүүлөрдү киргизип бекитет. Жана да жыл 
ичинде жалпы чогулушка таандык маселелерди кабыл алыш керек болгон учурларда, 
делегаттар чогулуп жалпы жайыт пайдалануучулардын атынан чечим кабыл алып 
турушат. Делегаттар жогорку айтылган милдеттерге жыл бою байланыштуу 
болгондуктан чогулуштан 1 жылга шайланып чогулуш тараптан мандатка ээ болуш 
керек. 

Ошондуктан бул жерде дагы өтө жоопкерчилик менен уюштуруу маселесин чечүү 
зарыл.  Эн оболу кун мурун чакыруу баракчасын даярдап, анда өткөрүүлүчү күнүн, 
убактысын, ордун жана кун тартибин так жазып таратыш керек. Чакыруу баракчасы 
тизме менен таратылат, таратылуу убагында ар бир делегат баракчаны алгандыгы 
жөнүндө кол тамгасын күбөлөндүрүп алган туура болот, себеби бул ыкма 
жоопкерчиликтин бир белгиси катары кабыл алынат. Чогулушта алдын ала атайын 
дайындалган катчы эки тизмеге келген катышучуларды каттайт, бир тизмеге борбор 
айылдан келген катышучулар катталса, экинчи тизмеге ар бир айылдардан келген 
делегаттар катталат. Борбор айылдын делегаттары дагы, борбордук чогулуш убагында 
шайланып жалпы делегатардын тизмесине киргизилет. Делегаттардын максаты 
отчеттун докладын угуп чогулуштун аягында отчетту баалап кабыл алуу.  
 

14. ЖЫЛДЫК ОТЧЕТТУН МАЗМУНУ: ЖЫЛДЫК ОТЧЕТ ЭМНЕЛЕРДИ КАМТЫШ 
КЕРЕК? 

 кириш сөз 

 жк жылдык планы 

 жайыттарды пайдалануу планын аткарууда кандай жылыштар жана кемчиликтер бар. 

 жыл ичиндеги жайыт пайдалануу планын бузгандар, аларга колдонгон жоопко тартуу 
чаралар. 

 өткөн жылдын чогулушунда коюлган сунуштардын аткарылышы 

 жайыт акысынын төлөө абалы жана жайыт пайдалануучулардын жайыт акы 
төлөгөндүгү жөнүндө толук маалымат 

 жайыт комитети тарабынан жасалган ийгиликтүү иштер, кандай жаңылыктар 
киргизилди. 

 жасалган мониторингтин негизинде жайыттардын абалы жөнүндө маалымат, оң жана 
терс мисалдары менен. 

 гранттар менен иштөө жана жасалган микропроектер жөнүндө, толук финансылык 
маалымат. 

 жайыт пайдалануучулардан түшкөн арыздарды текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча 
маалымат. 

 алдыда жасалуучу иштер жана проблемалар боюнча маалымат. 
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 жк төрагасынын чогулушка болгон жайыт комитетинин ишин алдыга жылдыруу 
боюнча сунуштар 

 отчетту жалпы талкуу салуу 

 чогулуштун жк төрагасынын отчетун баалоо боюнча чечими 
 

15. ТЕКШЕРҮҮ КОМИССИЯСЫНЫН ОТЧЕТУ БОЮНЧА СУНУШТАР: 
Текшерүү комиссиясынын мүчөлөрү жалпы чогулушка чейин өзүнүн отурумун өткөзүү 
зарыл, жана каралган маселесин жалпы талкууга сунуш кылат. 
Текшерүү комиссиясынын отчетунда төмөнкү маселелерге маани берүлүүсү зарыл. 

a. Жайыт комитетинин отчеттук жылдагы бюджетинин киреше жана чыгаша 
бөлүгүнө анализ жургүзүү тартиби. 

 Киреше бөлүгү кандай аткарылды? 

 Киреше булактарды жыйноодо кимдер тоскоол болду? Кайсыл себептер менен! 

 Текшерүү комиссиянын ролу кандай болду, жайыт планын бузгандарга кандай 
чара колдонду. 

 Бюджетти көбөйтүү боюнча кандай иш аракеттер болду. 

 Жайыт акынын тарифтерин ШМБ жогорулатуу боюнча кандай аракеттер 
жургүзүлдү. 
b. Үстудөгү жылга бекитилген бюджеттин, жыл боюнча сарпталышына анализ 
жургүзүү. 

 Сессияда бекитилген бюджеттин ар бир статьясы боюнча анализдөө. 

 Алымчага кошумчаларга жол берилдиби? 

 Жайыт комитети тарабынан жасалган жумуштардын (жол, көпүрөө, купка 
ж.б.) белгиленген смета аркылуу жургузулгөндүгүн текшерүү боюнча 
жыйынтыктар. 
c. Текшерүү комиссиянын жыл боюнча көрүлгөн чаралар. 

 Көчүп-конуу пландарды бузгандарга текшерүү комиссия тарабынан кандай 
айып чегерүү чаралар чегерилди. 

 Жайыт акыны төлөбөгөн жайыт пайдаланучуларга келтирилген эскертүүлөр 
жана сунушталган айып жазалар. 

 Жайыт комитети тарабынан жасалган объектилерди кабыл алуу боюнча 
текшерүү комиссиясынын түзүлгөн актылары.  

 Коомчулуктун жайыт пайдалануу жылдык планын, бюджетин жана келген 
акчалай инвестициялардын ишке ашыруу боюнча өзүнүн сунуштары 

 Жана башка тартипти сактоо боюнча сунуштар. 
 

16. ТЕКШЕРҮҮ КОМИССИЯНЫН ЖАЙЫТ ПАЙДАЛАНУЧУЛАР БИРИКМЕСИНДЕГИ 
МИЛДЕТ ОРДУ.  

