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Урматтуу жайыт пайдалануучулар!

Жайыттар – кыргыз элинин, өлкөбүздүн
зор байлыгы. Жайыттарды рационалдуу, туура
пайдалануудан жайыт пайдалануучулар эле эмес
жалпы элибиз чоң пайда көрөөрү баарыбызга
белгилүү.
Жайыттарды
эффективдүү
башкаруу,
пайдалануу
жана
жакшыртуу
максатында
“Жайыттар жөнүндө” мыйзамга ылайык жайыт
падалануучулар бирикмелери, алардын аткаруучу
органы катары жайыт комитеттери түзүлгөнүнө 78 жыл болуп калды. Бул кыска мөөнөт ичинде
жайыт комитеттер өз алдынча коомдук уюм
катары бир топ ийгиликтүү иш чараларды
башташты. Атап айтсак, көп жылдардан бери
каралбай, кароосуз калган жайыттарга баруучу
жолдор оңдоло баштады, көптөгөн тоо
арасындагы көпүрөлөр оңдолуп, жаңыдан
салынууда. Булактар тазаланып, малдар суу
ичүүгө жакшы шарттар түзүлүүдө. Ошондой эле
жайыттардын
түшүмдүүлүгүн
жогорулатуу
максатында тоодо өсүүчү чөптөрдүн үрөөндөрү
себилип, жайыттардын абалы жакшыруу жолуна түшө баштады.
Жайыт комитеттеринин төрагаларынын көпчүлүгү өз милдетине жогорку жоопкерчилик
менен мамиле жасаган, эл ичинде кадыр-барктуу адистер болуп саналышат. Жайыт
комитеттеринин төрагаларынын ичинен айылдык кеңештин депутаттары, айыл өкмөтүнүн
башчылары жана башка мамлекеттик кызматтарга шайлана баштаганы да жайыт комиттеринин
кадыр баркы жыл сайын өсүп келе жаткандагын билдирет.
Тилекке каршы, айрым учурларда жайыт комитетинин төрагалары ар түрдүү себептер
менен тез-тез алмашуусу да кездешүүдө. Бул көрүнүш албетте жайытты башкарууда,
пайдаланууда өзүнүн терс таасирин тийгизет.
“Кыргыз Жайыты” ассоциациясы жайыт падалануучулар бирикмелеринин дараметин
көтөрүү, алардын укуктарын жана кызыкчылыктарын мыйзам чегинде коргоо жана аларга ар
тараптуу жардам көрсөтүүнү көздөгөн коомдук уюм болуп эсептелет.
Ошондуктан, “Кыргыз Жайыты” Улуттук Ассоциациясы ар кварталда маалымат бюллетенин
чыгарууну чечкен. Бул бюллетенде өзүбүздүн жасап жаткан негизги аракеттер, алдыдагы
максаттар жөнүндө, жайыт башкаруу, пайдалануу жана жакшыртуу багытында чыккан жаңы
ыкмалар, тажрыйбалар, жайыт мыйзамдарына кирген акыркы өзгөртүүлөр жана башка жайыт
комитеттерине керектүү маалыматтар жарыяланып турмакчы.
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Урматтуу жайыт пайдалануучулар, эгерде сиздерде жакшы тажрыйбалар, мыкты
көрсөткүчтөр, үлгүлүү иш аракеттер болсо – бизге кабарласаңар, сиздердин сунуштар, сынпикирлер ушул баракчаларга дайыма жарыяланып турмакчы.
Учурдан пайдаланып, жалпы жайыт пайдалануучуларды 2017-жыл менен куттуктайбыз,
сиздерге жана үй-бүлөңүздөргө баардык жакшылыктарды, барчылыкты, бакубат турмушту
каалайбыз!

Жайыт жакшы болсо – төл өсөт,
Жайытты ынтымакта пайдаланса – эл өсөт!

Сизди терең урматтоо менен,
“Кыргыз Жайыты” Кыргызстандын жайыт пайдалануучулардын
Улуттук Ассоциациясынын башкы директору
Абдималик Эгембердиев
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2016-ЖЫЛДЫН ОТЧЕТУ
Долбоордун максаты:
Жайыт пайдалануучулар бирикмелерин туруктуу өнүктүрүүгө жана өзүн-өзү
башкарууга
түшүмдүүлүк

