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2017-Ж. ЭКИНЧИ ЧЕЙРЕГИНДЕ АТКАРЫЛГАН ИШТЕР

«КЫРГЫЗ ЖАЙЫТЫ» КЫРГЫЗСТАНДЫН ЖАЙЫТ ПАЙДАЛАНУУЧУЛАР
УЛУТТУК АССОЦИАЦИЯСЫНЫН 2017-ЖЫЛДЫН ЭКИНЧИ
КВАРТАЛЫНДАГЫ АТКАРГАН ИШТЕРИ БОЮНЧА МААЛЫМАТ
2017- жылдын экинчи кварталында «Кыргыз жайыты» Кыргызстандагы жайыт пайдалануучулар Улуттук ассоциацисынын адистери тарабынан бир топ алгылыктуу иштер жүргүзүлдү.
Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү долбоорунун негизинде Ысык-Көл жана Нарын  облустарындагы пилоттук жайыт пайдалануучулар бирикмелеринде 4 ирет иш боюнча  жолугушуулар
өткөзүлдү. Бул жолугушууларга баардыгы 36 киши катышып, анын ичинен 11 аял жана 2 мамлекеттик кызматкер болду. Бул жолугушууларда  жайыт пайдалануучулар бирикмелеринин мүчөлөрүнө жайыттарды башкаруу жана пайдалануунун укуктук маселелеринин чечилиши туурасында
кеңири түшүндүрмөлөр берилди.  Ал жерде Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу чөйрөсүндө
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын   жана Жайыт пайдалануучулар бирикмелеринин  ыйгарым укуктары, жоопкерчиликтери жана милдеттери  такталып  айтылды. Ошондой
эле  бюджетти көбөйтүү, жыйымдарды жакшыртуу боюнча пикир алышты. Жайыттарды  пайдаланууда  кездешчү талаш-тартыш жагдайларды сабырдуулук менен  түшүндүрүү ыкмалары талкууланып, жайыт комитеттин дараметин жогорулатуу ыкмалары ортого салынды.  Мындан тышкары чогулуштарда административдик жаза–чараларын колдонуу маселелери да кызуу  талкуу
жаратты. Ушундай эле жолугушуулар Ош, Баткен жана Жалал-Абад облустарында да өткөрүлдү.
Аталган облусттарда баардыгы болуп 17 иш-чаралар өткөрүлгөн. Анын ичинен 12 жумушчу жолугушуулар,3 трениг жана тажрыйба алмашуу боюнча 1 визит-тур өткөрүлдү.  Бул иш чараларга
баардыгы болуп, 273 адам катышкан, анын  17%  аялдар жана 7%  мамлекеттик кызматкерлер
түзгөн. Өткөрүлгөн иш чараларда жогоруда көрсөтүлгөн маселелердин баары жеткиликтүү  талкууланган. Негизгиси жайыт пайдалануучулар бирикмелеринин аткаруучу органы болгон, жайыт
комитеттеринин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары, жоопкерчиликтери жана компетенциялары
туурасында    жеткиликтүү   маалымат берилди. Жайыт
пайдалануучулар бирикмелеринин жетекчилеринин кызмат абалын  жогорулатуу ыкмалары талкууланды.  
Андан тышкары Ош облусунун Ноокат районунда 6 пилоттук жайыт пайдалануучулар бирикмелеринин мүчөлөрүнүн (Алля Анаров, Керме-Тоо,  Бел, Гулстан,Зулпуев жана
Мирмахмудов)   катышуусунда тегерек стол уюштурулган. Тегерек столдо негизинен жайыт пайдалануучулар
бирикмелеринин көйгөйлүү маселелери талкууланып,
жыйынтыгында «Кыргыз жайыты» Кыргызстандагы жайыт пайдалануучулар Улуттук ассоциацисынын адистери тарабынан көптөгөн сунуштар берилди. Тактап айтканда бирикмелердин бюджетин көбөйтүү,жыйымдарды жакшыртуу,талаш-тартыш маселелерин жөнгө салуу, жайыттарды башкаруу
жана пайдалануунун укуктук маселелери боюнча кеңештер айтылды.

Жайыт пайдалануучулар бирикмелеринин дараметин жогорулатуу боюнча «Кыргыз жайыты»
Кыргызстандагы жайыт пайдалануучулар Улуттук ассоциациясынын адистери тарабынан, алдыңкы жайыт пайдалануучулар бирикмелеринин аткаруучу органы болгон жайыт комитеттеринин төрагаларынан,  тандалган тренерлерди дайындаган. Атайын тандоодон өткөн тренерлер
өзүнүн районундагы башка  жайыт пайдалануучулар бирикмелеринде атайын даярдалган программанын негизинде тренингдерди өткөрүшү керек эле.  Ушул максатта Кыргызстандагы жайыт пайдалануучулар Улуттук ассоциацисынын адистери Ош,Жалал-Абад жана  Пульгөн шаарчасында тандалган тренерлерге жана АРИСтин жергиликтүү эксперттерине эки күндүк тренинг
“Кыргыз жайыты” ассоциациясынын маалымат бюллетени. №3, 2017-жыл.
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өткөзүшкөн. Тренингден сабак алган тренерлер, Ош, Баткен,Жалал-Абад областарынын дээрлик
бардык жайыт пайдалануучулар бирикмелеринде атайын даярдалган программанын негизинде тренигдерди өткөрүшүп, алардын дараметин жогорулатышты. Өткөрүлгөн тренингдердин
жыйынтыгында Кыргызстандагы жайыт пайдалануучулар Улуттук ассоциацисынын дарегине
көп алкыш сөздөр айтылды, анткени  алар жайыттарды башкаруу жана пайдалануунун укуктук
маселелери боюнча көп кеңештерин алгандыгын баса белгилешкен.

4

Үстүбүздөгү жылдын 10-майында Кыргыз жайытынын» демилгеси менен үчүнчү жолу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Бакиров Мирлан менен жолугушуу өткөрүлдү. Жолугушуунун негизги максаты  көйгөйлүү
маселелерди талкуулоо болду.Бул иш-чара Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси кабыл алынгандан кийинки, Финансы министрлиги тарабынан төлөм системасы  
киргизилгендеги акыбалды чечүү максатында уюштурулган эле. Ушул  жолугушууга Финансы
министринин орун басары А.К.Азимов, мал өстүрүү, жайыт, балык чарба департаментинин директору У.А Мырзакматов катышты. Бир топ жолугушуулардын жыйынтыгында бүгүнкү күндө
Финансы министрлиги тарабынан  бул көйгөй маселени чечүү иретинде атайын кат даярдалган.

Отчеттук мезгил учурунда түштүк  аймакта пилоттук жайыт пайдалануучулар бирикмелерине
“Кыргыз жайыты”ассоциасияцы  тарабынан даярдалган  маалымат бюллетени таркатылган. Бул  
маалымат бюллетенинде “Кыргыз жайыты” ассоциацисы тарабынан аткарылган иштер боюнча, алдыңкы жайыт пайдалануучулар бирикмелеринин жакшы тажрыйбалары жана юристтин
кеңеши(көйгөй маселелерди чечүүнүн жолдору) боюнча маалыматтар камтылган. Мындан
тышкары бардык жайыт пайдалануучулар бирикмелерине колдонмо китеби, кыргыз жана орус
тилдеринде таркатылып берилди. Бул жайыт пайдалануучулар үчүн  колдонмо китеби,  жайытты туруктуу башкаруу боюнча жайыт комитетинин төрагаларына, айыл өкмөтүнүн башчыларына күнүмдүк колдонуу
үчүн жакшы китеп болуп калды.

Үстүбүздөгү жылдын коммуникациялык планын ишке ашыруу максатында,2017 –жылга карата Кыргызстандагы жайыт пайдалануучулар Улуттук ассоциациясы өлкөбүздө жайыттарды туруктуу башкарууда аткарылган иштер боюнча
негизги жаңылыктарды гезит, журнал, радио жана телевидение аркылуу убагында жеткирүүдө. Алсак, ушул жылдын
28- апрелинде “Эркин Тоо”   гезитине Кыргыз жайыты» ассоциацисынын аткарган иштери боюнча толук маалымат берилген жана 7000 нуска гезит Кыргызстандын баардык аймактарына таратылган. 2017 жылдын 1 -июнунан баштап Кыргызстандагы жайыт пайдалануучулар Улуттук ассоциацисынын расмий  түрдөгү сайты ачылды www.
jaiyt.kg. Бул расмий түрдөгү ачылган сайтта үч тилдеги:кыргызча, орусча жана англис тилинде
“Кыргыз жайыты” ассоциацисынын ишмердиги жана жетишкендиктери,жайыттарды башкаруу жана пайдалануунун укуктук негиздери , жаңылыктар жана мыйзамдагы өзгөртүүлөр жана
ошондой эле, жайыт пайдалануучулар үчүн зарыл болгон башка маалыматтар бериле баштады.

Жайыт реформасын андан ары өнүктүрүү максатында «Кыргыз жайыты» Улуттук ассоциацисынын демилгеси менен Координациялык кеңеш түзүлгөн. Координациялык кеңештин эң негизги максаттарынын бири болуп биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу жолу менен Кыргыз
Республикасынын жайыттарын туруктуу башкаруу жана пайдалануу системасын реформалоо
“Кыргыз жайыты” ассоциациясынын маалымат бюллетени. №3, 2017-жыл.

2017-Ж. ЭКИНЧИ ЧЕЙРЕГИНДЕ АТКАРЫЛГАН ИШТЕР
жол-жоболорун андан ары өнүктүрүүгө ар тараптан көмөктөшүү болуп эсептелинет. Ушул максатты ишке ашыруу үчүн 2017 - жылдын 25- апрелинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун талкулоо үчүн тегерек стол уюштурган. Өткөрүлгөн тегерек столдо “Жер Кодексине”, “Жайыт мыйзамына”, “Жергиликтүү өз
алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жер участокторун которуу(трансформациялоо) жөнүндө” жана
башка   мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча чоң талкуу уюштурулган. Бул талкууда
мыйзамды өзгөртүү боюнча иштеген жумушчу топ, долбоорду  расмий түрдө презентация жасап
, тегерек столдун катышуучуларына айтып беришти. Расмий түрдөгү долбоордун  прзентациясы аяктагандан  кийин тегерек столдун катышуучуларынын баары бул долбоорго  каршы пикирлерин айтышып, долбоор жайыттарды салтуу башкарууга каршы келерин  жумушчу топко
билдиришти.