Текшерүү комиссия жайыт комитетке өтө чоң жардам көрсөткөн орган болуп 
эсептелинет. Көп учурда ЖК бирикменин ишинде уюштуруу жана аткаруу милдеттери 
менен аалек болот, жана айыпка тартуу иштер ынгайсызыраак келет, ошол себептен 
текшерүүкомиссиясын шайлайт. Текшерүү комиссиянын иш милдеттери негизинен 
кенен, эң негизги милдети бул жайыт бирикмедеги болгон иштер боюнча тартип 
бузууларды, уставтавдын чегинен чыгуу иштерге, бирикменин жайыт башкаруу 
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пландарын бузгандарга, бирикмеге түшкөн акча каражаттын зарпталышына, мына 
ушулардын баарына көзөмөл жургузуп турат. Текшерүү комиссия жылына 2 жолу жайыт 
бирикмеге текшерүү жүргүзүп актылап турат, зарыл болгон учурларда квартал сайын 
текшерип тартип бузуулар болсо актынын негизинде тийиштүү айыпка жыгып, жазоо 
салынып жоопко тартууну сунуштайт. Текшерүү комиссиянын иш ыкмасы өйдөгү 
айтылгандай түзүлсө, анда Жайыт Комитеттин ишине чоң жардам болот, себеби ЖК 
составынан негизги, айлык чегерилип иштегендер бул төрагасы жана бухгалтери болот. 
Азыркы учурда төраганын жумушу өтө эле көп уюштуруу жана аткаруу иштердин баары 
анын мойнунда, ошондуктан айып чегерүү, жазага тартуу иштерин текшерүү комиссияга 
берилсе жалпы эффективдүүлук жогорулайт. 

17. ЖАЙЫТ КОМИТЕТИНИН ТӨРАГАСЫН ШАЙЛОО.  

Аракеттеги “Жайыттар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына  2016-жылдын 
7-майында № 56 киргизилген толуктоонун негизинде ”Жайыт комитетинин төрагасы 
тиешелүү айылдык аймактын башчысынын сунушу боюнча жайыт пайдалануучулардын 
добуштарынын көпчүлүгү менен шайланат.” Ушул жерден басымдуу белгилей кетчу 
нерсе, “айылдык аймактын башчысынын сунушу боюнча”  болсо дагы  жайыт 
комитетинин төраганын шайланышы альтернативдүү ыкманын негизинде өтуш керек, 
демек дагы башка талапкерлер болушу мүнкүн ошондуктан демилгечилер топтордун 
өкүлдөрү өзүлөрүнүн сунуштары менен алдын ала расмий түрдө айыл өкмөткө 
кайрылышса болот. Жайыт комитетинин төрагасынын кызмат ордуна талапкерлерге 
карата дагы төмөнкүдөй квалификациялык талаптар коюлушу мүнкүн: 
- айыл чарба багытындагы жогорку же орто кесиптик билими жана үч жылдык айыл 
чарба чөйрөсүндөгү иш тажрыйбасы бар; 
- жана башка талаптар. 

Болгондо дагы ушул сыяктуу талаптар, шарттар, жоболор жайыт пайдалануучулар 
бирикмесинин  Уставында  жазылып туруш керек, мисалы, “Жайыттар жөнүндө" Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамында  жогорууда көрсөтүлгөн бир эмес  дагы торт ирет  
өзгөрүүлөр болду, ошон үчүн  тез аранын ичинде  жайыт пайдалануучулар бирикмелер  
өзүулөрүүнүн Уставтарын белиленген тартипте кайрадан кара каттодон өткөрүш керек.  

18. ЭЛДИК САЛТТУУ БИЛИМДИН НЕГИЗИНДЕ ЖАЙЫТТАРДЫ САРАМЖАЛДУУ 
ПАЙДАЛАНСА – АЙЫЛ ЖЕРИНДЕ БАКУБАТ ЖАШООНУН БИР БУЛАГЫ. 

Тоолуу өлкөбүздөгү  айыл жерлеринде жашаган элибиздин жашоо шарты жана өсүп-
өнүгүүсү негизинен мал чарбачылыгы менен тыгыз байланышта. Жакшы өсүп чыккан уй 
беде, сары беде,  сүйсөӊ чөп, ак сокто, кызыл от, кылкандуу тулаӊ, шибер чөп, түлкү 
куйрук, шалбаа жылганы, сулуу, буудайык, ажырык, коён арпа, жалбырак ыраӊ, 
арпакан, бетеге, өзөнчү, айдыӊ чөп, бака жалбырак сыяктуу түркүн чөптөр менен 
оттогон малдын кунардуулугунун артаары, жана да алынган азык-түлүктөрдүн 
сапатынын жогору болоору малчыларга жакшы белгилүү. 

Мисалы жайлоодон түшкөн малдын эти, сүтү пайдалуу микроэлементтерге жана 
витаминдерге бай болуп, өзгөчө жагымдуу даамы менен айрымаланып турат. Ал эми 
жайылган малдан алынган тери менен жүндүн сапаты тазалыгы жана бышыктыгы 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202594?cl=ky-kg
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202594?cl=ky-kg
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менен бардык эл аралык стандарттардын талабына жооп берээри белгилүү.  Ошондой 
эле жайыттагы малдардын ылаңга туруктуу болуусу, эгер ылаңдаган мал болсо дарылоо 
маалында тез эле сакайып кетүүсү мал дарыгерлерге жакшы маалым. Ушундан улам, 
малчылар жайыттардын сапатына өтө чоӊ маани берүү менен алардын абалын 
жакшыртууга ар дайым кам көрүп келишкен.  

Бул иштерди аткарууда негизинен нечен кылымдардан бери топтолуп келген ата 
бабаларыбыздын үзүрлүү бай тажрыйбасы өтө маанилүү жана аларды туура жана 
чыгармачылык менен колдонуу азыркы күндүн талабына толук шайкеш келет. 
Жайыттарды сарамжалдуу пайдаланууда, алардын абалын жакшыртуу менен 
жакырланган чөлкөмдөрүн калыбына келтирүүдө нукура элдик салттуу билимди 
колдонуу менен айлана-чөйрөгө эч бир залал келтирбестен, жакшы жыйынтыктарды 
алууга толук  мүмкүнчүлүк  бар. 