жетишүү,

жаратылыш

ресурстарын

пайдалануунун

өндүрүмдүүлүк,

жана натыйжалуулук деңгээлин жогорулатуу үчүн жайыттарды жана

жайыттык инфра түзүмдөрдү калыбына келтирүү, ошондой эле, кесипкөйлүк, социалдык,
маданияттык жана билим берүүчүлүк долбоорлорун ишке ашыруу жолу менен жергиликтүү
коомчулуктун турмуш шартынын туруктуу өсүшүнө көмөк көрсөтүү, Кыргызстандагы
“Кыргыз Жайыты” жайыт пайдалануучулар Улуттук Ассоциациясынын (мындан ары –
КЖЖПУА/КЖУА) мүчөлөрүнүн укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо.
I. Милдеттер:
 ЖПБ жана ЖПБРА дараметин күчөтүү.
 ЖПБ жана ЖПБРА укуктарын жана кызыкчылыктарын алга жылдыруу
 КЖЖПУА жана ЖПБРА институттук жактан күчөтүү
Өнөктөштөрдүн тизмеси: ЖПБ Жайыт Комитеттери, ЖПБРА, ЖӨББ, Айыл чарба, өнөр жай
жана мелиорация министрлигинин алдындагы Жайыттар департаменти, АӨРБ, АЧДИБ, КӨжИА.
Ошондой эле, Эл аралык уюмдар: БУУӨД, ӨжАБУУ, Бүткүл дүйнөлүк банк, GIZ, “Camp Ala-Too” УФ,
Кристенсена фонду ж.б.
II. Ресурстар: 2016-жылга карата бюджетти – IFAD долбоорунун эсебинен 100% каржылоо.
III. Жалпы маалымат:
Кыргызстандагы “Кыргыз Жайыты” жайыт пайдалануучулар Улуттук Ассоциациясы –
юридикалык жактардын жана өкмөттүк эмес уюмдардын ыктыярдуу союзу, анын максаты жайыт
пайдалануучулардын, жайыт пайдалануучулар бирикмесинин (ЖПБ) жана алардын Жайыт
комитеттеринин (ЖК) натыйжалуу башкаруу жана жайыт ресурстарын пайдалануу
мүмкүнчүлүктөрүн жакшыртуу болуп саналат. Биз Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана
Ассоциациянын Уставына ылайык иш алып барабыз.
Ассоциация 1.2. Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү долбоорунун (IFAD) Жайыттарды
институттук чыңдоо компонентин ишке ашырат. Ал жайыттарды башкаруу жана жакшыртуу
боюнча квалификациялык адистердин штатын түзүүгө жардам берүү максатында республикалык
деңгээлдеги мекемелердин дараметин түзүү жана бекемдөө үчүн арналган.
Ассоциациянын негизги ишмердиги КӨжИА тарабынан өткөрүлгөн ЖПБ институттук жактан
баалоонун жыйынтыгына негизделген, ага ылайык эң алгач пилоттук ЖПБ катарында бардык
парамертлер боюнча эң төмөнкү баллдарды алган жана иштин басымдүү бөлүгү аны менен
өткөрүлгөн ЖПБ тандалып алынган:
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ЖК/ЖПБнын ишине карата институционалдык баа берүү
Нарын жана Ысык-Көл областтарынын (Учкун ЖПБсынан тышкары) 124 ЖПБсына институционалдык баалар берилди
ЖПБны институционалдын баалоо индикаторлору
1

ЖКнын шайлануучулугу

2

Төраганын шайлануучулугу

3

ЖПБнын динамизми

4

Бардык кызыкдар тараптардын тартылышы

5

ДБКС жөнүндө ЖПБнын мүчөлөрүн маалымдоо деңгээли

6

Жылдык план жөнүндө ЖПБнын мүчөлөрүн маалымдоо деңгээли

7

Келишпес жагдайлар

8

Бюджетти башкаруу

9

ЖПБ пайдалануучулардын канааттануусу

10

Финансылык туруктуулук

11

ЖКнын бардык мүчөлөрүнүн ДБКСты иштеп чыгууга тартылуусу

12

ЖКнын бардык мүчөлөрүнүн жылдык планды иштеп чыгууга тартылуусу

диапазону

ЖПБларга
берилүүчү
гранттын
өлчөмү

1

70-100%

1

2

60-70%

0,9

3

50-60%

0,8

4

Малы аз же аз камсыз болгондор
деп саналгандардын өкүлдөрү
Лидерлер,
абройлуулар
же
интитуттардын өкүлдөрү
Чабандар жана ири мал ээлери

40-50%

0,7

5

Жайыт комитеттеринин мүчөлөрү

40%дан төмөн

0
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Тышкы баалоочулар

Ийгиликтүүлүктүн
Көрсөткүчтөрүнүн

№

ФТнын тиби
Аялдар тобу

Ысык-Көл жана Нарын облустарынын жана Жалал-Абад облусунун Тогуз-Торо
районунун пилоттук ЖПБ/ЖК институттук жактан баалоонун жыйынтыгы
Облусу

Райондордун
аталышы
Ак-Суу
Жети-Өгүз

Ысык-Көл
Ысык-Көл
Тоң
Түп

Нарын

Нарын
АтБашы

Жалал-Абад

Тогуз-Торо

Орточо

ЖПБ/ЖК
аталышы
Челпек
Жыргалаң
Жети-Өгүз
Липек
Ырдык
Бостери
Тамчы
Чоң-сары-ой
Көк-Мойнок
Ак-Булуң
Түп
Ак-Кудук
Он-Арча
Сары-Ой
Учкун
Ат-Башы
Атай
Каргалык
Көк-Ирим
Сары-Булуң
Тогуз-Торо

Ушул А/А
Ушул А/А Ушул А/А
ЖПБ ИБдо
калктын
малдын жайыттын алынган ЖПБ
саны
саны
аянты
жалпы баллы
(2009)
6898
6023
12169,2
55%
9365
4254
6617
10634
3819
6844
2750
1692
12053
3370
2829
1113
5072
10764
2134
10520
2929
2752
3801

11590
5817
5559
7752
6216
7222
6016
3621
9255
5143
6794
3229
11118
10771
4014
8070
3626
3746
4789

7375
28646
8108
18287,5
28450
21150
76361
1647,2
4957,9
32461
20178
11768
26204
3457,8
16612
56619
33082
16401
61687

54%
53%
53%
52%
43%
37%
52%
31%
37%
53%
51%
52%
51%
59%
33%
59%
52%
38%
50%
46%
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Жалпы прогресс: 2016-жыл ичинде:
 Пилоттук ЖПБ менен 127 жолугушуу өткөрүлгөн, алардын ичинен 38% - Ысык-Көл
облусунда, 27% - Нарында, 11% - Жалал- Абадда, 4% - Баткенде жана 20% - Ошто
өткөрүлгөн.
 Жалпы жонунан 1308 адамга (ЖПБ ЖК, ЖӨББ өкүлдөрүнө жана айыл жашоочуларына)
кеңеш берилип, окутуу иштери жүргүзүлгөн, алардын 81% - эркектер, 19% - аялдар
(аялдардын аз катышуусу жайкы талаа жумуштары менен алек болушу менен
түшүндүрүлөт), анын ичинен жаштар – 30%, мамлекеттик кызматкерлер – 5%.