«Кыргыз жайыты» Улуттук ассоциацисы экинчи кварталдын жыйынтыгы менен жайыт
пайдалануучулар бирикмелеринин дараметин жогорулатуу үчүн төмөндөгүдөй сунуштарды киргизди:
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Жайыт пайдалануучулар бирикмелерине маалыматтарды берүү иштерин улантууну (Нарын
районунун Учкун жайыт комитетинини мисалында)колго алып, жайыт пайдалануучуларга
жайыт комитетинин отчетун өз убагында ар бир үйгө кагазга түшүрүп, жайыт комитетинин
мүчөлөрү жана мектептин окуучулары  аркылуу жеткирүү ыкмасын пайдалануу;
Жайыт комитетинде чыккан жана жаралган талаш-тартыш жагдайларды эске алып, аларды убагында каттап жана аны чечүү үчүн атайын семинарларды өткөрүү, мамлекттик жана
коомдук түзүмдөрдү тартуу жолу менен пайда болгон талаш-тартыштарды алдын алуу бонча иш-чараларды уюштуруу;
Элдин ишенимине ээ болуу максатында Жайыт комитетинин төрагаларына убагында жайыт пайдалануучулар менен чогулуштарды өткөрүү, уюштурулган чогулуштарда Жайыт
пайдалануучулар бирикмелеринин  ыйгарым укуктары, жоопкерчиликтери жана компетенциялары, бюджетти көбөйтүү, жыйымдарды жакшыртуу, ошондой эле талаш-тартыш жагдайларды түшүндүрүү ыкмаларын талкуулоо;
Жайыттарды сактоо жана туруктуу башкаруу боюнча пландаштырылган иштер боюнча ой
бөлүшүү жана жайыт пайдалануучулар менен бирдикте ишке ашыруу;
Жайыттарды туруктуу башкаруу жана пайдалануу боюнча жайыт комитетинин текшерүү
комиссиянын дараметин  жана укуктарын күчөтүү;
Тышкы жана ички административдик чектерди тактоо жана райондук мамлекеттик каттоо
кызматы менен  жайыттарды инвентаризациялоо иштерин жүргүзүү;
Жайыттардагы маалыматтардын эсебин аныктоо,тактоо жана пландаштыруу үчүн ПРООНдун Суусамыр өрөөнүндөгү бийик тоолуу жайыттарды туруктуу башкаруу долбоорунун негизинде иштелип чыккан жайыттарды электрондук башкаруу системасын киргизүү;
Өзгөчө түштүк аймактардагы облусттарда   жайыттардагы оптималдуу жүктү жөнгө салуу
боюнча иштерди колго алуу,малдын башын негизсиз көбөйтпөө жолдорун иштеп чыгуу;
Жайыттарды кыйыр пайдалануучулар менен иш алып баруу жана бюджетти кошумча толуктоо;.
Жайыт пайдалануучулардын көйгөй маселелерин убагында чечип берүү. (көчүү-конуу, жайыттарды  жакшыртуу, вакцинация процессин уюштуруу)
Айыл өкмөт жана жергиликтүү кеңештин депутаттары менен ынтымакта иш алып баруу
жана ЖК иштерине активдүү катыштыруу;
Баардык жайыт пайдалануучулар бирикмелеринде жаштарды жумушка тартуу жана тарбиялоо. Жаштарга жайыттарды натыйжалуу башкаруу принциптерин илгерилетүү максатында
билим берүү иш чараларына катыштыруу жана уюштуруу;
Экологиялык программаларга жана кыймылдарга, жаратылышты пайдалануунун экологиялык алкагындагы долборлоруна катышуу жана уюштуруу.
“Кыргыз жайыты” ассоциациясынын маалымат бюллетени. №3, 2017-жыл.
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ЭЛ АРАЛЫК КЫЗМАТТАШУУ

БОРБОРДУК АЗИЯДАГЫ ӨЛКӨЛӨР МЕНЕН КЫЗМАТТАШУУ
ӨЗ ЖЕМИШИН БЕРЕ БАШТАДЫ
Туркменистан.
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Таджикистан.

•
2015 жылы Кыргызстандын өкүлдөрү
Туркемнистанга барышкан. Иш сапардын  негизги максаты – Туркменистанга жайыт пайдалануунун укуктук   ченемдик актыларын
жана Концепция даярдоого жардам берүү эле.
•
Иш сапар учурунда биздин өкүлдөр
Турменистандын мамлекеттик кызматкерлери,илимий тармактын өкүлдөрү жан юристер
менен жоолугушуп Жайыт мыйзамын талкуулашкан. Иш сапардын жыйынтыгында
биз тараптан бир топ кеңештер берилгенден
кийин бул өлкөдө мыйзам кабыл алынганы
турат

«Кыргыз жайыты» Кыргызстандагы жайыт пайдалануучулар Улуттук ассоциацисынын
адистери Таджикистандан келген мамлекеттик кызматкерлерге, жайыт боюнча иштеген
адистерге жана алдыңкы жайыт пайдалануучуларга Кыргызстандагы топтолгон алдыңкы тажрыйбаларды бөлүшүү жана алмашуу үчүн атайын таанышуу жыйынын өткөзүштү.
Бул өткөрүлгөн жыйын келген коноктордун айтуусунда аларга жайытты туруктуу башкаруу
боюнча чоң сабак болгонун айтышып, мындан ары дагы  Кыргыз жайыты»
Кыргызстандагы жайыт пайдалануучулар
Улуттук ассоциацисы менен кызматтша тургандыгын расмий түрдө билдиришти.

Кызматташуунун негизинде 2017 жылы
Кыргыз жайыты» Кыргызстандагы жайыт
пайдалануучулар Улуттук ассоциацисынын директору расмий түрдө эл аралык
консультант катары Таджикистандын жайыт департаментине жайыт боюнча документтерди даярдоого жардам берүү үчүн
барып келген.

Иш сарадын негизги максаты бүгүнкү күндөгү Таджикистандагы кабыл алынган мыйзадарды жана мыйзам ченемдүү актыларды анализдеп туруп керектүү сунуштарды берүү
жана жайыт департаментине керектүү документерди даярдап берүү эле..
•

Иш сапардын жүрүшүндө бир катар жолугушуулар уюштурулуп мамлекеттик кызматкерлер,эл аралык донорлук долбоорлор,жайыт пайдалануучулар , тактап айтканда мыйзам долбоорунун активдүү катышуучулары менен жолугушуулар өткөзүлгөн. Жолугушуулардын
“Кыргыз жайыты” ассоциациясынын маалымат бюллетени. №3, 2017-жыл.
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жыйынтыгында кабыл алынган жайыт мыйзамына бир катар конструктивдүү сындар жана
сунуштар берилип мыйзам иштегенге шарт түзүүнүн жолдору көрсөтүлгөн.

Казахстан.
•

•

Мындан тышкары 2017 жылы Кыргыз
жайыты» Кыргызстандагы жайыт пайдалануучулар Улуттук ассоциацисынын
адистери Алматы шаарына расмий түрдө
“Казакстандагы жайыт мселелерин тескеген мыйзамдарды талкулоо, мурунку
тыянактарды эске алуу менен келечектеги өнүгүү жолун тандоо” темасындагы
тегерек  отурумга чакырылган.
Иш сапардын максаты бүгүнкү күндөгү
Казакстандагы мыйзам ченемдүү актыларга анализ жүргүзүп конструктивдүү сунуштарды берүү жана бүгүнкү күндөгү укуктукнормативдик актыларга жана жайытка тийиштүү актылага  өзгөртүүгө жардам берип жайыттарды туруктуу башкарууга жол көрсөтүү  эле..

Иш сапар учурунда “Кыргыз жайыты”Кыргызстандагы жайыт пайдалануучулар Улуттук ассоциацисынын директору
Казакстандын мамлекеттик органдарынын өкүлдөрү,эл аралык долбоорлордун
жетекчилери, юристер, жайыт пайдалануучулар жана жайытка кызыкдар адамдар менен жолугушууларды өткөрдү.
•

•

Жолугушуулардын жыйынтыгында казак туугандарга жайыт мыйзамына  жана анын иштеп
кетишине керектүү  сындар жана сунуштар  берилди.
Андан тышкары жайыт мыйзамын ишке ашыруу үчүн конкреттүү механизмдер такталып
жана көрсөтмөлөр берилди. Жолугушуунун аягында тегерек отурумду уюштурган казак
туугандар Кыргыз жайыты”Кыргызстандагы жайыт пайдалануучулар Улуттук ассоциацисынын директорун Астана шаарына келип дагы уюштурула турган отурумдарга катышып
баалу кеңештерди берүүсун суранышты.

“Кыргыз жайыты” ассоциациясынын маалымат бюллетени. №3, 2017-жыл.
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Аймактык жолугушуу (GIZ).
Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан.
•

2017 жылдын 15-18 майында Бишкекке Борбордук Азиядагы өлкөлөрдөн делегация  жана  
Бириккен Улуттар Уюмунун Өнүктүрүү Программысы жана Глобалдык Экологиялык Фонд
тарабынан каржыланган” Өзбекстандагы табигый ресурстардын басымын толуу, жарым чөл  
чөлкөмдөрүндө азайтуу  боюнча долбоордун адистери келишкен. Келген коноктор негизинен Казакстандан,Өзбекстандан жана Таджикстандан атайын келишип, максаттары бизде
жүрүп жаткан жайыт реформасынын жыйынтыктары  менен танышуу эле.
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• Бул уюштурулган иш-сапарынын алкагында келген
коноктор Чүй областынын Сокулук районунун  эки жайыт пайдалануучулар бирикмесине барышып ал жерден Айыл чарба, тамак- аш, өнөржай жана мелиорация
министрлигинин жайыт, мал чарба жана балык чарба
департаментинин, кыргыз гипрозем долбоор институттун, айлана чөйрө, коргоо жана токой чарба мамлекеттик агенттигинин, Жогорку Кенештин депутатары
жана Кыргыз жайыты”Кыргызстандагы жайыт пайдалануучулар Улуттук ассоциацисынын директору менен
жолугушушту.

• Жолугушуу учурунда кыргыз Республикасынын кабыл алынган “Жайыттар” жөнүндөгү мыйзам тууралу
жана анын ишке ашышы тууралуу маалыматар угушуп,
жайыт реформа жүргүзүлүп жаткан учурдагы көйгөйлор тууралу да өтө чоң сабак алышты. Андан тышкары
келген коноктор менен ар бир кошуна өлкөдө кабыл
алынган жайыт мыйзамдарын талкуулашып келген конокторго баалу сунуштар берилди.