Элдик ыкмалардын негизги артыкчылыктары катары төмөнкүлөрдү белгилеп кетсек 
болот:  

 Табияттын шартына толук шайкештиги  
 Айлана-чөйрөгө эч кандай залал келтирбөөсү  
 Төрт түлүк малдын өзгөчөлүктөрүнүн толук эске алынуусу  
 Ашыкча чыгымдарды талап кылбоосу  
 Жеӊил аткарылуусу жана жакшы жыйынтыктардын алынуусу  
 Жалаӊ гана табыгый каражаттардын колдонулуусу (Экологиялык тазалыгы) 
 Адал азык-түлүк өндүрүүнүн шарттарынын толук сакталуусу  

Салттуу элдик ыкмаларды колдонууда ошол жердин аба ырайы, нымдуулугу рельефи, 
өсүмдүктөрдүн жана жан-жаныбарлардын өзгөчөлүктөрү толугу менен эске алынат. 
Мисалы, өсүмдүктөрдүн уругун себүүдө ошол жерде өскөн өсүмдүктөрдүн кандай 
өзгөчөлүктөрү бар жана биз себүүгө даярдаган өсүмдүктүн уругу ал жерде өсүп кете 
алабы ошондой эле ал жердеги топурактын кыртышы, нымдуулугу, жылуулугу канчалык 
деӊгээлде шайкеш экендиги толук эске алынат. 

Нукура элдик ыкмалар нечен кылымдардан бери колдонулуп, улам кийинки муундарга 
мурас катары берилип келе жаткандыктан бул жерде эч бир жасалма же химиялык, 
табият үчүн чоочун, заттардын болуусу мүмкүн эмес экендиги айдан ачык эмеспи. Ал 
эми экологиялык жактан толук таза азыктар ушундай шартта гана алынаары анык. 
Өзгөчө техниканы колдонууга мүмкүн болбой турган бийик тоолуу жайыттардын 
шартында, уулуу химиялык заттарды колдонбостон, айлана-чөйрөнү булгабастан жана 
табияттын шартын эске алуу менен жайыттарды жакшыртуу азыркы күндүн талабы 
десек жаӊылбайбыз.  

Экологиялык таза өндүрүмдөрдүн баасы тездик менен жогорулап, ал эми аларга болгон 
талап күн сайын өсүп жаткандыктан, аларды жетиштүү санда өндүрүү бүгүнкү күндүн эӊ 
бир олуттуу көйгөйү болуп калууда. Ал эми бул көйгөйдү чечүүдө биздин өлкө элдик 
салттуу билимди колдонуу менен өндүрүлгөн органикалык өндүрүмдөрдүн өсүүсүн 
арбытып, өз салымын кошо алаарына ишеним артсак болот. Себеби өлкөбүздүн бийик 
тоолуу жайыттары экологиялык таза азыктарды өндүрүүнүн Борбордук Азиядагы 
бирден-бир чордону болуп калууга толук шарты бар. 
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Эгер биз ата-бабаларыбыздан калган нарктуу каада-салтыбызды туура сактап, 
жайыттарыбызды элдик ыкмалардын негизинде гана жакшыртуу иштерин алып барсак, 
биз адал азык өндүрүп, адал жашоо кечирип жатабыз деп толук кандуу айта алабыз. 
Тилеке каршы, азыркы учурда жайыттардын ар кандай себептерден улам 
жакырлануусу, айрым бир жайыт тилкелерин зыяндуу өсүмдүктөр басып кетүүсү көп 
кездешүүдө. Ал эми калыбына келтирүү иш-чаралары жетишээрлик деӊгээлде болбой 
жаткандыгына жана уюштуруу иштери өз нугуна толук түшпөй жатканына күбө болуп 
жатабыз. 

Ошол эле учурда айрым бир бул тармакта иш алып барган кесиптештерибиз зыяндуу 
жана уулуу өсүмдүктөргө каршы уулуу химиялык заттарды колдонууну сунуштап 
жаткандыгы бизди өкүндүрбөй койбойт. Эгер аладын сунушу менен бир эле жолу 
жайыттарыбызга химиялык уулуу заттарды колдонсок, биз экологиялык таза азык 
өндүрөбүз деп айтуу укугунан ажырап калуубуз мүмкүн. Ошондуктан жайыттарыбызга 
өтө аяр мамиле кылуу менен, аларды жакшыртууда элдик салттуу ыкмаларды гана 
колдонуу максатка ылайык жана бүгүнкү күндүн талабы десек туура болот.   

Жайыттарды жакшыртуу жана жакырланган чөлкөмдөрдү калыбына келтирүү иш 
чаралары элдик салттуу билимдин негизинде ишке ашырылышы туура болоорун 
белгилеп, бул багыттагы кесипкөй адамдардын ушул негизде гана иш алып баруусу 
зарыл деп белгилейт элек. Ошондуктан азыркы учурда нукура элдик салттуу билимди 
топтоо жана аларды кеӊири жайылтуу иш-чараларын тынымсыз жүргүзүп туруу биздин 
негизги милдетибиз деп билебиз. 

Жайыттарды элдик салттуу ыкмалардын негизинде сарамжалдуу пайдалануунун, 
аларды жакшыртуунун жана жакырланган чөлкөмдөрдү калыбына келтирүүнүн негизги 
максаты катары малдын кунардуулугун арттыруу, мал чарбасынан алынган азык-
түлүктөрдүн сапатын жогорулатуу, мал өстүрүү жана багуу шарттарын, айыл жеринде 
жашаган калктын социалдык жана экономикалык абалын жакшыртууну белгилесек 
болот. Ошондой эле айлана-чөйрөгө аяр мамиле жасоо менен аларга эч бир залал 
келтирбестен таза сактап, келечек муундарга табигый таза жана кунарлуу жайыттарды 
мурас кылуу биздин негизги максат. 