 жайытты пайдалануу жана жалпы эле жайыт реформасы чөйрөсүндөгү 60тан ашуун
маселелер жана көйгөйлөр талкууланып, түшүндүрүлгөн.
 жайытты пайдалануу чөйрөсүндөгү ЖПБ иштеринин натыйжалуулугу үчүн 1300 даана
документтер иштелип чыгып, таратылды:
 иш кагаздарын системалаштыруу үчүн 15 папка,
 бухгалтердик эсепти жүргүзүү үчүн 6 папка,
 административдик жоопкерчилик жана жайыт пайдалануучуларга салык салуу жолжоболору боюнча буклеттер,
 жайыттарды пайдалануу чөйрөсүндөгү КР мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча
таратуучу материалдар,
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 2 окуу модулдары боюнча: жайыт пайдалануунун укуктук негиздери жана ЖПБ
финансылык туруктуулугу боюнча таратуучу материалдар,
 Мыйзамдарга киргизилген бардык өзгөртүүлөрдү жана мурунку документтердеги
пробелдерди эске алуу менен иштелип чыккан ЖПБ Уставынын жаңы редакциясы.

Жайыт пайдалануучулар, калктын аз камсыз болго катмарлары, мамлекеттик
кызматкерлер, ЖӨББ өкүлдөру жана башка кызыктар тараптар менен болгон жолугушууларда
Ассоциациянын адистери тарабынан Ассоциациянын түзүлүү себептери, Ассоциацияга мүчө болуу
шарттары, башкаруу түзүмү боюнча кеңири түшүндүрмө берилип, өзгөчө КӨжИА максаттары жана
институттук баалоонун жыйынтыгы кеңири түрдө каралган, төмөн баалоонун себептери жана ал
үчүн шарттар түшүдүрүлгөн, ошондой эле, коомчулуктун маалымдуулугун жогорулатуунун жана
анын ЖПБ ЖК иштерине катышуусун активдештирүүнүн мүмкүн болгон ыкмалары талкууланган;
 жайыттарды башкаруунун эски моделинин терс натыйжалары түшүндүрүлгөн, ошондой
эле, экологиялык жана социалдык аспектиде жайыттарды пайдалануунун ижара ыкмасы
учурундагы потенциалдык келишпес абалдар талкууланган;
 жайыттарды башкаруунун жаңы моделинин оң натыйжалары түшүндүрүлүп, көрсөтүлүп
берилген, жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча ЖК функциялары кеңири
түшүндүрүлгөн;
 “жайыттарды мониторингдөө” сыяктуу түшүнүктөр жана аны өткөрүү ыкмалары, ар бир
мезгил жана участкалар боюнча пайдалануу варианттары кеңири каралган;
 “жайыт участкаларынын көлөмү” түшүнүгү жана аны өлчөө ыкмалары изилденген;
 жайыттарды башкаруу жана жайыт ресурстарын пайдалануунун укуктук негиздери боюнча,
ЖПБ иш кагаздарын жүргүзүү жана бухгалтериясы боюнча, ЖПБ финансылык туруктуулугу
жана фандрайзинг, ошондой эле, конфликттик абалдарды чечүү боюнча 30 тренинг
өткөрүлгөн;
Отчеттук мезгил ичинде Ассоциациянын адистери тарабынан Курчап турган чөйрөнү коргоо
жана токой чарбасы Мамлекеттик агенттиги, “САМР Ала-Тоо” УФ, Техникалык жактан кызматташуу
боюнча герман коомчулугу (GIZ) менен биргеликте токой фондундагы жайыттарды пайдалануу
маселеси көтөрүлүп, талкууга алынды. Анын жыйынтыгында “Жалал-Абад облусундагы токой
секторун реформалоону пилоттоштуруунун алкагында, пилоттук токой чарбасындагы
Мамлекеттик токой фондунун жайыттарды башкаруу тартибинин колдонулушу боюнча
инструкциясы” иштелип чыгып, Мамлекеттик агенттиктин буйругу менен бекитилген.
Бардык пилоттук ЖПБ жайыттарды натыйжалуу башкаруу боюнча 9 практикалык көндүмдөрү
талкууланып, адаптацияланган жана өткөрүлүп берилген: ЖК тандоолорду өткөрүү;
уюмдаштыруу документтери түзүү; ЖК бюджетин иштеп чыгуу; мал жаюу жана башка
максаттар үчүн жайыттарды пайдаланууга төлөмдүн өлчөмүн белгилөө; ЖПБ ЖК иш
кагаздарынын жана бухгалтердик эсептин жүргүзүлүшү; административдик жаза-чараларын
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колдонууда процедуралык документтерди түзүү; жайыттарды башкаруу жана пайдалануу
боюнча коомчулуктун планын иштеп чыгуу; жайыттарды мониторингдөө, алардын
түзүлүшүн талдоо жана жайыттардын көлөмүн аныктоо; долбоорлорго жана гранттык
тапшырыктарды жазууга катышуу; жана башкалар...