“Кыргыз жайыты” ассоциациясынын маалымат бюллетени. №3, 2017-жыл.

МОНГОЛИЯГА ИШ САПАР

ЖЕМИШТҮҮ САПАР ДАБАНДАРГА ЧАКЫРАТ
Адам баласы үчүн учур көйгөйү  жер планетасын  ушул калыбында сактап калууда турат.  
Ал эми  Борбордук  Азияда   жайыттарды башкаруу аны  сарамжалдуу пайдалануу  эң орчундуу
маселеге айланганы качан…? Өзгөчө союздук республикалардын  арасындагы  мал чарбасы менен алектенген республиканын  өкүлдөрү жайыт маселесине келгенде    чечкиндүүлүк менен
аракеттенип баштады. Алгачкылардан болуп  Кыргызстанда  жайыттарды  туура, сарамжалдуу
пайдалануу  үчүн атайын мыйзам кабыл алынып,жайыт пайдаланууда  өнөрлүү иш башталган.
Кыргызстанда   жайыт мыйзамынын ишке ашыруучуларынын зор аракети   өз жемишин бере
баштагандан тартып, аны үйрөнүүгө,  биздин элден үлгү алууга  умтулгандар   өлкөбүзгө байма –бай  келип жатышты.  Арадан 5-6 жыл өткөн учурда  өз өлкөлөрүнө чакырышып  тажрыйба
бөлүшүүгө  ынтызаарлыктарын билдирип турушат.  Жакында эле мындай жолугушуулар  Казакстанда өткөн эле. Ушул чакырыктан көп  өтпөй  мал жандуу Монголиядан да тажрыйба алмашууну көздөгөн иш сапарга  чакыруулар келип жетти.    Борбор Азиядагы «Ар кандай жер пайдалануу системалар» боюнча жумушчу топтун Регионалдык жолугушуусу Монголиянын борбору  
Улан-Батордо   6-7 август  күндөрү  болуп  өттү.  Ушул жолугушууга барып катышып келүү  озуйпасы “Кыргыз жайыты” ассоциациясынын жетекчиси  Абдималик  Абдыкаарович  Эгембердиев
менен  аталган  уюмдун  адистери Байтемир  Найзабеков,Элвира  Маратоваларга  буйруду. Иш
сапардын жүрүшүнөн бизге  Байтемир  Найзабеков айтып берди.
Монгол тараптын өкүлү Ыханбай Хижджабанын чакыруусу боюнча  АКЖнын (“Кыргыз Жайыты” Ассоциациясы) адистери Монгол Республикасынын Улан-Баатордо өткөн Борбор Азиядагы
«Ар кандай жер пайдалануу системалар» боюнча жумушчу топтун Регионалдык жолугушуусуна   бардык. Иштин жүрүшүндө  Кыргызстан, Казакстан жана Монголиядагы жайыт пайдалануу
тажырыйбасы менен таанышуу болду.   Иш чарага   Монгол тараптан өкмөттүк өкүлдөр, айыл
чарба институтунун адистери, Монгол жайыттарына салтуу  тармакта изилдөө жүргүзгөн илимий ишмерлер, Казакстан тараптан фермерлер ассоциациясынын төрагасы, Казак өкмөтүнүн
өкүлүдөрү катышты.Жолугушууда биздин   өлкөдө жүргүзүлгөн иштер туурасында    “Кыргыз
Жайытынын” адистери, үч темада   презентацияларды жасады.

1. Кыргызстандагы жайыт реформасынын жүрүшү жана эл аралык деңгээлдеги жетишкендиктери боюнча, мыйзам жазылгандан баштап жайыт комитеттердин басып өткөн жолу боюнча, эл аралык ишеничке кирип ири гранттык акчаларды ИФАД тарабынан жана ДБ аркылуу
каржылоо болуп жатканга чейин презентацияда маалымат берилди
2. Ошондой эле ЖК институт катары өнүгүүсүнүн акыркы этабы болуп райондук, андан дагы
өөрчүп жүрүп отуруп Улуттук деңгээлдеги “Кыргыз Жайыты” ассоциациясы түзүлгөнүнө токтолду. “Кыргыз Жайыт” ассоциациясынын концепсиясын ошондой эле түзүлгөндөн
берки ЖК билим деңгээлин көтөрүүдөгү жана укуктук базалык чыңдалууда жетишкендиги
боюнча сөз болду.
3. Кыргызстандагы ГЕФ/ПРООН менен ишке ашкан долбоордун жыйынтыгында Суусамыр
өрөнүндө ишке ашып азыркы мезгилде Кыргызстандын булуң бурчунда тарап жаткан жайыттарды электрондук башкруу системасы “Электрондук Жайыт Комитет” туурасында жеткиликтүү маалымат  берилди.

Өзгөчө  “Электрондук Жайыт Комитет”  тууралуу презентация баарынын көңүлүн бурду. “Электрондук жайыт комитет” башкаруу системасынын  келечектүүлүгүнө  аябай кызыгышып,  турмушка  ашырууга  дилгирленип жатышты. Ошол эле жерден  айрымдары жолугушун аягында
“Кыргыз Жайыты” ассоциацисянын адистери менен дарек алмашып, пилоттук  долбоор катары
ишке ашырып берүүсүн сурангандар да болду.  Алардын бири акыркы жылдарда  өз  өлкөлөрүндө  Жайыт мыйзамдарын ишке киргизип жаткан  казакстандыктардан  келген фермерлер ассо“Кыргыз жайыты” ассоциациясынын маалымат бюллетени. №3, 2017-жыл.
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циациясынын төрагасы Владимир Левин болду.  Ал өз сунушун дароо ортого салды. Казакстанда   
“Кыргыз Жайыт” аркылуу бир  айыл аймагында сынамык  иретинде  Электрондук  Жайыт Комитетин түзүүнү  ишке ашырууга ынтызар болуп турду. Каражат табылса эле чакырарын айтып
келишим түзүүгө жетишти.
Сыймыктануу менен айта кетчүү нерсе  Кыргызстандан барган адистердин презентациялары
жана топтук иштери катышучулардын купулуна толуп, ыраазычылыгына арзышты. Биздин
өлкөбүздө   жүрүп жаткан жайыт реформасын туура багытта баратканына катышучулар  ынанышып, бир жагы таңданып да  турушту. Ал жердеги катышуучулардын көпчүлүгү жүргүзүлүп
жаткан реформанын тажрыйбасын колдонууга дилгир экендигин билдиришти. Мындан ары да
кызматташтык  мамилени улантууга  куштарлыктарын   айтышты.
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Күн тартибине ылайык   программа боюнча
7-августа  Кыргыз-Казак делегациясын “Жашыл тосмо” деген долбоордун иши менен таныштырды. Жашыл долбоору Монгол мамлекети тарабынан демилгеленген. Кумдуу
талааларга    бак-дарак өстүрүүнү жайылтуу
үчүн   пилоттук   катары питомник уюштурулган. Питомникте кургакчылыкка туруштук берген Каражыгач дарагы ж.б. дарактын
түрлөрү өстүрүлөт. Ушул жерде  өстүрүлгөн  
көчөттөр Монголиянын башка да кумдуу
жайыттарында   өстүрүлмөкчү.   Питомник
Сомон айылдык аймагында болгондуктан,
ошол айылдын турмушу менен танышууга
туура келди. Сомон айыл аймак башчысы менен жолугушуу болду. Бул жолугушуудан  монгол  айылынын  бир топ  өзгөчүлүгүн байкадык.
Айыл жашоочулары биз катары мал менен тиричилик кылат, бирок тоют камдоого айдоо аянт
жокко эсе десек жанылбайбыз. Биз  тактаган  маалымат мындай болду. Айылда жалпысынан 780
кожолукта 2350  адам жашайт экен, айылга тийиштүү 198 миң га жайыт бекитилген. Баарынан
кызыгы ошол жайытта 200 миң кой эчки, 12 миң жылкы жана 14 миң баш уй жайгашкан. Биздин
адистер шарттуу мал башына айландырганда 66000 бодо болуп чыкты. 198000 га жайыттын жарымы кыштоо болгондон кийин. 1000 миң га жайлоого 1ШМБ = 1,5 га жайкы жайыт туура  келип
жатат, мындай акыбал быйылкы Монголияда болуп жаткан кургакчылыкка туруштук берүүсу
өтө кыйын болууда.

Дегеле Монголиянын  жер шарты илгерки көчүп-конуп жүрүү системасына ылайыктыгы байкалды, түндүк тарабы жайлоого ылайыкталып, түштүк тарабы кыштоого жарамдуу жайыттар
болот экен. Азыркы учурда айыл-айылга  бөлгөндүктөн  малчылар айыл аймагында жайыт алмаштыруу менен чектелип калышып, кургакчылык болгондо кыйналып  жатышат. Жайыттын
жарымын жайында жеп коюшуп, кышкы жайытта   мал башынын  көптүгүнөн жайыт жетишпей  
жутка учурап калууда.Мал  менен алектенген   Монголияда  бир канча убакыттан бери жайыт реформасын жөнгө салынбай келет. Кыргызстандагыдай атайын жайыт маселесин жөнгө салган
“Жайыт мыйзамы” жок.  Жайытты пайдалануу   ар кайсы мыйзам ченемдүү актылар аркылуу
жүргүзүлөт. Жолугушуда Монгол тараптагы адистер Кыргызстандын “Жайыт Мыйзамын” жогоруу баалашып,  керек болсо “Кыргыз Жайыты” адистерин жардамга чакыраарын айтышты.

Тээ илгертеден жашоо   шартыбыз   окшош   көчмөн элдердин түбү бир дегенди айтып жүрөт.  
Ушул жерден  кийчине лирикалык чегинүү жасап алсак. Анткени Моголияга барганда кызыктуу
“Кыргыз жайыты” ассоциациясынын маалымат бюллетени. №3, 2017-жыл.
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окуяга туш болдук, муну айта кетпесек болбой калчуудай болуп турат. Самалеттон түшүп бир аз
өзөк жалгагандан кийин, монгол туугандар бош  убакыт  бар,  кечке чейин Чынгызхандын эстелигин көрүп келүүгө болот дешти.   Авто унааларга  жайгашып жөнөп калдык.  Бизди  коштоп
бара жаткан  Мулкубатыр деген монгол жигит аба ырайы жакшы болуп турат,айлананы  кызыктап көрүп  алууга  ыңгайлуу ,деп бизди кызыктырып койду.  45 чакырымга чамалуу  жол жүрөт
экенбиз, айлана чөйрөнү байкап Мулкубатыр бизге тааныштырып  айтып бара жатат.