Жайыттарды сарамжалдуу пайдалануунун, алардын абалын жакшыртуунун жана 
жакырланган чөлкөмдөрүн калыбына келтирүүнүн тапшырмалары катары төмөнкүдөй 
иш чараларды аткаруу керек: 
1. Жайыттарды табияттын шартын (рельеф, аба ырайы жана башкалар) толук эске алуу 

менен жыл мезгилине жараша бөлүп пайдалануу (кыштоо, жаздоо, жайлоо, күздөө). 
2. Жайыттарды өсүмдүктөрүнүн түрүн жана алардын өзгөчөлүктөрү менен жетилүү 

убактысын, жайыттын аянты менен ошол жерде жайылган малдын санын эске алуу 
менен ырааттуу түрдө которуштуруп пайдалануу. 

3. Жайыттарда өскөн өсүмдүктөр кескин суюлуп, айрым жерлер такыр боло баштаган 
учурда бардык шарттарды эске алуу менен күз же жаз мезгилдеринде ошол жерге 
ылайыктуу өсүмдүктөрдүн уругун себүү же чымын отургузуу. 

4. Сугаруу мүмкүнчүлүгү болгон жайыттарга арык чаап суу жеткирүү жана дамбаларды 
куруу менен убактылуу суу сактагычтар аркылуу керек болгон учурда жайыт 
тилкелерин сугаруу.  
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5. Жайыттарды зарылчылык болгон учурда таштандылардан, таштардан, кум-
шагылдардан жана чополордон тазалоо.  

6. Жайыттардагы малга зыяндуу жана уулуу өсүмдүктөргө карата иш чараларды 
жүргүзүү. 

7. Жайыттардагы малга коркунуч жараткан уулуу жан-жаныбарларга жана жырткыч 
айбандарга карата иш чаралар жүргүзүү. 

8. Жайыттардагы агын сууларга жана булактарга аяр мамиле жасоо. 
9. Жайыттардагы бузулган жолдорду оңдоо жана керек болгон учурда жаӊы жолдорду 

салуу.  
 

19. КООМДУК ҮРӨН ФОНДУЛАРЫН УЮШТУРУУ ТАРТИБИ. 

Суроо: Жайыт комитеттер кантип жана ким тараптан Коомдук урөн фондуларын 
уюштура алышат? 

Коодук үрөн фондуларын уюштуруу вазийпасы“Кыргыз жайыты” Кыргызстандагы 
жайыт пайдалануучулардын улуттук ассоциациясына официалдуу түрдө Айыл, суу 
чарба жана аймактарды өнүктүрүү министирлиги тарабынан милдиеттендирилген. Бул 
үчүн Кыргыз жайыты” Кыргызстандагы жайыт пайдалануучулардын улуттук 
ассоциациясы тарабынан атайын тиешелүү документтер даярдалып айыл, суу чарба 
жана аймактарды өнүктүрүү министирлиги тарабынан тиешелүү документтер  
бекитилген жана ошол бекитилген документтердин негизинде жер жерлерде Коомук 
үрөн фондулары Кыргыз жайыты” Кыргызстандагы жайыт пайдалануучулар 
ассоциациясы тарабынан уюштурулуп келет. 

Суроо: Кайсыл документтер иштелип чыккан жана кызыктар тарап кайсы 
документтерге таянып уюштуруу иштернин жүргүзөбүз? 

«Кыргыз жайыты» Улуттук ассоциациясы Коомдук үрөн фондуларын уюштуруу боюнча 
негизги документтерди иштеп чыгып, аны тиешелүү органдар менен макулдашып жана 
бекитип, бүгүнкү күндө иш алып барууда. Бул концепциянын негизги максаты – тоют 
өсүмдүктөрүнүн урөн тармагын натыйжалуу жана туруктуу өнүктүрүүнун негизин түзүү 
болуп саналат. 
 
“Кыргыз жайыты» ассоциациясы Концепциядан тышкары төмөндөгү документтерди 
иштеп чыкты: 
*Коомдук үрөн фондуларын түзүү жана өнүктүрүү боюнча Иш Колдонмосу; 
*Коомдук үрөн фондусун өнүктүрүүнүн Бизнес-планы; 
* Жайыт комитети менен үрөн фондунун ортосундагы, ошондой эле үрөн фондусу 
жана демилгелүү топтордун ортосундагы келишимдер. 

Суроо: Кызыктар тараптан кандай документтер жана талаптар болушу мүнкүн? 

Кызыктар тарап “Кыргыз жайыты” Кыргызстандагы жайыт пайдалануучулардын улуттук 
ассоциациясынын башкы директорунун атына өтунүч кат менен кайрылып Коомдук 
үрөн фондусун уюштуруу үчүн кепилдик кат бериши керек. Кепилдик катта уюштурула 
турган жайыт комитетинде Ыссык-Көл, Нарын областтарында жердин көлөму 40 
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гектрадан, ал эми Ош, Баткен, Жалал-Абад областарында 20 гектардан кем эмес кайра 
бөлүштүрүү фондусунан суу баскан жер, ижара акысы жеңилдетилген шартта жерди 
бөлуп берүү, жерди иштете туган Коомдук үрөн фондусун жетектеп иштете турган 
билимдүү, айыл чарба техникасы бар адамды табып баардык уюштуруу маселесин 
чечип берүү жагына кепилдик берген кепилдик кат берилиши керек. Бул катты айыл 
аймактын башчысы, кенештин төрагасы жана жайыт комитеттин башчысы кол коюп 
кайрылуусу керек. 

Суроо: Уюушулган Коомдук үрөн фондусу эмнеге милдеттүү жана кимге отчет берип 
турат? 