 тажрыйба алмашуу боюнча 6 визиттик-турлар: ЖК иштери, иш кагаздарын жүргүзүү,
бухгалтерия чөйрөсүндөгү так коюлган иштер боюнча пилоттук ЖПБнын жайыт
комитеттеринин өкүлдөрү үчүн жумуштук иш сапарлар уюштурулган,
 пилоттук ЖПБ менен болгон жолугушуунун жүрүшүндө жер-жерлердеги көйгөйлөрдүн 22
негизги багыттары деталдуу түрдө иштелип чыкты жана аларды чечүү боюнча сунуштар
киргизилди:
ЖПБ/ЖК,
ЖӨББ,
рай.мам.администрациялардын
жана
экотехинспекциялардын ортосундагы кызматташтык принциби боюнча; жайыттарды
пайдалануу бирикмелерине салык салуу боюнча; жер салыгынын базалык ставкасы
боюнча; жеңилдетилген салык салуу боюнча; жайыттарды пайдалануучуларга
адмсинистративдик жаза-чараларын колдонуу жол-жобосу боюнча; жайыт
ресурстарын мал жаюудан башка максаттарда колдонуу жол-жоболору; жайыт
пайдалануучулар үчүн төлөм өлчөмүн белгилөө маселелери; жайыттардын чек арасы;
жайыттарды инвентаризациялоо; жайыттарга имараттарды жана курулмаларды
куруу маселелери боюнча; жайыттардын абалын жакшыртуу боюнча иш-чараларды
өткөрүү; административдик-аймактык реформалар; жорго жүрүш (инохота) боюнча;
жерлерди транформациялоо; казыналык системасын киргизүү маселелери боюнча;
айрым жайыттарга буга чейинки курулуп калган маданий борборлорду колдонуу
өзгөчөлүктөрү боюнча; токой чарбалары менен болгон кофликттик жагдайлар боюнча;
жайыт реформасы маселеси боюнча; жайыт үчүн төлөмдөрдү чогултуу маселелери
жана жайыт пайдалануучуларды мотивациялоо; башка мамлекеттик түзүмдөр менен
кызматташтык маселелери боюнча.
6 мыйзам долбооруна оңдоолор талкууланып, КР Жогорку Кеңешине киргизилген:

 КР “Жайыттар жөнүндө” Мыйзамы
 “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”
 КР “Аңчылык жана мергенчилик чарбасы жөнүндө”

 КР Салык кодекси
 КР Жер кодекси
 КР Токой кодекси
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 Ассоциациянын адистеринин катышуусунда КР 2016-жылдын 7-майындагы №56 “Кыргыз
Республикасынын айрым мыйзам актыларына (КР “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу
жөнүндө”, “Жайыттар жөнүндө” мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө”
Мыйзамы кабыл алынып, күчүнө кирген;
 Ассоциациянын адистеринин катышуусунда Кыргыз
Республикасынын мыйзам актыларына 8 өзгөртүү
кабыл алынып, күчүнө кирген;
 пилоттук ЖПБ менен болгон жолугушуулардын
жүрүшүндө
жер-жерлердеги
төмөнкү
негизги
көйгөйлөр талкууланган: Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарына ылайык, ЖПБ жана анын аткаруучу
органынын-жайыт комитетинин ишмердигиндеги
демократиялык принциптердин сакталышы; ЖПБ/ЖК
КР мыйзамдарынын чегинде өз функцияларын
аткаруулары; КР “Жайыттар жөнүндө” Мыйзамына
ылайык жайыт пайдалануучулар бирикмесинин
жайыттарды башкаруу жана пайдалануу тартиби;
ЖПБ Уставына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду
киргизүү жана ЖПБны кайра каттоонун тартиби;
ЖПБга салык салуу; Токой фондундагы жайыттарды
пайдалануу; мергенчиликке чыгуу үчүн ЖПБ жайыт
участокторун берүү; жайыттардын чек араларынын
белгилөө;
башка
айыл
аймактарындагы
жайыттарды пайдалануу.
 пилоттук ЖПБ 12 келишпес жагдайлар талкууга алынып,
чечилген: Көк-Мойнок, Тамчы, Ак-Булуң , Түп, Тепке,
Учкун, Он-Арча,
Мирмахмудовский, Кыргыз Ата,
Ноокат, Терек-Сай, Тоолук ЖПБ.
Мындан тышкары, Ассоциациянын адистери тарабынан өнөктөш уюмдар менен өз ара
пайдалуу мамилелерди бекемдөө боюнча иштер жүргүзүлгөн. Мисалга алсак, жергиликтүү
ЖПБ/ЖКнын дараметин жогорулатуу максатында, Жайыт депатаментинин аймактык адистеринин
демилгеси боюнча жана
Баткен облусунда БУУӨПтүн Баткен аймагындагы кеңсесинин
финансылык колдоосунда “Кыргыз жайыты” Ассоциациясы тарабынан Баткен облусундагы жайыт
комитеттерине жана суу пайдалануучулар ассоциациясынын мүчөлөрүнө методикалык жана
практикалык жардамдар көрсөтүлүп, Исфана, Баткен шаарланында, Пульгон айылында райондук
деңгээлдеги жолугушуулар (тегерек столдор) өткөрүлдү. Мындан тышкары, Тажикстандан келген
делегация (20 адамдан турган) Ассоциациянын иштери менен таанышып, Camp Alatoo ФБ менен
биргеликте иш-чара уюштурулду.
Ассоциациянын донорлору жана жаңы мүчөлөрү менен болгон
потенциалдык байлыншты жөнгө салуу үчүн, ошондой эле, өнүктүрүүнүн
бирдиктүү саясатын иштеп чыгуу максатында, ЖПБРА менен биргеликте
“2016-2020-жылдарга Ассоциацияны туруктуу өнүктүрүүнүн стратегиялык
планы” журналы кыргыз, орус жана ангилис тилдеринде чыгарылып,
ЖПБРА жана петенциалдык өнөктөштөргө да таратылып берилген.
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Өлкөнүн бардык ЖПБ дараметин күчөтүү,
пайдалануу чөйрөсүндөгү актуалдуу маселелерди
түшүндүрүү, ошондой эле, жер-жерлердеги
жаңжалдуу кырдаалдарды жоюу максатында,
адистери тарабынан ЖПБ ЖК жана ЖПБРА үчүн
куралы “Жайыт пайдалануучулардын стол
даярдалды, ал кыргыз жана орус тилдеринде
ошондой эле тренингдерде жана семинарларда
пайдалануучуларды андан аркы окутуу үчүн
пландалууда.