Бир маалда кайдан -жайдан келгенин белгисиз, шатырата    жамгыр төгүп  жиберди.Баягы күн
ачык жамгыр болбойт деген Мулкубатырыбыз
өзү аң-таң болуп мындай болууга мүмкүн эмес
эле деп таң калды. Биз дагы жылуу  кийимдерди
албай калдык эле эми кантип сыртка чыгабыз
деп бушайман боло баштадык.    Ана- мына дегиче   болжогон жереге да жете келдик. Биздин
келишибизди күтүп  тургандай  жамгыр тып басылып, күн кайрадан   чайыттай ачылып кетти.
Мына Чынгызхан чоң атабыз деди,- Мулкубатыр
зангыраган эстеликти   көрсөтө.   Эстелик деп
ушуну айт   бийиктиги 5-6 этаж имараттка тете
десек жанылбайбыз. Чынгызхан маданий комплекстин өзгөчүлүгү   мындай экен.Эстеликтин  
асты жагы  2 кабат музей, үстү эстелик. Жакшы
жери   эстеликтин ат жалында тегеректи кароо
аянтчасы бар. Музейде монгол улуттук кийимдердин нечен түрү коюлган, биздин акча менен
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50 сомго каалаган  бир улуттук кийимди кийип, илгерки каада салт боюнча эстелике сүрөткө
түшүүгө болот экен. бул мүмкүнчүлүктү пайдаланган   жаштар өтө көп болду. Биз да   эстелик
катары сүрөткө  түшүгө үлгүрдүк.
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Кечинде мангол туугандар менен бирге кечки тамак  учурунда  кеңири пикир  
алышып,  туугандарча  аңгеме куруп олтурдук.  Ошол жерде биз тараптан  аксакалдар   илгерки болумуш окуялардан
сөз козгоп  тарыхтан айтып  жаштарга   
сабак болор кептер  козголду. Ошондо  
кыргыздардан барган өкүлдөрдөн  сөз
алгандар : “Чынгызханды бала кезинде
Темучин дешип, кийин элге таанылып
чоң курултай болуп ошол курултайга
Кыргыздар катышып Темучинди орток
хан шайлап ага жаңы ысым койгон калың эл,  Чын-Гыз-Хан деген мунун мааниси биздин түрк сөздөрүнөн чыгат
Чын деген чынчыл деген сөз, Гыз деген
байыркы кыргыз-түрк тилинде адам-эл дегенди билгизет, Хан деген ошол кездеги элдин камын
көргөн адам бу дагы байыркы кыргыз-түрк тилинен келе жаткан сөз. Демек жалпы курултайга
келген журт Чынчыл-Адам-Хан болду деп ыраазычылыгын билгизип Ала-Кийизге салышып Хан
көтөргөн”,- деп монгол тугандарга чечмелеп берсек  кызыга угушуп ,бир чети таң калыша  баш
ийкей  туура көрүштү. Мына ошол жерден баягы жааган жамгырды эстеп: -” Чынгызхан биздин
дагы чоң атабыз, биздин келгенибизге белги берип жаан жаадырып тосуп алды, муну асмандан
жааган береке дейт”,-  деп кыргыз делегациясынын аксакалдары  тамашалай жооруп, жалпыга
айтып беришти, муну дагы монгол туугандар танданып кабыл алышты.

“Кыргыз Жайыты” ассоциациясынын  
адистери эл көрүп, жер көрүп, өзүнүн
тажрыйбасын элге көрсөтүп көптөгөн
тааныштар таап, ишкерлик   мамиле
түзүүгө жетишти. Келечекте Монголия жана Казакстанга    жайыт пайдалануудагы тажрыйбаларын жайылтып
бирге иш алып барууга  келишимдерге  
келип,   жемиштүү сапарын карытышты.

Ушундай ири жолугушулардан соң  
“Кыргыз Жайыт”ассоциациясы бүткүл
Борбор Азиядагы жайыт пайдаланучуларды бириктирип, мамлекеттер  
аралык орток Ассоциациянын өзөгүн
түзүп, жайыт пайдаланууда, башкарууда бир жакадан Баш, бир женден Кол чыгарууну көздөп
турат. Азиялык Чөлкөмдүн жайыттарын  сарамжалдуу туура башкаруун жетектеп, укуктук базалык нормаларды  тактап, чөлкөмдүн экологиясын сактай тургандай кайрадан жаны нукка келтирип иш алып барууга умтулат.
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«КЫРГЫЗ ЖАЙЫТЫ» КАЗАК ТУУГАНДАРГА
ЖАЙЫТ РЕФОРМАСЫ БОЮНЧА ТАЖРЫЙБА БӨЛҮШТҮ
Асман тиреген тоолорду мекендеген   кыргыздын    башкы байлыгы жайыттар болуп
келген.  Союз  учурунда мал башы эбегейсиз  көбөйгөндүктөн   жайыттардын чаңы чыгып, жайыттарыбыздын кунары кача баштаган.  Союз тарагандан кийинки мезгилде  элибиздин   чарбачылыкты башкарууда кетирген   кемчиликтеринен улам    алыскы жайыттарга мал чыкпай,  
жайыттарда  уулу  өсүмдүктөр, алтыгана , караган сыяктуу өсүмдүктөр  көбөйүп  мындан дагы  
көйгөйлөр жарала баштаган. Анан кала берсе  жайыттарды  туура башкара албай, кимдин колу
жетсе  ошого ижарага берип коюшкан.  Мына ушундай  көйгөйлөрдөн улам  мал жандуу кыргыз элинин  мыкты  уулдары  баштапкы союзга кирген  өлкөлөрдүн  арасынан алгачкы болуп  
Жайыттарды  пайдалануу боюнча Мыйзам кабыл алышкан. Бул мыйзамды  турмушка  ашыруу
үчүн  жайыт департаментинде иш кызуу уланып, аны  Абдымалик  Абдыкаарович Эгембердиев
жетектеп келген.  Республикада  жандануу пайда болуп  чарба жүргүзүүнүн  жакшы  усулу  ишке
ашыра баштаганда,  кошуна  өлкөлөрдөн   ат арытып келишип, тажрыйба  бөлүшүп,  үйрөнүп кетүүгє  бир канча  өкүлдөр тобу келип турган. Арадан жылдар  жылып  өтүп  биздин республиканын алгылыктуу  аракетин  туурап,  өздөрүндө жайыттарды башкарууну  жөнгө сала баштаган   
кошуналарбыздын бири Казакстан болду.Өткөн айда Алматы шаарында  «Казак Республикасы
тарабынан кабыл алынган Жайыт боюнча мыйзамды талкуулоо жана аны аткаруу үчүн тажрыйбаларды талкулоо боюнча» Эл аралык тегерек стол  уюштурулду. Бул  иш-чарага Казак Республикасындагы «Казакстандын фемерлери» аттуу коомдук бирикмесинин атайын чакыруусунун
негизинде Кыргызстандагы «Кыргыз жайыты» улуттук жайыт пайдалануучулар бирикмесинин
башкы директору Эгембердиев Абдималик Абдыкаарович жана ушул эле ассоциациясынын
адиси Усубалиев Байбек Сабыркулович катышып келди.

Бул Эл аралык тегерек столго Казак
Республикасынын айыл-чарба министрлигинин мал чарба департаментинин адистери, Алмата областынын
областтык айыл чарба башкармалыгынын адистери, ар кайсыл айыл
чарбасын тейлеген институттардын
жетекчилери, айыл чарбасы боюнча
иштеп жаткан коомдук бирикмелеринин   жетекчилери, Монголиядан
келген Айлана чөйрөнү сактоо жана
өнүктүрүү  «Жашыл» коомдук бирикмесинин жетекчиси да катышты.Ушул
жерде Казакстандагы кабыл алынган мыйзам жөнүндө «Казакстандагы Агро Союз» бирикмесинин президенти  А.Сагындыков түшүндүрмө берди, андан кийин, Казакстандын айыл-чарба
министрлигинин өкүлү Б. Момбеков кабыл алынган мыйзам чегинде министрлик тарабынан
аткарылган иш-чаралар боюнча маалымат менен тааныштырды.Жыйында сөз алган  Кыргызстандагы «Кыргыз жайыты» улуттук жайыт пайдалануучулар ассоциациясынын башкы директору Эгембердиев Абдималик Абдыкаарович, Кыргызстандагы жургүзүлүп жаткан Жайыт
рефомасы жана жайыт мыйзамы жөнүндө жеткиликтүү маалымат берүү менен жайыттарды
туруктуу башкаруу боюнча бизде иштелип чыккан жаңы механизмдер боюнча толук айтып берди. Жайыт мыйзамынын негизинде Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан  чыгарылган
токтомдор, жоболор жана башка укуктук-нормативдик актылар боюнча толук түшүнүк бере
алды. Абдималик Абдыкааровичтин   маалыматка бай Презентациясынан кийин,тегерек столдун катышуучулары  өздөрү кызыккан бардык суроолорун берүүгө  үлгүрүштү. Мисалы: Казак
“Кыргыз жайыты” ассоциациясынын маалымат бюллетени. №3, 2017-жыл.