Коомдук үрөн фондусу уюшулгандан кийин “Кыргыз жайыты” Кыргызстандагы жайыт 
пайдалануучулардын улуттук ассоциациясынын адистери менен тиешелүү 
документерди тактап,байкоочу кенеш уюуштурулушу керек, Байкоочу кенештин 
төргасы болуп айыл өкмөттун башчысы, ал эми  мүчөлөрүнө айылдык кеңештин 
төрагасы, жайыт комитетинин төрагасы, аксакалдар сотунун төрагасы жана жаштар же 
аялдар коомунун төрагасы кирет. Байкоочу кеңеш Коомдук үрөн фондусун көзөмөлдөп, 
отчетун алып, тийиштүу документтерин макулдашып бекитип берип туруусу зарыл. 
Уюшулган Коомдук үрөн фондусу жыл сайын биринчи репродукциядагы арпанын 
үрөөнун себип  жергиликтүү калкты экинчи репродукциядагы арпанын үрөну менен 
камсыз кылып турушу зарыл. Тактап айтканда Жайыт комитети айыл аймакта 
демилгелүү топторду уюштуруп , уюштурулган демилгелүү топторго атайын 
келишимдин негизинде ½ өлчөмүндө арпанын экинчи репродукциядагы үрөнун берип, 
демилгелүү топтор күзүндө түшум алгандан кийин келишимге ылайык арпа менен же 
акчалай Коомдук үрөн фондуна кайтарып берүүсү зарыл. Кайтарылган арпа же акча 
Коомдук үрөн фондусуна жүгүртүү каражат катары колдонулат, тактап айтканда 
кайрадан биринчи репродукция арпанын үрөнүн сатып алууга, айдап себүү иштерин 
жүргүзүүгө жумушалат. Коомдук үрөн фондун уюштуруп жана анын өнүгүшүнө жайыт 
комитети жоопкер болот жана уюшулган фонд жайыт комитетинин алдында 
уюштурулат. 

Суроо: Алгылыктуу иштеп жаткан фондор боюнча маалымат бере аласыздарбы? 

Мисалы: Ыссык-Көл облусунын Ак-Суу районундагы Каракол жайыт комитетинин  
“Каракол” коомудк үрөн фондусу тууралу айтсак болот. Коомдук урөн фондусу жыл 
сайын 40 га арпанын биринчи репродукциядагы сапаттуу үрөнүн себишип, былтыркы 
жылы ар гектарынан 28 центнерден түшүм алышкан. Тактап айтсак, эки жылдан бери 
демилгелүү топторго жылына арпанын 2 репродукциясындагы үрөнүн берип келишет, 
ал эми быйылкы жылга демилгелүү топторго 30 тонна арпанын экинчи 
репродукциядагы үрөнүн бергени жатышат Анын ичинен 10 тоннасын начар үй-
бүлөлөргө бекер, ал эми 20 тоннасын үстөгу жок берип жатышат. Быйыл ушул Коомдук 
үрөн фондусунун базасына үрөн тазалагыч машинасын бергенбиз, бүгүнкү кунгө айыл 
аймактагы фермерлердин 30 тоннадан ашык арпа буудайын тазалап берүүгө 
жетишишкен. Айыл аймакта Коомдук үрөн фондусуна эл ыраазычылыгын билдирип 
турган кези, анткени Коомдук үрөн фондусунун жардамы менен айыл аймакта 300 
гектардан ашык жер айдалып, эл сапаттуу үрөн менен камсыз болуп келүүдө. 
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Дагы бир мисал Ош областнын Кара-Суу районунун Ак-Таш айыл өкмөтүнүн жайыт 
комитетинин алдында уюшулган “Ынтымак” Коомдук урөн фондусу тууралу айта 
кетпесек болбойт. Уюшулган үрөн фонду жыл сайын 23 центнерден 33 центнерге чейин 
арпанын Гетман сортун себип демилгелүү топторду арпанын аталган сортунун экинчи 
репродукциядагы үрөну менен камсыз кылып келе жатат.  Аталган Коомдук үрөн фонду 
райондо бөлөк айыл аймактардын фермерлерин дагы арпанын сапаттуу үрөнү менен 
камсыз кылып келе жатат. Фондун лидеринде үрөн тазалагыч машинадан бөлөк айыл 
чарба техниканын баардык түрү бар эле. Быйыл “Кыргыз жайыты” Кыргызстандагы 
жайыт пайдалануучулардын улуттук ассоциациясы тарабынан Кара-Суу районундагы 
Коомдук үрөн фондулары үчүн бир үрөн тазалагыч машинасы сатылып берилген.Үрөн 
тазалагыч машина аталган “Ынтымак”үрөн фондунун базасына  коюлуп быйылтан 
баштап эми Ак-Таш айыл аймагы эмес калган жакынкы айыл аймактагы фермерлердин 
арпа буудайын тазалап берүү үчүн иш пландарын тузүп жаткан учуру. 

20. 2009-ЖЫЛДЫН 26-ЯНВАРЫНАН БЕРИ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
“ЖАЙЫТТАР ЖӨНҮНДӨ”  АРАКЕТТЕГИ МЫЙЗАМЫНА  АЗЫРКЫ МЕЗГИЛГЕ ЧЕЙИИН 
КИРГЕН ӨЗГӨРТҮҮУЛӨР ЖАНА ТОЛУКТООЛОР? 

1. 2011-жылдын 11-июлу № 91 Кыргыз Республикасынын  "Жайыттар жөнүндө" 
Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”  
Мыйзамдын негизинде. 

Кайсы маселелер боюнча: “Жайыттар жөнүндө” Мыйзамын  Кыргыз 
Республикасынын Конституциясына ылайык келтирүү.  

2. 2011-жылдын 28-декабры № 254 Кыргыз Республикасынын  "Жайыттар 
жөнүндө" Кыргыз РеспубликасынынМыйзамына өзгөртүүлөрдү жана 
толуктоолорду киргизүү жөнүндө"  Мыйзамдын негизинде. 

Кайсы маселелер боюнча: Жайыт белетинин аныктамасын тактоо, жайыт 
тилкелеринин  чектерин белгилөө, жайыт пайдалануучулардын жоопкерчилиги, жайыт 
комитетинин мүчөлөрүн шайлоо, жайыттарды башка максаттарда пайдалануу. 

3. 2016-жылдын 7-майы № 56 “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам 
актыларына ("Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө", "Жайыттар жөнүндө" 
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” 
Мыйзамдын негизинде. 