жайыттарды
так жана жеткиликтүү
потенциалдык
Ассоциациянын
практикалык
окуу
китепчеси”
басмага
ЖПБга
таратуу,
жайыт
пайдалануу

USAID
(ACDI/VOCA
программасы)
колдоосунда
Ассоциацияны институттук жактан бекемдөөнүн алкагында АКШдан стратегиялык пландоо
боюнча адис Джон Дорланд чакырылган, анын жардамы менен Ассоциацияны 2016-2019жылдарга өнүктүрүүнүн бизнес-планы иштелип чыгып, деталдык түрдө пландаштырылган.

Ассоциациянын финансылык жактан туруктуулугун жогорулатуу максатында: эл аралык донордук
уюмдарга жана Европа өлкөлөрүнүн элчиликтерине 12 долбоордук тапшырыктар даярдалып,
жөнөтүлгөн. Анын негизги максаты Ассоциациянын жана анын (ЖПБ жана ЖПБРА) мүчөлөрүнүн
дараметин жогорулатуу болуп саналат – ал донорлордун кароосунда турат.
Өлкөнүн региондорунда жайыт реформасы жана ушул процесстин мыйзам чегиндеги
маселелери боюнча акы төлөө менен кеңешмелер жана окуулар уюштурулуп, анын
жыйынтыгында кошумча 133 203 сом (алардын GIZ консалтинг кызматы үчүн - 37203 сом жана
ӨПБУУ долбоору боюнча Жайыт комитетинин жана Суу пайдалануучулар ассоциациясынын
мүчөлөрүнүн дараметин жогорулатуу боюнча тренинг үчүн – 96000 сом) келип түшкөн.
Жүргүзүлгөн иштердин жыйынтыгын чыгаруу менен, 2016-жылдын 27-октябрынан тартып
29-октябрына чейинки мезгил ичинде Ысык-Көл облусунун Бостери айылында Ассоциация
мүчөлөрүнүн жылдык жыйынтыктоочу чогулушу жана РАЖПБ жана ЖПБнын дараметин көтөрүү
боюнча Республикалык конференция өткөрүлдү. Конференциянын максаты, семинардын
катышуучуларын жайыт реформасынын укуктук негиздерине, жайыттарды пайдаланууда туруктуу
башкарууга жана пландоого, ЖКнын иш кагаздарын жүргүзүүгө жана финансылык эсепке алууга,
ошондой эле ЖК ЖПБнын ишинде ички жана тышкы келишпес жагдайларга дуушар кылган
маселелерди чечүүгө үйрөтүү болду.
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Жылдык чогулуштун максаты болуп: 2016-жылдын жыйынтыгын чыгаруу, Ассоциациянын
штаттык ишинин жыйынтыктары боюнча жылдык отчет тапшыруу, 2016-2019-жылдарга карата
бизнес-планды бекитүү, 2017-жылга карата Ассоциациянын иш планын бекитүү саналды. РАЖПБ
жана ЖПБнын төрагалары, жайыт комитеттеринин мүчөлөрү, ЖӨАБдардын өкүлдөрү, аялдардан