13

КОШУНАЛАР КЕП- КЕҢЕШКЕ ЧАКЫРДЫ
станда 188 млн. га жайыт болсо , анын ичинен жайыттар  менчикке, ижарага жана мамлекеттик
менчикте экенин айтышып, Кыргызстанда ижарага кеткен жайыттарды кантип кайра кайтаргандыгы боюнча суроолорду, жайытка кантип жана кандайча жайыт акы төлөнөөрүн, аны ким
жана кантип чогултаарын, жайыттарды кыйыр башкаруунун жолдору жөнүндө, жайыт аксын
төлөбөгөндөргө кандай чаралар колдонуулары боюнча, жайыттарды башкаруу пландары боюнча жана башка бир топ суроолорду беришти. Жайыт пайдалануу боюнча   мыйзамдардын аткарылышын, иш жүзүндөгү көйгөйлүү маселелердин бардыгынан  кабары бар  Абдималик Абдыкаарович ишенимдүү жоопторду берди.
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Биздин  өлкөдө  жайыт пайдалануу
тармагында дагы бир жетишилген
ийгилик бул электрондук жайыт
комитеттеринин   жүзөгө ашыруу
болгон. Ал туурасында «АКЖ»нын
адиси Байбек Усубалиев бүгүнкү
күндөгү жайыттарды башкаруунун
жаңы ыкмасы болгон «Жайыттарды электрондук башкаруу» системасы тууралу презентация жасады.
Ал катышуучуларга өзүнүн презентациясында системанын автору
катарында Суусамыр өрөөнүндө
иштелип чыккан система жөнүндө
толук түшүнүк берди. Аталган системага, жайытта жүргүзүлгөн инвентаризациянын геобатаниканын жыйынтыгы жана малды жаюу мерчемдери боюнча маалымат киргизилген. Ошондой эле бул системада  жайыт билети, жайыт акысы, вакцинация боюнча
маалыматтар толуктап турарын, анан эң негизгиси бул системанын жардамы менен жайыттын
кыртышын бузууга жол бербеген механизимдер киргизилгени тууралуу маалыматтар камтылган айтты. Презентация бүткөн соң бир топ суроолор берилиди.Байбек мырза  катышуучуларга жеткиликтүү баяндоо менен суроолорго толук жооп бере алды. Өткөрүлгөн Тегерек столдун
жыйынтыгында
Казакстандын   Айыл чарба министрлигинин өкүлү, Абдималик Абдыкааровичке жана Байбек
Усубалиевге жыйынга атайын келип катышып жайыт мыйзамы жана анын аткарылышы тууралуу  терең түшүнүк бергендиги жана жайыттарды туруктуу башкаруу боюнча баалуу кеңештерди бергендиги үчүн абдан чоң ыраазычылыктарын билдиришти. Бул талкуу мамлектеттик
масштабда биринчи жолу гана өтүп жаткандыгын айтып, келээрки жыйындарга Кыргыз жайытынан көптөгөн сунуштарды жана Кыргызстанда иштелип чыккан жайыттарды туруктуу
башкаруу боюнча жаны механизмдерди, анан эң негизгиси болгон жайыт мыйзамы боюнча
сын-пикирлерди, сунуштарды күтөөрүн айтты. Жыйындын жыйынтыгында “Кыргыз жайыты”
ассоциациясын дагы мындан кийинки жыйындарга чакырышаарын айтып тажрыйба бөлүшүүгө ынтызаар экендигин билдирди.

“Кыргыз жайыты” ассоциациясынын маалымат бюллетени. №3, 2017-жыл.

АРИС ОКУТАТ

“АЯЛДАРДЫН ЧАКАН ТОПТОРУН КОЛДОО” ПРОГРАММАСЫНЫН
3 КОМПОНЕНТТЕН ТУРГАН МАЛ ЧАРБАСЫН ЖАНА РЫНОКТУ
ӨНҮКТҮРҮҮ ДОЛБООРУНУН АЛКАГЫНДА БИЗНЕС ПЛАНДОО БОЮНЧА
ТРЕНИНГДЕРИ БАШТАЛДЫ
21-июндан 24-июнга чейин Ысык-Көл облусунун Каракол шаарында өткөн тренингге  Аялдардын
чакан топторунун лидерлери жана мүчөлөрүнөн   57
аял  өз ишкерликтерин  кеңейтүү багытында  бизнесмерчемдерин түзүүнүн жолдорун окуп-үйрөнүштү.
Иш чаранын негизги шарты боюнча долбоор аркылуу
АЧТнун техникалык колдоого ээ болуусу каралган.
Долбоор боюнча үч багытка техникалык  жабдыктар
берилет, алар:  курут  кургатууга, кийиз жасоого, сүттү
кайра иштетүүгө арналган.

Программанын негизги максаты – Кыргыз Республикасындагы атайын белгиленип алынган облустарда жакырчылыкты жоюу менен экономикалык өсүштү көтөрүүгө таасир этүү болду. Алдыга
коюлган максаттын ишке ашырылышындагы жетишкендиктер төмөндөгүдөй көрсөткүчтөр аркылуу аныкталмакчы:
•
•
•

•

Жамааттардагы   аялдардан түзүлгөн чакан топтордун   курут кургатууда, сүттү жана жүндү кайра  
иштетүүдө  ийгиликтерге жетишүүсү;
Кошумча жумуш орундарын түзүү;
Топтогу   үй кожойкелеринин кирешесин   көбөйтүү;
Жамааттардын экономикалык абалын жогорулатуу;

Башында долбоордун кызматкерлери тарабынан
техникалык жабдууларды алууга бөлүнгөн чакан
гранттардын суммасы берилген:
•
•
•

Сүттү кайра иштетүү үчүн 10 000 долларга чейин
Кийиз  иштетүүгө  5000 долларга  чейин
Курут жасоо жана кургатуу үчүн 3000 долларга чейин.

Тренингдин катышуучулары  теориялык жактан окуу
менен бирге бизнес-мерчемдерди  түзүүнү иш жүзундө айкалыштырып көрүштү.

Алар бардык иштелип чыккан тапшырмаларда, аны
менен бирге  каржылык  маселелерди жана өндүрүштү  өркүндөтүү иш-чараларын   мерчемдөөдө  өздөрү-

“Кыргыз жайыты” ассоциациясынын маалымат бюллетени. №3, 2017-жыл.

15

АРИС ОКУТАТ

16

нүн жеке  өндүрүшүндө  колдоно алуучу   бизнес- мерчемдерин түзө алышты.

Катышуучулардын арасында 7-10 жылдан
бери  чакан жана орто өндүрүштөрдө ишкерлик жүргүзүп келген  тажрыйбалуу лидерлер да бар.Иштин жүрүшүндө алар өз өндүрүш тармагын  өркүндөтүүдө  маркетинг жана жарнамалоонун жолдорун көрсөтүүнүн үлгү болорлуктай
презентацияларын жасай алышты.
Мына ушундай  окутуу тренингдери 28-июндан 1-июлга чейин Нарын облусунда, андан
кийин Ош, Жалал-Абад, Баткен  облустарында   жүргүзүлөт.

Аялдардан түзүлгөн   чакан топтордун   өздөрүнүн   өндүрүшүн   өркүндөтүүсүнө берилүүчү техникалык   жабдууларды алуу үчүн
даяр бизнес-мерчемдерин конкурска берүүнүн   убактысы такталып жана жеңүүчүлөрдү  аныктоонун  убагы так көрсөтүлөрүн
белгилей кетмекчибиз.
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ЫРДЫК ЖАЙЫТТАРЫН ИШКЕР АДАМ БАШКАРАТ
Жети-Өгүз районунун Ырдык айыл аймагында   Жайыт комитети   алгачкылардан болуп
ишке киришкен. Ошондой болсо да, баягы айтыла жүргөндөй, кадр маселесинде мүчүлүштүк болду. Жайыт комитетинин  иштеши  көпчүлүк  жайыт пайдалануучуларды  алымсындырбай калды.  
Элдин  каалоосу менен 2013-жылы жалпы чогулуштун негизинде бир добуштан Шерипов Турганбек Дыйканбаевичти жайыт комитетинин төрагалыгына шайлап алышкан. Эл ишенимин актоого  
бар аракетин салган Турганбек  Дыйканбаевич эл менен иштеше билген, айыл чарбасын жакшы түшүнгөн мыкты адис экендигин көрсөтө алды. Кесиби  мал догдур болгондуктан, малчылар менен  
тил табышуу  анчалык  кыйынга турбады. Анткени  эмгек жолунун башатын  Ош облусунун бир
топ  чарбаларында   ветврач болуу менен баштап,  кийин өзүнүн туулуп-өскөн Жети-Өгүз районунда  
уланткан. Өмүр жолунда   ар кандай кыйынчылыктарга  сабырдуулук менен  мамиле жасап, элге  
түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө  тажрыйбасы  артык болчу.  Бул кызматка келиши менен  жайыт
пайдалануучуларга   жайыттарды кандай пайдаланып, жайыт башкаруунун туура жолун көрсөтө
алды.

Ошол артта калган 2013-жылдан бери   айыл аймактын малчыларынын   жайытка болгон көз
карашы  өзгөрүп,  ар бир жайытты  өзгөчөлүгүнө жараша, өз убагында пайдалана билүүгө  жетишти.  Жаздоо, күздөө, кыштоо деген түшүнүктөрдү ажыратып билүү менен  аларга аяр мамиле
жасап деградацияга  учурашына жол бербештин аракетин көрө билди.

Жайыт акыларын канчалык өз   убагында төлөп турушса, жайыттарга барчу жолдор да, көпүрөлөр да өз убагында оңдолуп-жөндөлөөрүн билип калышты.  Сөзүбүз куру болбосун үчүн айта
кетсек,  ошол эле жылы «Жалгыз Кудук» жайлоосуна  мал  өтүүчү эки көпүрө  жана мал суу иүүчү
жайлар курулган.

Бул кыска мөөнөттө курулуп жана ишке киргизилген жайлар малчыларга жакшы шарт
түзүлгөнүн көргөн жайыт пайдалануучуларга дем берди, жайыт комитетинин ишине
ишеним артыла түштү. Бул объектилерди куруу үчүн жалпысынан 315 миң сом жумушалган, анын ичинен 250 миң сом АРИС тарабынан , ал эми 65 миң сом акча жайыт комитетинин эсебинен жумушалган. Кийинки 2014- жылы бул иштер кайрадан жандандырылып Ырдык жайлоосунун «Кызыл Жар» жана «Омор-Тоо» участокторунда жалпысынан
жайытка баруучу 10 км жол оңдолуп жана көпүрө салынып ишке берилген. Бул жолду
ишке киргизгенден кийин жайыт пайдалануучулар үчүн кошумча 1200 га жайытты кайрадан пайдалануу мүмкүнчүлүгү жаралган. Көпүрөнү салуу үчүн 49600 сом, ал эми 10 км
жолду салуу үчүн 50 миң сом жумушалган.
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2015-жылы болсо, 240 миң сомго 20 км жол оңдолуп, 1 көпүрө салынган. «Омор-Тоо», «Кара-Кыя», «Чункур-Булак» жана «Ырдык» участкаларында малчыларды жол азабынан
куткара алды.
Бул аталган участоктордо жол жаңыдан салынган, анткени мурунку жолду жыл сайын жай
мезгилинде суу жеп жаратпай салчу экен. Мына ушул маселени биротоло чечүү үчүн жайыт
комитети аксакал адамдарды чогултуп жалпы жайыт пайдалануучулар жана малчылар менен
кеңешип, бир чечимге келип жаңы жакшы жол курушкан. Ал эми АРИС тарабынан алгылыктуу жардам көрсөтүлүп, жайыт комитетинин ишине жакшы шарт түзүлүп берилген.
Тактап айтканда, 75 миң сомго ЖПС, компьютердик жабдыктар, стол жана керектүү
орундуктар сатылып берилген. Мындан тышкары ушул эле жылы 8 кой кыркуучу кайчымашина, 2 генератор жана мал кыркуучу көчүп- конмо пункт ачылган. Бул көчүп-конуучу
пункт бүгүнкү күндө Ырдык айыл аймагынын 5 айылына кызмат өтөөдө. Бул шаймандарга жалпысынан 320 миң сом жумшалган, андан тышкары 240 миң сомго чабандарга
жайлоого чыгуу үчүн көчүп-конуучу үй сатылып берилген.
18