Кайсы маселелер боюнча:  айылдык кеңештердин жайыттар боюнча маселелерди 
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чечүү, жайыт комитетиин курамы, 
жайыт жерлерин пайдалануу үчүн төлөмү. 

4. 2019-жылдын 30-июлу № 107  “Жерди пайдалануу маселелери боюнча айрым 
мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө”  Мыйзамдын негизинде. 

Кайсы маселелер боюнча:Жайыттарды башка максаттарга пайдалануу (жеңил 
конструкциядагы (капиталдык эмес) байланыш курулмаларын орнотуу. 
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5. 2020-жылдын 10-июлу № 76 “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам 
актыларына (Кыргыз Республикасынын Жер кодексине, "Жайыттар жөнүндө" 
Кыргыз Республикасынын Мыйзамына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу"  
Мыйзамдын негизинде. 

Кайсы маселелер боюнча:жайыттарды жакшыртуу, жайыттарды пайдалануу үчүн 
төлөмү жөнүндө. 

21. "ЖАЙЫТТАР ЖӨНҮНДӨ" КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫНАН 
ТЫШКАРЫ ЖАЙЫТТАРГА БАЙЛАНЫШТУУ МАСЕЛЕЛЕРДИ ЖӨНГӨ САЛГАН ДАГЫ 
КАЙСЫ УКУКТУК ЧЕНЕМДИК АКТЫЛАР ӨЗГӨРГӨН (КАБЫЛ АЛАНГАН)? 

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Жайыттар жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаралар тууралуу 2009-жылдын 
19-июнундагы №386 токтому. 

а) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
2009-жылдын 19-июнундагы № 386 "Жайыттар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаралар тууралуу" токтомуна өзгөртүү киргизүү 
жөнүндө” 2015-жылдын 30-июлу № 545 токтому менен Кыргыз Республикасынын 
райондорунун жана облустарынын мурдагы колхоз жана совхоздоруна узак мөөнөттү 
пайдаланууга берилген (1999-жылдын июнуна чейин), башка райондордун жана 
облустардын администрациялык аймагында жайгашкан жайыт участоктордун 
пайдалануу мөөнөтү "2020-жылга чейин" деп белгиленген. 

б) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
2009-жылдын 19-июнундагы № 386 "Жайыттар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаралар тууралуу" токтомуна толуктоо киргизүү 
жөнүндө 2016-жылдын 7-июну № 307 токтому менен өмөнкүдөй толуктоо  
киргизилген: 

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Жайыттарды пайдалануу үчүн акы 
төлөөнү белгилөө тартиби жөнүндө типтүү жобонун 3-главасы төмөнкүдөй мазмундагы 
31-пункт менен толукталсын: 

"31. Жайыттарды пайдалануу үчүн каражаттар казыналык система аркылуу түшөт 
жана сарпталат.". 

в) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
2009-жылдын 19-июнундагы № 386 "Жайыттар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаралар тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү 
жөнүндө” 2019-жылдын 27-ноябры № 644 токтому менен өмөнкүдөй өзгөртүүлөр 
киргизилген: 

- узак мөөнөттүү пайдаланууга берилген жайыт участоктордун пайдалануу 
мөөнөтү"2030-жылга чейин" деп белгиленди; 

- узак мөөнөттүү пайдаланууга берилген жайыт участокторун пайдалануу үчүн 
жыйымдарды чогултуу ушул участокту пайдалануучу жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
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органы тарабынан ишке ашырылат. Каражат жайыт участокторун пайдаланууга укук 
алган жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жергиликтүү бюджетине түшөт 
жана жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жамааттын планына ылайык 
жайыттар менен жайыт инфраструктураларын жакшыртууга жана өнүктүрүүгө 
жумшалат; 

-узак мөөнөттүү пайдаланууга берилген жайыт участокторун пайдалангандыгы 
үчүн жер салыгы Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык жер участогу 
эсептик каттоого алынган жери боюнча төлөнөт.” 

2. 2016-жылдын 16-майы № 60 Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексин 
колдонууга киргизүү жөнүндө Республикасынын  мыйзамына ылайык 2017-жылдын 1-
январынан тартып колдонууга киргизилген Кыргыз Республикасынын 
Бюджеттик кодексинин 48-беренесине ылайык жайыттарды, ошондой эле айыл 
аймактарынын аймагында жайгашкан мамлекеттик токой фондунун жайыттарын 
пайдалангандыгы үчүн жыйым жергиликтүү бюджеттердин кирешеси болуп  
жергиликтүү бюджеттерге түшөт. 

3. 2019-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирген Кыргыз Республикасынын 
бузуулар жөнүндө кодексинин 182-берененин негизинде “Жайытты жүгүртүүгө 
ылайык эс алууга бөлүнгөн табигый жайыт жерлеринде малды жайууну же белгиленген 
мөөнөттөн мурда жаюуну, ошондой эле тиешелүү уруксаты жок, табигый жана маданий 
жайыттар аркылуу мал айдоону билдирген менчигинин формасына карабастан 
жерлердеги табигый жана маданий жайыт жерлерин бузуу 4-категориядагы айып пул 
салууга алып келет. 

Менчигинин формасына карабастан жерлердеги табигый жана маданий 
жайыттарда өсүп турган чөптөр аркылуу автомобиль, трактор, комбайн жана башка 
транспорт каражаттары менен өтүү 3-категориядагы айып пул салууга алып келет. 

Ошондой эле, ушул Кодекстин 183- беренесине ылайык “Жайыттарды жана 
чабындыларды башкаруу жана пайдалануу боюнча жамааттын планында белгиленген, 
белгиленген тартипте кабыл алынган жана күчүнө кирген режимди бузуу 4-
категориядагы айып пул салууга алып келет.”  

182-183 беренелеринде  каралган бузуулар жөнүндө иштер экологиялык жана 
техникалык коопсуздукту контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укуктуу орган 
жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан каралат. 