жана жаштардан турган топтор бул иш чаранын максаттуу топтору болуп калышты. Бул иш
чаранын катышуучуларынын саны 143 адам болду, анын ичинен 52% - эркектер жана 48% аялдар,
болжол менен 15%ды жаштар түздү.
Республикалык семинарды жана жылдык чогулушту өткөрүү процессинде төмөнкү
маселелер каралды: Мал Чарба жана Рынокту Өнүктүрүү - 1, 2 долбоорунун максаттары жана
милдеттери жөнүндө; Ассоциациянын 2016-жылдагы «Кыргыз Жайыты» ишмердигинин
жыйынтыктары тууралуу; эл аралык донордук уюмдар менен кызматташуу тууралуу; жайыт
комитеттери аралык алдыңкы тажрыйбалар менен алмашуу тууралуу; жайыттарды жакшыртуу
усулдары жөнүндө; жайыттардын абалына мониторинг жүргүзүү жана баалоо, жайыттарды
башкаруу планын ишке ашыруу; жайыттарды башкаруу жана жайыт ресурстарын колдонуу
маселелерин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылар жөнүндө; жайыт жерлерин колдонууда
келишпес жагдайларды чечүү жөнүндө; ЖПБнын финансылык туруктуулугу жөнүндө;
«Электрондук жайыт комитети» маалыматтык тутуму тууралуу; жана башка
жайыттарды пайдаланууга байланышкан маселелер. РАЖПБ жана ЖПБнын төрагаларынын,
жайыт комитеттеринин мүчөлөрүнүн жана башка кызыкдар тараптардын көңүлү бардык зарыл
болгон документтердин өз мөөнөтүндө иштеп чыгуусуна келип такалды, анткени мындай жагдай
кичи долбоорлорду ишке ашырууга таасирин тийгизүүчү негизги факторлордон болуп саналат.
Ассоциациянын башкы директору А.А. Эгембердиевден Ассоциациянын 2016-жылдагы
«Кыргыз Жайыты» ишинин жыйынтыктары боюнча маалыматтар алынгандан кийин
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семинардын катышуучулары Нарын жана Ысык-Көл
облустарындагы МЧРӨ-1 ди ишке ашыруу чегинде
максатка ылайык иш алып барууну жана комплекстүү
мамиле кылууну белгилей кетишти, анын үстүнө
институттук баалоонун жыйынтыгында эң төмөнкү балл
алышкан ЖПБнын жайыт комитеттеринин төрагалары
чыгып сүйлөштү.
Ошондой
эле,
2016-жылдагы
иштердин
жыйынтыктарын
карап
чыгып,
семинардын
катышуучулары кийинки 2017-жылдагы иштелүүчү иштин
негизги багыттарын талкуулашты, анын ичинен түштүк
регионунан чакырылгандар муну жактырышты жана
“Кыргыз жайыты» Ассоциациясынын жер-жерлердеги
негизги
өнөктөшү
болуп
райассоциациялары
саналгандыктан, РАЖПБлардын иштерин күчөтүү айтылды,
биринчи
кезекте,
РАЖПБларга
компьютердик
техникаларды алууда жана аны иш жүзүндө пайдаланууда окутуу боюнча көмөк көрсөтүү зарыл.
РАЖПБнын катышкан бардык төрагаларына ЖПБ Чолпондун ”Кристенсен фонду” менен иштөө
тажрыйбасынын мисалында эл аралык уюмдар-донорлордон инвестицияларды тартуу боюнча өз
алдынча иштерди жөнгө салуу сунушу берилди.
ЖПБ ЖКнын дараметин көтөрүү маселелери МЧРӨнү ишке ашыруу процессинде
артыкчылыктуу болуп саналат жана Нарын районунун жайыт комитеттеринин бир нече
төрагаларынын сүйлөгөн сөздөрүндө, ЖПБ/ЖКнын дараметин көтөрүү инструменти катары
РАЖПБ жана ЖПБ/ЖКларга тажрыйба алмашуу жана ЖПБнын офисин жасалгалоодо тажрыйба
бөлүшүү боюнча дайыма визит-турларды уюштуруп туруу сунуштарын киргизишти.
Семинардын катышуучулары жайыттардын абалын кантип жакшыртуу керек деген маселенин
үстүндө ой бөлүштү. Бул маселе боюнча өзүнүн маалыматы менен КНЖИИПтин адиси Н.Килязова
чыгып сүйлөдү, ал Кыргызстандын табигый жайыттарын жакшыртуунун жана пайдалануунун
жолдору жөнүндө айтып берди. Жайыттардын абалын жакшыртуу үчүн сунуш катары, түп
тамырынан жана үстүнкү катмарын жакшыртуу сыяктуу усулдарды колдонуу сунушталган,
ошондой эле азыркы учурда чөптүү (травостой) тоюттуу
жерлерди жакшыртуунун жана сактоонун арзан жана
алгылыктуу ыкмасы болуп, жайыттарды рационалдуу
пайдалануу системасы эсептелет, б.а. жайыт которуу
системасында
жол берилген жүктү колдонуунун
кайталанышынын сакталышы. Кыргыз НИТИ тарабынан
жайыттарды жана тоюттарды изилдөөдө жайыттардын
негизги
типтерин
пайдалануунун
оптималдуу
мөөнөттөрү жана кайталануусу белгиленген, чарбалык
кылуу үчүн
жайыттардын тоюттуулугун 20-30%га
жогорулатууга мүмкүндүк бере турган, алгылыктуу
жайыт которуу схемасы иштелип чыккан.
Ошондой эле жылдык чогулушта Ассоциациянын башка дагы адистери чыгып сүйлөштү:
жайыттарды башкаруу жана жайыт ресурстарын пайдалануу маселелерин жөнгө салуучу
ченемдик укуктук базаларга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу маалыматы менен Ассоциациянын
адиси К.Кудайбергенов чыгып сүйлөдү; Ассоциация тарабынан жайыттуу тоют жерлерин
пайдаланууда келип чыккан келишпес жагдайларды чечүү боюнча өткөрүлгөн иш чаралар
тууралуу Ассоциациянын адиси Б.Найзабеков айтып берди; РАЖПБ жана ЖКнын (МЧРӨ
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аяктагандан кийинки) финансылык туруктуулукка жетишүү перспективасы тууралуу, ошондой эле
ага жетүүнүн белгилүү факторлору тууралуу Ассоциациянын адиси Э.Маратова айтып берди;
БУУӨДүн Суусамыр долбоорунун чегинде ийгиликтүү апробацияланган «Электрондук жайыт
комитети» маалыматтык системасын Кыргызстан боюнча андан ары жайылтуунун зарылдыгы
тууралуу Ассоциациянын адиси Б.Усубалиев айтып берди.
Семинардын аягында РАЖПБ жана ЖК/ЖПБнын активдүү жана өзгөчө айырмаланган төрагаларын
КЖАнын ардак грамотасы менен сыйлоо аземи болду.

Ошондой эле бул иш чарада жылдык жыйынтыктар чыгарылды жана расмий түрдө 2016отчёттук жылдын ичинде Ассоциациянын адистери тарабынан жасалган иштердин жыйынтыктары
менен таанышылып, Ассоциация мүчөлөрүнүн жылдык чогулушу расмий түрдө өттү, мында
Ассоциация тарабынан өзүнүн негизги милдеттерин ишке ашыруу жолунда дуушар болгон
тоскоолдуктар жана аларды чечүү жолдору талкууланды. Ассоциациянын ишин бардык
катышуучулар канааттандыраарлык деп баалашты жана кийинки жылы Чүй жана Талас
облустарын камтуу менен бул чөйрөнү кеңейтүү зарылдыгын белгилешип, иштин мындан да
натыйжалуу жана жемиштүү болушун каалап кетишти, ушул эле учурда өздөрү ар тараптан колдоо
көрсөтөөрүн айтышты. Алсак, мисалы, андан ары добуш берүү жолу менен ар бир ЖПБдан 1000
(бир миң) сом өлчөмүндө жыл сайын берилүүчү мүчөлүк акы бекитилди. Мындан тышкары, 2017жылга карата жаңы бизнес-план, бюджет жана иштөө планы бекитилди.
Ассоциацияны андан ары өнүктүрүү пландарын талкуулоонун жүрүшүндө Ассоциация
тарабынан өзүнүн мүчөлөрүнө көрсөтө ала турган мүмкүн болуучу кызматтар каралды жана мунун
жыйынтыгында, көпчүлүк ЖПБларда компьютердик сабаттуулукка жана Интернет тармагын
пайдаланууда, ошондой эле жайытты пайдалануунун укуктук негиздери чөйрөсүндө билимдерин
жогорулатууда белгилүү деңгээлде муктаждыктар бар экени белгилүү болду. Чогулуштун
катышуучуларынын бардык эскертүүлөрү жана сунуштары эске алынды жана келечекте
Ассоциациянын андан аркы ишин пландаштырууда колдонулат.
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Чогулуштун расмий бөлүгү аяктагандан кийин катышуучуларга Дене тарбиясы – ден
соолукту чыңдоо комплексине, Чолпон-Ата шаарындагы Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюну үчүн
салынган ипподромго, “Рух-Ордо” тарыхый-маданият комплексине жана Чолпон-Ата шаарындагы
тарых музейине барып маданий-программаларга катышуу сунушталды.