Ал эми 2016-жылы жайыт комитетинин бюджетинен Ырдык жайлоосунда 25 миң сомго бир көпүрө оңдолгон. «Кытай» айылына АРИСтин жардамы менен 360 миң сомго «Бакал-Көл» жайытына кетүүчү жолго көпүрө салынган. Бул акчанын 25%ын жайыт комитети өзүнүн бюджетинен бөлүп, көпүрө куруу үчүн жумушаган. Ушул эле жылы жайыт
комитети МТЗ 892 үлгүсүндөгү экскаваторду жүктөгүчү менен жалпысынан 2 млн 159
миң сомго сатып алышкан.
Быйыл 2017- жылы жайыт комитетинин иш мерчеминин   негизинде
«Шор-Булак» жайлоосуна жайыт
пайдалануучулардын суранычы менен  жол жана мал суу ичүүчү  жайды куруу иштерин   баштоо үчүн
даярдык иштери жүрүп жатат. Мындан тышкары, көпүрө куруу үчүн
атайын материалдар сатылып алынып, көпүрөнү оңдоо иштери жүргүзүлүп жатат. Эгерде мал суу ичүүчү жай Кудай буюруп быйыл бүтүп
калса, жалаң эле Ырдык айыл аймагынын айылдарынын малдарынан тышкары кошуна айыл аймактарынын малдары үчүн да
суу ичүүчү жайга айланат, ошон үчүн бул быйылкы жылдын эң бир маанилүү курулуштарынан
болуп  калат. Андан тышкары, Ырдык жайлоосуна бара турган жолдо купка салына баштады,
бул долбоордун жалпы баасы 650 миң сомду түзөт. Анын ичинен 500 миң сом АРИС тарабынан
каржыланат, ал эми 150 миң сомун жайыт комитет өзүнүн жайыт пайдалануудан түшкөн акчасынан бөлүп жатат. Мына ушундай көзгө көрүнүктүү иштерди аркалаган жергиликтүү жайыт
комитети элдин колдоосуна ээ болууда. «Кыргыз жайыты» жайыт пайдалануучулар ассоциациясынын адистеринин убагында берген маалыматтарынын жана көрсөтмөлөрүнүн негизинде
бүгүнкү күндө жетишкен ийгиликтерин кубануу менен  айтып келет. Өзгөчө акыркы эки жылда
«Кыргыз жайыты» ассоциациясынын адистери жайыт мыйзамын жана Өкмөттүн токтомдорун
убагында түшүндүргөндүгүнөн улам  жайытка төлөнүүчү жайыт акысынын көлөмү да көбөйдү.
Ошондой эле жайыт акыларды чогултуунун алдынкы ыкмаларын үйрөнүп алышты. Жайыт пайдалануучулар жайытты жакшыртуу иштери өздөрүнүн колунда экенин туура  түшүнүп,  өздөрүнө түзүлгөн шартты көрүп жайыт комитети менен ынтымакта жайытты жакшыртуу боюнча
чогуу иштерди алып баруунун үстүндө.
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ЖАЙЫТТАРДЫ КОТОРУШТУРУП ЭС АЛДЫРУУ ӨЗ ПАЙДАСЫН БЕРЕТ
Ырыс айылдык округунун жайыт пайдалануучулар бирикмеси Жалалабад областык адилет башкармалыгынын 2009-жылдын 20-ноябрында каттоодон өтүп,  юридикалык жакты каттоо номери №108891-3303-ТОС  сериясы ГР № 0063664  күбөлүк алынган. Жайыт комитетине
Ырыс айылдык округунун 2010-жылдагы 11-февраль айындагы №38 буйругу менен 6577 га жер
пайдаланууга өткөрүлүп берилген.  Жайыт комитет алгачкы күндөн тарта эле уюштуруу иштерин колго алып 6577га жайыттын 4150га жайытын пайдаланууга пландап калган кунарсызданып бара жаткан 2427га жайыт аянтын эс алдырууга койгон. Жайыт комитетинин талыкпаган
эмгегинин натыйжасында жайыттан түшүүчү каражаттарды тактап 2010-жылга карата 463 189
сомго бюджетин бекиттирген жана анын 69% аткарып 52000 сом  акчаны жер салыгына которгон,  2016-жылга карата бюджетин 565 500 сомго бекиттирип 601 900 сомго башкача айтканда планды 107%   аткарып, жер салыгына
97 000 сом акча  которгон.   Быйыл жайыт
комитет 568 000 сомго ылайык иштерди
аткаруу мерчеминин негизинде, иш алып
барууда.

Жайыт мыйзамын турмушка ашырууда  
белсене киришкен жигердүү  жайыт комитеттеринин төрагаларынын бири Узденов
Мохитдин Жамалович. Демилгелүүлүгү
менен көзгө түшүп келет.Алгачкылардан
болуп Ырыс жайыт комитети тарабынан
жайыт абалын жакшыртуу максатында
2012-жылы жайыт пайдалануучулар эл көп
жайланышкан жазгы-күзгү Сасык-Булак
жайытынан 1 сотых жерди атайын эс алдыруу үчүн көргөзмө участок уюштурган. Ал жайыттын
абалы дегредацияга учурап калган эле,  кайрадан калыбына келтирүүнү буга  чейин эч ким ойлогон дагы эмес. Жайыт комитетинин иш аракетинин натыйжасында ал тосмого алынган жер
бир жылда эле бир кыйла калыбына келип, экинчи жылы чөбүн оруп алганга мүнкүнчүлүк түзүлгөн. Бул уюшулган көрүнүктүү ишти жергиликтүү жайыт пайдалануучулар жана жайыт комитети, Кыргызстандын ар кайсы аймактарынан тажрыйба алмашуу үчүн келген жайыт комитеттерине көрсөтүшкөн. Жергиликтүү элдин көпчүлүгү тилекке каршы жайыттын мынчалык
тез өзгөрөөрүнө  ишенген эмес, Негизи бул жер жайыт жердин бир үзүмү болгондуктан жөн гана
тосмолонуп курчоого алынган. Сугарылбаган  жер болчу. Көпчүлүк эл  ал жерге  өсүмдүктөрдүн уругу себилген деген ойлорун
айтышкан. Жайыт комитетинин төрагасынын  жайытты эс алдыруу менен калыбына
келтирсе болоорун далилдемекчи болгон
демилгесин жайыт пайдалануучулар да
колдоп чыгышкан. Учурда бул иштин натыйжасынан  улам жайыт пайдалануучулар
Ак-Чаур жана Сасык-Булак жазгы-күзгү жайыттарынан жылына 40 гектардан  жайыттарды которуштуруп, жайыт эс алдырууга
калтырышат.  Буралып  өскөн бул жерлердин   табигый жайыт чөбүн тоютка    чаап
алууга мүнкүнчүлүк түзүлүүдө, күз келген“Кыргыз жайыты” ассоциациясынын маалымат бюллетени. №3, 2017-жыл.
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де жайыт катары пайдаланылып жатат. Тилекке каршы  Ырыс жайыт комитетинин жайыт жерлери аз болгондуктан көбүрөөк жерди эс алдырууга мүнкүнчүлүк жок.

Өрнөктүү иштерине көз чаптырып көрөлүк. Ушул эле учурда жайытты максаттуу пайдалануу,
жайыттарды калыбына келтирүү, жайыт инфраструктурасын оңдоо   иштерин аталган жайыт
комитет эл менен бирдикте иш алып барууда жана жайыт пайдалануучулардын алкышын алып
келүүдө.
Алсак: жайыт комтети тарабынан 2010 жылдан баштап төмөндөгүдөй иштер аткарылган:
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1. Саз жайытына баруучу жолдорду оңдоого 2010-жылы 20 000сом, 2011-жылы-15000 сом,
2012-жылы 19 000 сом, 2014-жылы  20 000 сом, 2016-жылы-16 000 сом жумушалып, жайыт
пайдалануучуларга шарт түзүлүп келүүдө.
2. Сасык-Булак участкасынын жолун оңдоого 2010-жылы 8000 сом, 2012-жылы 231 987 сом,
2013-жылы жалпы суммасы 318400 сомдук долбоор түзүлүп анын ичинен 250 000 сом АРИС
тарабынан каржыланган.
3. Ак-Чаур жолун оңдоого 2011-жылы 39 000сом, 2012-жылы-24000 сом, 2015-жылы 32 000
сом, 2016-жылы  44 400 сом акча жумушалып жыл сайын оңдоо иштери жүргүзүлүп келүүдө.
4. Кайнар участкасында 1200 метр жолду оңдоого 2013-жылы 19 200сом, 2014-жылы-20000
сом, 2015-жылы 84 000 сом каралып калыбына келтирилген.
5. Кыр-Жол участкасын оңдоо иштерине 2012-жылы-24000 сом, 2016-жылы 35 200 сом каралып калыбына келтирилген.
6. Ак-Чаур- Сасык-Булак участкасындагы  каналды тазалоого 12 000 каралган жана бул иш толугу менен аткарылган.
7. 2013-жылы Сасык-Булак участкасындагы жараксыз абалга келип калган каптажды ремонттон өткөргөн жана бул жумушка Жайыт комитетинин эсебинен 72 000 сом жумшалган.
8. Ошондой эле жайыттын абалын баалоо максатында ар бир участокко бирден демонстрациялык участокторду уюштурган.
9. Жайыт комитети 2017-жылы АРИСтин колдоосу менен «Ырыс айылындагы ветсервистин
имаратын реконструкция кылуу»  долбоорун ишке ашырып, азыркы  күндө курулуш иштери
толугу менен бүтүү алдында турат. Долбоордун жалпы баасы  1 262 000 сомду түзүп, анын
ичинен АРИСтин  салымы 888 800 сомду тузөт, калган бөлүгүн айыл өкмөттүн жана жайыт
комитетинин эсебинен каржыланууда.
Жогорудагы алгылыктуу иштерди аткарганы үчүн  жайыт комитеттин төрагасы айылдык округдун, айылдык кенештин, жайыт департаментинин ардак грамоталары жана айыл чарбасынын мыктысы төш белгиси менен сыйланган.