4. 2017-жылдын 29-июну № 112 "Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча 
камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республиасынын 
Мыйзамына ылайык жеке жактарга жайыттарды пайдалануу укугу берилгенде 
камсыздандыруу төгүмдөрү жайыт пайдалануучулар тарабынан ушул Мыйзамдын 5-
статьясынын 2-пунктуна ылайык белгиленген өлчөмдө жана тартипте төлөнөт. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1393?cl=ky-kg#st_5
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1393?cl=ky-kg#st_5
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Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан 
(фермердик) чарбаларынын башчылары жана мүчөлөрү үчүн камсыздандыруу 
төгүмдөрүнүн тарифинин жылдык базалык ставкасынын өлчөмүндө белгиленет: 

Областтардын жана 
райондордун аталыштары 

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн базалык 
ставкалары (сом/га) 

сугат 
жерлер 

кайрак 
жерлер 

көп жылдык 
өсүмдүктөр 

чөп 
чабындылар, 
жайыттар 

Баткен облусу         

Баткен району 268 41,3 149 7 

Лейлек району 268 41,3 149 15 

Кадамжай району 275 41,3 150 17 

Жалал-Абад облусу         

Аксы району 306 56,7 193 15 

Ала-Бука району 306 41,3 204 15 

Базар-Коргон району 414 41,3 220 20 

Ноокен району 453 41,3 193 18 

Сузак району 414 41,3 220 20 

Тогуз-Торо району 223 62,3 - 20 

Токтогул району 239 62,3 201 20 

Чаткал району 194 62,3 - 20 

Ысык-Көл облусу         

Ак-Суу району 373 87,5 173 20 

Жети-Өгүз району 305 74,9 168 15 

Ысык-Көл району 280 68,6 155 15 

Тоң району 236 39,2 119 15 

Түп району 379 87,5 174 20 

Нарын облусу         

Ак-Талаа району 205 37 - 10 

Ат-Башы району 191 54,3 - 10 

Жумгал району 196 37 - 10 

Кочкор району 215 37 - 10 

Нарын району 196 54,3 - 10 

Ош облусу         

Алай району 232 62,3 - 10 

Араван району 436 41,3 226 8 

Кара-Кулжа району 232 62,3 117 10 

Кара-Суу району 453 41,3 246 15 

Ноокат району 413 62,3 233 15 

Өзгөн району 413 62,3 235 20 

Чоң-Алай району 183 - - 15 

Талас облусу         

Бакай-Ата району 318 52,5 164 7 
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Кара-Буура району 350 36,4 165 7 

Манас району 331 36,4 166 7 

Талас району 297 52,5 164 7 

Чүй облусу         

Аламүдүн району 400 56,5 209 15 

Жайыл району         

а) Чүй зонасы 329 67,9 213 15 

б) Суусамыр зонасы 189 34,5 - 7 

Ысык-Ата району 400 74,2 213 15 

Кемин району 354 80,5 211 15 

Москва району 392 67,2 215 15 

Панфилов району 362 67,2 215 15 

Сокулук району 407 67,2 211 7 

Чүй району 400 74,9 211 15 

5.   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 17-июлундагы  № 385 токтому 
менен бекитилген “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу 
төгүмдөрүн эсептөөнүн жана төлөөнүн тартиби жөнүндө Нускаманын 58 – пунктунун 
негизинде “Жеке жактарга жайыттарды пайдалануу укугу берилгенде камсыздандыруу 
төгүмдөрү жайыт пайдалануучулар тарабынан камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 
тарифинин жылдын базалык ставкасынын өлчөмүндө төлөнөт. Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 19-июнундагы № 386 "Жайыттар жөнүндө" 
Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаралар 
тууралуу" токтомуна ылайык берилген жайыт билеттери жайыттарды пайдалангандыгы 
үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүн чегерүү жана төлөө үчүн негиз болуп саналат. 

22. ЖАЙЫТТАРДЫ БАШКАРУУ ЖАНА ПАЙДАЛАНУУДА ТӨЛӨЙ ТУРГАН НЕГИЗГИ  
ТӨЛӨМДӨР КАЙСЫЛАР? 

Кыргыз Республикасынын салык салуу Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын 17-
октябрындагы № 230 Салык кодекси менен жөнгө салынат (КР СК). «Жайыттар 
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын (2009-жылдын 26-январындагы № 
30) 9-беренесине ылайык жайыт пайдалануучуларга салык салуу Кыргыз 
Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык жүргүзүлө тургандыгы белгиленген. 
Кыргыз Республикасынын Салык кодексине ылайык өз алдынча юридикалык жак 
катары катталган жайыт пайдалануучулар бирикмеси экономикалык иш жүргүзүүдө 
салыктардын төмөнкүдөй түрлөрүнүн төлөөчүсү болуп эсептелет: 

- жер салыгын; 
- киреше салыгын; 
- кошумча нарк салыгын; 
- сатуудан салыгын; 
-  мүлккө салыгын. 

Жер салыгы. Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 334-беренесинин 1-бөлүгүнө 
ылайык жер салыгын төлөөчү болуп  жердин менчик ээси же пайдалануучусу деп 
таанылган, жерди пайдалануу укугу Кыргыз Республикасынын Жер кодексине ылайык 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157782?cl=ky-kg
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157782?cl=ky-kg
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202594?cl=ky-kg
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/90051?cl=ky-kg
toktom://db/10430
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жер участогуна жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик акты, жер участокту убактылуу 
пайдаланууга укук жөнүндө күбөлүк менен, жер үлүшүнө жеке менчик укугу жөнүндө 
күбөлүк (Кыргыз Республикасынын Жер кодексине ылайык укукту билдирүүчү 
документтер) менен ырасталган субъект жер салыгын төлөөчү деп эсептелет. 