Жумушчу жолугушуулардын жана Ассоциациянын семинарынын катышуучуларын алдын-ала
сурамжылоодо төмөнкү жыйынтыктар алынды:
 Пилоттук ЖПБлардын жайыт пайдалануучуларынын көпчүлүгү ЖПБ ЖК институтунун
зарылдыгын жана мыйзамдуулугун айтышты, ошондой эле аны, жайыттарды натыйжалуу
пайдалануунун жана башкаруунун негизи катары таанышты;
 жайыт колдонуучулардын ар кандай топторунун өкүлдөрү өздөрүнүн ЖКсынын кассасына
жайыттарды пайдаланганы үчүн акыларды жыйноонун маанилүүлүгүн жана зарылдыгын
баамдашты жана бул маалыматты калган жайыт пайдалануучуларга таратуу менен бул
процесске ар тараптан өбөлгө көрсөтөөрүн билдиришти;
 пилоттук ЖПБлардын жайыт пайдалануучулары ЖКнын бюджетин түзүү процессин так
түшүнүштү жана бардык чогултулган каражаттар жайыттардын абалын жакшыртууга жана
жайыттарга кирүү мүмкүндүгүн арттырууга кетет;
 ЖК ЖПБнын мүчөлөрү ревизиялык комиссия менен иштин бардык жактарын биротоло
аныкташты жана андан ары ревизиялык комиссия аркылуу бюджеттик чыгымдоолорду
контролдоп турууга ниеттеништи;
 жана эң маанилүүсү – жайыт пайдалануучулар ЖПБга бекитилген жайыттардын тагдыры
жайыт пайдалануучулардын өзүнө көз каранды экенин жана жайыт ресурстарына алардын
кылдат мамилеси керек экенин моюнга алышты.
 Ассоциациянын отчёттук мезгил ичиндеги алгылыктуу милдеттеринин бири бул уюумдун
беделин түзүү жана аны алга жылдыруу жана өлкө аймактарына багыттоо болду.
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Коммуникациялык стратегиянын алдына коюлган милдеттерине
Ассоциациянын адистери төмөнкү максаттарды аныкташты:

байланыштуу,

 Жайыт реформасын алдыга жылдыруу, жайыт ресурстарын жана инфраструктураны
натыйжалуу башкаруу жана пайдалануу;
 ЖПБ, РАЖПБ жана башка кызыкдар тараптардын дараметин көтөрүүдө жана өнүктүрүүдө
көмөк көрсөтүү;
 Ассоциациянын мүчөлөрүнүн укуктук жана мыйзамдык кызыкчылыктарын коргоо жана
берүү;
 Кыргызстанда жайыт реформасын ишке ашырууда ККЖЖПУАнын ролуна, жана анын
ишинин жыйынтыгына карата көнүл буруу.
Ассоциациянын кийинки мезгилге карата пландары:
 Ысык-Көл жана Нарын облустарынын пилоттук ЖПБсынын жасаган
иштерине мониторинг жүргүзүү;
 түштүк регионундагы пилоттук ЖПБлар менен иштерди улантуу;
 түштүк регионундагы пилоттук ЖПБлар менен бухгалтердик эсеп
жүргүзүүнү жана иш кагаздар менен иштөөнү жолго салуу;
 келишпес жагдайларды чечүү боюнча тренингдерди өткөрүү;
 жер-жерлерде жайыттарды туруктуу башкаруу боюнча долбоорлорду жайылтуу;
 пилоттук ЖПБларга тажрыйба алмашуу жана окутуу боюнча иш чараларды (визиттурларды) өткөрүү;
 Ассоциациянын мүчөлөрүнүн укугун жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча иштерди
улантуу;
 аялдардан турган топтор жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөр менен тийиштүү иштерди
жүргүзүү;
 дараметтүү донордук уюмдар менен иштөөнү жолго салуу;
 кызыктыруучу маданий-массалык иш чараларды өткөрүү;
 жайыт пайдалануу көйгөйлөрүн чечүүдө РАЖПБны катыштыруу;
 жайыт пайдалануучулар үчүн дайыма колдонулуучу китептерди таратуу жана ал боюнча
окутуу;
 жайыт реформасы боюнча башка материалдарды чыгаруу (буклеттер, брошюралар);
 Ассоциациялардын мүчөлөрү менен жыйынтыктарды чыгаруу үчун жыл сайын
чогулуштарды өткөрүү.
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУНА КАРАШТУУ СУЗАК РАЙОНУНУН
БАРПЫ ЖАЙЫТ ПАЙДАЛАНУУЧУЛАР БИРИКМЕСИ
Барпы жайыт пайдалануучулар бирикмеси 2009-жылдын
23-декабр
айында
түзүлүп,
Жалал-Абад
юстиция
башкармалыгынын № 0065972 күбөлүгү менен катталган. Барпы
айылдык округунда жалпы 8654 га жайыт жер болуп, анын 3417
га жери жакынкы, 5237 га жери алыскы жайыт болуп саналат.
2010-жылы
Барпы
ЖКне
Каржоодиев
Апсалам
Кимсанович шайланган. Шайланган күндөн баштап КРнын
Жайыттар жөнүндөгү мыйзамын дыкаттык менен окуп үйрөнүп,
жайытты пайдалануу, башкаруу жана жакшыртуу иштерин колго
алат. Алгач: 1 жыл ичинде жасалуучу жумуш графигин иштеп
чыгып, иш-план тузөт жана айылдык кеңеште талкуулатып
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ЖК торагасы А.Каржоодиев