“Кыргыз жайыты” ассоциациясынын маалымат бюллетени. №3, 2017-жыл.
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ОН- АРЧА ЖАЙЫТ КОМИТЕТИНИН КЫСКАЧА БАЯНДАМАСЫ
Он –Арча жайыт пайдалануучулар бирикмеси 2009- жылы 29-октябрда Нарын облустук
юстиция башкармалыгынан каттоодон өткөн. Жалпы элдик чогулуш болуп жайыт комитети
уюшулуп, ага он беш киши шайланып өз алдынча иш жүргүзө башташкан. Жаңы уюшулгандыктан элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү оорго турду. 2010- 2011-жж эл жайыт акысын төлөбөй,
натыйжада Нарын райондук салык кызматына 40 000 сом акча карыз болуп, ушул кезге чейин
көптөгөн кыйынчылыктар менен иштеп келдик. Жайыттарды ээн эркин пайдаланып көнгөн
малчылар жайыттар жайыт комитетинин башкаруусуна түшүп калганына эч көнүшпөй жайыт
комитетинине баш ийбей көптөгөн кыйынчылыктарды жаратып келишти. Мурда жайыттарды
өздөрү каалагандай жерге барып жайланышып же көп жылдык ижарага алышып өздөрү каалагандай көчүп конуп жүргөн малчылар жайыт комитеттери менен тил табыша алышпай, көптөгөн кыйынчылыктарды жаратышты.

Бирок, Республикалык «Кыргыз жайыты » ассоциациясы
айыл өкмөтүнүн жалпы  элине  жана тоого чыккан малчыларга  түшүндүрүү  иштерин  жүргүзүшүп  жайыт  комитетинин  
милдеттери акча  чогултуп эле тим болбостон, жайыттарды
деградацияга учуратпай, эрте жазда  малчыларды жаздоого  
кетирип,  жайында  өз  маалынан   кечиктирбей  жайлоого  
көчүрүп,  күзүндө  күздөөгө жайгаштырып  туура  пайдаланууга  көзөмөл  жүргүзүп  тураарын, жайыт комитети туура
багытта иш   алып   барышса   жайлоолорго   барчу   жолдор,  
көпүрөөлөр  оңдолуп,  малчылардын  көптөгөн көйгөйлөрү  
чечилеерин   түшүндүрүп   чыгышты.   Ошону   менен   бирге  
малчыларга жайыттарды кандай   пайдалануу   керектиги,  
жайыт   канча   топко   бөлүнөөрүн,   жайыттардын   сыйымдуулугу тууралуу семинар- тренингдерди өткөрүп беришти.
«Кыргыз жайыты » ассоциациясы мындай семинар- тренингдерди жыл сайын жайлоолорго барып, айыл өкмөттүн
канторасына элдерди чогултуп өтүп келишти. Ушундай чоң
жардамдын негизинде элдер, малчылар жайыт комитетинин ишин кеңири таанышып, жайытка
төккөн акчалар кайра эле жайыттарды жакшыртууга жумшалаарын түшүнүшүп, жайыт акыларын өз убагында төлөөгө өтүштү.

2010-2011- жж калып калган 40 000 сом карыздын пениясы өсүп олтуруп 63 000 сомго чейин
өсүп кеткен. Жаны келген айыл өкмөт башчы Молдосалиев Автандил жана «Кыргыз жайыты »
ассоциациясынын өкүлү Найзабеков Байтемир 2017-жылдын 3- мартында жайыт комитетинин
жаңы курамын бекитишти. Жаны бекитилген курамга жайыт комитетинин иштери тууралуу
кеңири түшүндүрүп беришип, райондук салык кызматына 63 000 сом карыз экенин,тез аранын
ичинде төгүп бүтпөсө көп убакыт өтүп кеткенин айтышып, биргеликте иш алып баруу керек
экенин түшүндүрүштү. Айыл өкмөт башчы Молдосалиев Автандил айыл өкмөттүн эсебинен
35 000 сом акча бөлүп берерин, чогулбай жаткан жайыт акыларын өзү кошо киришип чогултушаарын айтып, айдын аягына чейин салык карызынан толук кутулаарына убада берди.
Айткандай эле апрель айынын ичинде жайыт комитети жалпысынан 146 000 сом акча чогултту.
Анын ичинен 75 000 сом райондун салык кызматына, 71 000 сом райондун казына бөлүмүндүгү
жайыт комитетинин счетуна салынды.
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Эл аралык айыл чарба өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланып АРИС программасы аркылуу ишке ашырылып жаткан «Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү-1» долбоору аркылуу аткарылчу жумуштар:
•
•
•
•
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Жалпысынан 2 061 018 сом акча каражаты каралган. Анын ичинен жайыт комитетинине
спец. техника сатып алуу, Эчки- Башы, Оттук  айылдарына раскол салуу, Терс-Суу жайлоосундагы купканы ремонттоо.
АРИС тарабынан спец техникага- 1 270 000 сом өздүк салым акчалай 430 000 сом
Эчки –Башы айылындагы расколго- 221 523 сом өздүк салым акчалай 75 778 сом
Оттук айылындагы расколго- 229 077 сом өздүк салым акчалай 50 000 сом

Терс-Суу жайлоосундагы купканы ремонттоого – 340 418сом өздүк салым акчалай 50 000 сом
каралууда. Эгер бул долбоорлор ишке ашып калса айыл аймактагы мал чарбасын эмдөөгө, бодо
малдарга ваксинация жүргузүүгө жакшы шарттар түзүлөт.
Жайыт комитети малдын ден соолугун коргоо тобу менен биргеликте
иш алып барууда жана көптөгөн ийгиликтерге жетишүүдө. Малдын ден
соолугун коргоо тобунун курамы Исмаилов Турсунбек, Карагулова Асел,
Касымбекова Элзат, Нургазиев Самат,
Качкынбаева Сагынбубу.

Он-Арча Жайыт комитети бүгүнкү
күндө ар тарапту партнерлор менен
тыгыз иш алып барууда. Бирок баса
белгилеп кетээрибиз Улуттук «Кыргыз жайыты » ассоциациясынын бизге
берген жардамы өтө таасирлүү жана
жемиштүү болду десем жанылбайбыз.
Бир учурда кыйналып жумушка көңүлүм чаппай үй-бүлөдөгү кыйынчылыктар үстү үстүнө кошулуп, АРИС програмассынын адистери менен дагы пикир келишпей жумушту таштап кетейин деген элем. Мына ошондо “Кыргыз жайыты” Он-Арча Жайыт пайдаланучулар бирикмесин пилоттук
долбоорго киргизип биз менен иштей баштады, өтө тажрыйбалуу адистер келип акыбалды туура
баамдап менин кетиргем каталарымды аныкташып, ошолорду чече турган жолдорду аныктап беришип эбегейсиз колдоо көрсөтүштү. Четин эле айта кетсек, иштин ийгилиги маалымат таратууда
болоорун баамдабтырбыз. АКЖнын өкүлу Найзабеков Байтемирдин өзү баш болуп жайлоолорго
барып малчыларга түшүндүрмө иштерин өткөрдү, биз айткан сөз менен тажрыйбалуу адистин
айткан сөзүнүн таасири чоң экен. Биздин айыл/өкмөттө эки айыл бар, тактап айтканда Оттук жана
Эчкибашы айылдары, илгертен калган салтыбыз бар, башкы адистер эки айылдан болуп тең салмак сакталып турчу. Мына ошентип ЖК төрагасы катары мен Эчкибашы айылдан шайлангам, эми
бухгалтерди  Оттук айылынан шайлашкан. Муну дагы тескери таасири болот экен, анткени айыл
аралыгы 8 км болгондуктан бухгалтер күндө келалбай иш аксай берет экен. Ушул маселени дагы
“Кыргыз жайыттын” адистери чечип беришти, чогулушка келип Эчкибашы айылдан ылайыктуу
бухгалтерди чогулушка сунуштап, ушул кандидатты бекитсеңер ЖК иши алдыга жылат деп эски
адатты жоюшту. Бүгүнкү күндөгү Он-Арча ЖК  жетишкен ийгилиги 60% Кыргыз жайыт ассоциациясынын жардамы деп айтаар элем. Өзгөчө Улуттук Кыргыз Жайыты ассоциациясынын дирекциясына жана тажрыйбалуу адистерине ыраачылык айтып кетеер элем , себеби мыйзамдуулук
чегинде, иш алып баруу чегинде бизди жетектеп иш жүргүзгөн бирден бир ассоциациябыз.
“Кыргыз жайыты” ассоциациясынын маалымат бюллетени. №3, 2017-жыл.
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УРМАТТУУ ЖАЙЫТ ПАЙДАЛАНУУЧУЛАР!
Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексине өзгөртүү киргизгендигине байланыштуу жана финансы министирлиги тарабынан төлөм системасы киргизилгендеги акыбалды чечүү максатында Кыцргызстандагы Кыргыз жайыты» Кыргызстандагы жайыт пайдалануучулар Улуттук ассоциацисынын адистери тарабынан бир топ алгылыктуу иштер жүргүзүлүп
келди. Тактап айтканда   бул маселени тактоо иретинде жана чечүү үчун “Кыргыз жайыты»
Кыргызстандагы жайыт пайдалануучулар Улуттук ассоциацисынын Жогорку Кеңештин депутаттары, Финансы министрлигинин адистери менен бир катар жолуугууларды уюштуруп
маселени кабыргасынан коюп таклкуу жүргүзүштү. Жолугушуулардын жыйынтыгында финансы министрлиги тарабынан атайын райондук финансы бөлүмдөрүнө Кыргыз Республикасынын
Бюджеттик кодексинин жана “Жайыттар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын  
ченемдерине ылайык келтирүү максатында жайыт жерлерин пайдалануу үчүн төлөмдү эсепке
киргизүү жана пайдалануу боюнча  Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги тарабынан
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана Кыргыз Республикасынын финасы министрлигинин аймактык башкармалыктарына атайын кат даярдалды. Мына ушул бюлетеньге
даярдалган катты жана жайыт акыны пайдалануунун схемасын сунуштайбыз.  Мындан тышкары финансы министрлиги тарабынан Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу ыйгарым укуктарын Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан Жайыт пайдалануучулар бирикмесине
өткөрүп берүү жөнүндө типтүү келишим иштелип чыккан. Бул келишимди кызыктар тараптар
“Кыргыз жайыты» Кыргызстандагы жайыт пайдалануучулар Улуттук ассоциацисынын өздүк
сайтынан таанышып жана көчүрүп алсаңыздар болот. Бул маалыматты биздин расмий түрдөгү сайттан алсаңыздар болот www.jayit.kg.
Бүгүнкү кундө келишимди жана финансы министрлигинин катын жер жерлерде тааныштыруу
иштерин   “Кыргыз жайыты» Кыргызстандагы жайыт пайдалануучулар Улуттук ассоциацисынын адистери менен финансы министрлигин адистери  биргеликте бул иштерди жүргүзүшүп
жатат, тактап айтканда мындай жолугушуулар Ош, Жалал Абад областарында айыл өкмөттөрүнүн, райондук агардык өнүктүрүү бакармачылыгын жана жайыт комитеттердин катышуусунда жыйындар өткөрүлдү.Мындай жыйындар республиканын башка областарында да өткөрүлөт.
«Кыргыз жайыты» Ассоциациясынын адистери
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МЫЙЗАМДУУЛУК

АКЧА КАРАЖАТТАРДЫ ЖҮГҮРТҮҮНҮН СХЕМАМИ

БЮДЖЕТТИК
КАРАЖАТ.