Айыл чарба жерлерине жана ушул беренеде көрсөтүлгөн жер салыгы салынчу жерлерге 
менчик, убактылуу пайдалануу жана пайдалануу укугу салык салуу объекти болот. (КР 
СК 335-беренеси). Жер салыгы жергиликтүү салык болуп эсептелгендиктен иш жүзүндө 
анын төлөөчүсү болуп жайыт пайдалануучулар эсептелет, алар жайыт пайдалануучулар 
бирикмесинен (жайыт комитетинен) мал жаюу үчүн жайыт пайдалануу укугун берүүчү 
документ -  жайыт белетин алат. Жайыт жерлерин пайдалануу үчүн жер салыгы жер 
участоктун өлчөмүнө, жайгашкан ордуна жана багытына жараша КР Салык кодексинин 
337 жана 341-беренелеринде белгиленген эрежелер боюнча аныкталат жана эсептелет. 
Айыл чарба жерлери боюнча жер салыгы өтүп жаткан жылдын 25-апрелинен кийинки 
күндөн кечиктирбестен 20 пайыз өлчөмүндө, 25-августунан кийинки күндөн 
кечиктирбестен 25 пайыз өлчөмүндө жана 25-ноябрынан кийинки күндөн 
кечиктирбестен 55 пайыз өлчөмүндө төлөнөт (КР Салык кодексинин 342-беренеси). 

23. ЖАЙЫТТАРДЫ ЖЕР САЛЫГЫНАН БОШОТСО БОЛОБУ? 

Бузулган (деградацияланган, топурак кыртышы жана башка сапаттык көрсөткүчтөрү 
бузулган) рекультивациялоону талап кылган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдары, уюмдар, ошондой эле жеке адамдар айыл чарба муктаждыктары үчүн алган 
жерлерге жергиликтүү кеңештер тарабынан белигеленген мөөнөткө салык салынбайт. 
(КР Салык кодексинин 343-беренеси).  

Жергиликтүү кеңештер жер пайдалануучу ал жеткис күчтүн натыйжасында 
материалдык зыян тарткан учурда айыл чарба жерлери боюнча жер салыгын төлөөдөн 
3 жылдык мөөнөткө толук же жарым-жартылай бошотууга укуктуу. (Кыргыз 
Республикасынын Салык кодексинин 344-беренеси) Бул үчүн материалдык зыянга 
учураткан окуяны тастыктоочу документтерди чогултуп, арыз жазуу керек.Жайыттар, 
жайыт башкаруу планына ылайык пайдаланылат. («Жайыттар жөнүндө» КР 
Мыйзамынын 3-беренеси). 

Жайыт башкаруу жана пайдалануу боюнча жамааттык планда жайытты туруктуу 
пайдаланууну камсыздоо жанабардык пайдалануучулардын алардын укуктары жана 
милдеттери жөнүндө кабарлоо  үчүн зарыл болгон бардык негизги маалымат камтылат, 
анын ичинде: 
- жайыттардын чектери, пайдалануудан чыгарылган аянттар жана корголуучу аянттар, 
мал айдап өтмө жолдор, сугаруучу жайлар жана жайыт инфраструктурасынын маанилүү 
башка объекттери. Жайыттардын абалы жана жайыттын бардык участокторунун сапаты 
белгиленген карталат; 
- жайыттарды башкаруу, пайдалануу, аларды жакшыртуу жана беш жылдык мөөнөткө 
чейин реабилитациялообоюнча орто мөөнөттүү план («Жайыттар жөнүндө» КР 
Мыйзамынын 7-беренеси). 
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«Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө»КР Мыйзамынын 31-беренесине ылайык 
айылдык кеңештердин компетенциясына керектелбеген жана пайдаланылбаган 
жайыттарды пайдалануу маселесин чечүү жана Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарына ылайык жайыттар боюнча башка маселелерди чечүү кирет. 
Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органы жыл сайын жайыт 
пайдалануу боюнча жамааттык планды, ошондой эле аларды пайдалануу жөнүндө 
отчетторду бекитет.(«Жайыттар жөнүндө» КР Мыйзамынын 4-беренеси). 

Жайыт пайдалануу боюнча жамааттык планды бекитүүдө жергиликтүү кеңеш өзүнүн 
токтому менен салык кызматы органынын, кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо 
боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдарынын жана жайыт комитетинин өкүлдөрүнүн курамында комиссияны түзөт, ал 
рекультивациялоону талап кылган бузулган жайыттардын аянттарын, жайыт 
айландыруу эрежелерин сактоо максатында пайдалануудан чыгарылган жайыттардын 
аянттарын, беш жылдык мөөнөткө чейин реабилитациялоону талап кылган жайыттын 
аянттарын аныктайт. Бул комиссия акты түзөт жана аны жергиликтүү кеңештин 
кароосуна жиберет, анткени «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» КР 
Мыйзамына ылайык (31-беренеси) жергиликтүү кеңештин компетенциясына 
керектелбеген жана пайдаланылбаган жайыттарды пайдалануу маселесин чечүү жана 
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жайыттар боюнча башка 
маселелерди чечүү кирет. 
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Урматтуу жаңы шайланган айыл өкмөт башчылары, айылдык кеңештин депутаттары, 
жайыт комитеттердин төрагалары, сиздерди жаңыдан шайланышыңыздар менен 
куттуктап, сиздердин жооптуу жана ардактуу милдеттериңиздердин ийгиликтүү 
аткарылып, сиздер жетектеген аймакта ар тараптуу өсүш болуп, элибиздин турмушу 
жаңы баскычка которулуусун каалайбыз.  

Сиздердин аймактагы жайыттарды башкаруу, пайдалануу жана аларды жакшыртуу 
багытында жүргүзгөн аракеттериңизге биздин методикалык колдонмо жардамчы 
болсун деген үмүттөбүз. 

Эгерде сиздерде жайыттар боюнча суроо, сунуштар болсо, ар дайым бизге 
кайралсаңыздар болот. 

 

Биздин контактылар: 

0-550-500 002 (Абдималик Эгембердиев) 

0-550-018 126 (Байбек Усубалиев) 

0-700-704 433 (Таалай Батуленов) 

0-555-061 010 (Эльвира Маратова) 

Адрес: Бишкек шаары, Тыналиева көч. 3/5 (Джал микрорайону) 

pasturekj@gmail.com 

 

 