“Жайыт мыйзамынын” 4.беренеси 2. бөлугү Жергиликтүү өз алдынча башкаруу
органы (ЖӨАБО) жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча ыйгарым
укуктарын жайыт пайдалануучулар бирикмесине өткөрүп берүүгө укуктуу.

Жайыт
акыны
пайдалануу
жолу
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КР Бюджеттик
кодекстин 13
беренеси. 2 бөлүгү
жергиликтүү бюджет
жергиликтүү
кенштин укуктук
ченемдик
аактылары менен
бекитилет

ЖБ киреше
элементи
14152200

Айыл
өкмөтү

ЖӨАБО жергиликтүү
бюджетти киреше жана
чыгаша бөлугүн түзөт
жайыт акыны эске алуу
менен

ЧЫГАША

2/3 бөлугү
704
РАЗДЕЛДЕ
бекитилет
“экономикал
ык
суроолордо”

Бюджет кодекси 48 берене.
Жайыт акы 100% жергиликтүү
бюджеттин кирешеси .

Салык
инспекция
сы
“Жайыт мыйзамынын”
11 берене 2бөлүгү

2/3ЖК

Жайыт акынын (1/3)
бөлугүнөн кем эмес
жер салыгын эске
алуу менен,
жергиликтүү
кенештин чечиминин
негизинде ЖӨБО
тарабынан «Жайыт
Мыйзамынын»
11беренесинин 3
бөлугүнө таянып
жергиликтүү
бюджеттин
жазылышы боюнча
колдонулат.

Жайыт
комитет

Жайыт башкаруу укугун берүү,
финансылык келишимин түзүү

Айыл өкмөт
жазылып
жергиликтүү
кенештен
бекитилген
жергиликтүү
бюджеттин
негизги
зарпточуусу
катары,
жергиликтүү
кенеш бекиткен
жайыттан тушкөн
акынын 2/3
бөлугүн, Жайыт
комиттетин эсеп
счетуна которот

“Жайыт
мыйзамынын”
10 беренеси 6
бөлүгү. Жайыт
акыны
чогултат

Жайыт пайдалануу
аксысынын баасы, жыл
сайын Жайыт комитет
тарабынан ар кандай жайыт
системасына жана
пайдалануу турунө жараша
жер салыгынын базалык
ставкасынан кем эмес
өлчөмүдө белгиленет жана
жергиликтүү өзүн башкаруу
органдын, өкулчүлүктүү
органы тарабынан
бекитилет

ЭСЕП КЫСАП СЧЕТУ

“Жайыт
Мыйзамынын” 11
беренесинин 2
бөлугүндө
көрсөтулгөндөй,
бөлүнгөн
каражаттарды Жайыт
комитетин кармоого
жайыттарды
жакшыртып
өнүктүүрүгө,
инфраструктурасын
калыбына келтирүүгө
жумшалат

Жайыт мыйзамынын 4
беренесине ылайык
Жергиликтүү өкулчүлүктүү
орган жыл сайын
коомчулуктун жайыт
пайдалану планын бекитет,
ошондой эле алардын
аткарылгандыгы боюнча
отчетун
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АДИС КЕҢЕШ БЕРЕТ

ЖАЙЫТ КОМИТЕТТИН ЖАЛПЫ ЧОГУЛУШТУ УЮШТУРУП
ЖАНА ЭФФЕКТИВДҮҮ ӨТКӨРҮҮ ЖОЛУ БОЮНЧА СУНУШТАР
1.

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 Жайыт Комитеттин милдети чогулуш болоордон 1 жума мурдатан жок дегенде 2-3 күн эртереек айылдын тургундарына почтадан, мектептеги окучулар аркылуу чогулушка чакыруу баракчасын таркатса туура болот.  Бул
чакыруу баракчасынын мааниси өтө зор, себеби чакыруу баракчасы менен жалпы элге чогулуш
болоор күнүн, ордун, чогулуш өтүүчү жайы, чогулушта карала турган маселелерди так жазып
ошондой эле жасалган иштер жөнүндө кыска учкай айта кетиш керек. 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.
2.

Айылдарда өткөн чогулуштар:

Айрым айылдык аймактарда бир канча айылдар бар, эң биринчиден ошол айылдарда чогулуш
өткөрүлүшү керек.  Отчету берип бүткөндөн кийин талкуу болот, талкуудан соң 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 жана орто мөөнөттүү планга өзгөртүүлөрдү киргизсе ыңгайлуу  болот.  Айылдарда өткөн чогулуштардын дагы бир маанилүү жагдайы болуп делегат шайлоо болуп эсептелет, себеби ЖК төрагасынын отчетун жогорку жалпы чогулуш кабыл
алып бекитүү укукка ээ болуусу маалым. Ушул себептен бүткүл айылдарда чогулуш өткөрүлүп
буткөндөн кийин, делегаттардын катышусу менен жалпы негизги чогулуш өткөрулөт.
3.

Делегаттарды шайлоо тартиби:

Жайыт комитетин төрагасы отчетту даярдагандан кийин ЖК отурумун чакырып, ошол отурумда ЖК ишинин отчету боюнча презентация кылып ЖК мүчөлөрүнө 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.
4.

Борбордук айылда чогулушту өткөрүү тартиби:

Айылдардагы чогулуштар өткөрулуп, делегаттар шайлангандан 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 пайдаланучулардын атынан чечим кабыл алып турушат.  Делегаттар жогорку айтылган милдеттерге жыл бою байланыштуу болгондуктан чогулуштан 1 жылга шайланып чогулуш
тараптан мандатка ээ болуш керек.

“Кыргыз жайыты” ассоциациясынын маалымат бюллетени. №3, 2017-жыл.

27

АДИС КЕҢЕШ БЕРЕТ
Ошондуктан бул жерде дагы өтө жоопкерчилик менен уюштуруу маселесин чечүү зарыл.   Эң
оболу күн 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 айлдардан 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.
5.
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•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

•
•

•
•

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 жана жоопко тартуу
чаралар.
Өткөн жылдын чогулушунда коюлган сунуштардын аткарылышы
Жайыт акысынын төлөө абалы жана   жайыт пайдаланучулардын 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 микродолбоорлор жөнүндө, толук финансылык маалымат.
Жайыт пайдаланучуулардан түшкөн арыздарды текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча маалымат.
Алдыда жасалуучу иштер жана көйгөйлөр боюнча маалымат.
ЖК төрагасынын чогулушка болгон жайыт комитетинин ишин алдыга жылдыруу боюнча
сунуштар
Отчетту жалпы талкууга салуу
Чогулуштун ЖК төрагасынын отчетун балоо боюнча чечими

ТЕКШЕРҮҮ КОМИТЕТТИН ОТЧЕТУ БОЮНЧА СУНУШТАР:
Текшерүү комиссиясынын мүчөлөрү жалпы чогулушка чейин өзүнүн отурумун өткөзүү зарыл
жана каралган маселесин жалпы талкууга сунуш кылат.
Текшерүү комиссиясынын отчеттунда 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 колдонулду.
Бюджетти көбөйтүү боюнча кандай иш аракеттер болду.
“Кыргыз жайыты” ассоциациясынын маалымат бюллетени. №3, 2017-жыл.
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•

Жайыт акынын тарифтерин ШМБ жогорулатуу боюнча кандай аракеттер жүргүзүлдү.

•
•
•

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 жүргүзүлгөндүгүн текшерүү боюнча жыйынтыктар.

б. Үстүдөгү жылга бекитилген бюджеттин, жыл боюнча сарпталышына анализ жургүзүү.

в. 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.
6. Текшерүү комиссиянын жайыт пайдаланучулар бирикмесиндеги милдет орду.

Текшерүү комиссия жайыт комитетке өтө чоң жардам көрсөткөн орган болуп эсептеленет. Көп учурда ЖК бирикменин ишинде уюштуруу жана аткаруу милдеттери менен
алек болот жана айыпка тартуу иштер ынгайсызыраак келет, ошол себептен текшерүү комиссиясын шайлайт.

«Кыргыз жайыты» Кыргызстандагы жайыт пайдалануучулар
Улуттук ассоциацисынын адиси
Найзабеков Байтемир

Текшерүү комиссиянын иш милдеттери негизинен кенен,
эң негизги милдети бул жайыт бирикмедеги болгон иштер боюнча тартип бузууларды, уставдын чегинен чыгуу
иштерге, бирикменин жайыт башкаруу пландарын бузгандарга, бирикмеге түшкөн акча каражаттын сарпталышына,  
мына ушулардын баарына көзөмөл жүргүзүп 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 тартат.

№

Иштин түрлөрүнүн аталышы

ГКЭД боюнча код

Салыктын базалык
суммасы (30 күнгө
сом менен)

39

Калктын малын кайтаруу боюнча кызмат көрсөтүүлөр

01.62.0

1500

“Кыргыз жайыты” ассоциациясынын маалымат бюллетени. №3, 2017-жыл.

29

Урматтуу жайыт пайдалануучулар!
Эгерде сиздерде жакшы тажрыйбалар, мыкты көрсөткүчтөр, үлгүлүү иш аракеттер болсо – бизге кабарласаңар, сиздердин сунуштар, сын-пикирлер ушул баракчаларга дайыма
жарыяланып турмакчыбыз.
Бизге электрондук дарекке жиберсеңиз болот: pasturekj@gmail.com
Сизди 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
Басууга кол коюлду 20.04.2017
Ордун басып чыгаруу.
Өлмөчү 1,25 б.ф.а.
Нускасы 500 экз.

«БаракЭлде» басмаканада басып
чыгарылган. Бишкек ш.,
Калык Акиева 11.