бекитирип алат да, жайыт пайдалануучулар
Барпы жайыт комитетинин 2010-2016-жылдар
менен мыйзамдуу турдө иш баштайт. Ар бир
аралыгындагы планы жана аткарылышы
жайыт пайдалануучу менен жеке типтуу
келишим тузулуп, жайыт пайдалануучу
жердин картасы аныкталып болунуп чийилип
берилет. Ошондой эле, келишим тузгөн
убакта жайыт билети жазылып, жайыт акынын
50 пайыздан кем эмес төлөмун банк эсебине
же жайыт комитеттин
бухгалтериясына
төлөнуп, жол кагазы (ветеринардык справка
кошо) берилгенден кийин гана жайытка
чыгууга уруксат берилет.
Жайытка чыгуучу жолдорго сезондук
ветеринардык посттор уюштурулуп, алар
жайытка
айдаган
малчы-койчу,
фермерлерден мал жандыктарынын жол кагазын, келишимдин жана акча төлөгөндүгүн
тастыктоочу квитанциянын негизинде жайытка кое берет. Бугунку кундө алыскы жана жакынкы
жайыттарды 91 жайыт пайдалануучулар мал жандыктарын багуу учун келишим тузуп иштешет.
Андан сырткары 7 келишим жайытты башка максатта пайдалануучулар (аарычылар) менен
тузулгөн. Ар жыл сайын жылдык отчеттук чогулуш өткөрулуп, анда бюджеттин аткарылышы жана
чыгымдары боюнча кеңири маалымат берилет. Текшеруу комиссиясы бухгалтериялык
документтерди карап чыгып акт жазат жана жалпы чогулушка алып чыгат.
Мындай аракеттердин натыйжасында ЖК тузулгөнгө чейин жалпы жайыт пайдалануудан 10
миңдин айланасында акча каражаты жыйналган болсо, 2016-жылга карата ЖК бюджети 980 миң
сомго жеттип отурат. Жайыт акысынан тушкон каражатка бир топ жайыт инфраструктурасун
ондоо, калыбына келтируу иштерин жургузду. Алсак: 2013-2014-жылы 614 мин сомдук 5 жерге
мал суу ичуучу жай (водопой),1 жерге каптаж куруган. 2015-жылы алыскы жайытка баруучу 45 км
жол сурулуп ондолгон. Быйылкы 2016-жылы Жылан-Уюк жайлоосуна баруучу жолго 16 мин
сомдук ондоо иштери, Ообек жайлоосуна отуу учун Кок-Арт дарыясына отуучу копуро салынып
берилди. Ошону менен бирге эле 2015-жылы жайыт комитетинин бджетинен уномдолгон акча
каражатынан айылдык кенештин чечимине ылайык Барпы жайыт пайдалануучулар бирикмесине
495 мин сомго «Нива» автомашинасы сатылып алынды. Мындан сырткары 2013-2014-2015жылдары Барпы Жайыт комитетинде тажрыйба алмашуу багытында Республикалык, областтык,
райондук денгээлде 3-жолу окуу семинарлар откорулгон.
Жумуштагы жетишкендиктери жана сыйлыктары.

Сыйлык алуу учуру

Жылан-Уюк жайтына баруучу жолу тазалоо учуру
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Барпы жайыт комитетине торага болуп келгенден жайытты туура пайдалануу, жакшыртуу
иштерин колго алып, пландалган бюджетти чогултууда элге тушундуруу иштерин жургузуу менен
тыгыз иштеп чон жетишкендиктерге ээ болгон.
1.
Сузак районунуны Барпы айыл окмотунун «Ардак грамотасы» 2010ж.
2.
Сузак райондук жергиликтуу кенешинин чечими менен Сузак районунун «Ардактуу
атуулу» тош белгиси 2011ж.
3.
2011-жылы КР айыл чарба министрлигинин алдындагы жайыт департаментинин «Ардак
грамотасы», 2011ж.
4.
КР айыл чарба жана мелиорация министрлигинин «Айыл чарбасынын отличниги» тош
белгиси, 2011ж.
5.
Сузак райондук мамлекеттик Администрациясынын «Ардак грамотасы» 2012ж.
6.
КР айыл чарба министрлигинин «Ардак грамотасы» менен сыйланган 2013ж.
7.
2016-жылы февраль айында мал чарба структурасын ондоо боюнча Индонезия
мамлекетинде тажрыйба алмашып келген.
ОШ ОБЛУСУНА КАРАШТУУ КАРА-СУУ РАЙОНУННУ МАДЫ АЙЫЛДЫК ОКРУГУНУН МАДЫ ЖАЙЫТ
КОМИТЕТИНИН ТОРАГАСЫ ИСМАИЛОВ ЖУНУСТУН ТАЖРЫЙБАСЫ
2019-2011-жылдар аралыгында Мады ЖКде туруктуу иш жургузулбөй жайыт
пайдалануучуларда ар кандай нааразычылыктар болуп турган. 2011-жылдын жазында Мады а/ө
башчысы Ж.Матанбаев жана жергиликтүү кенештин депутаттары А.Кудайбердиев,
А.Сыдыковтордун сунушу менен ЖПБнын төрагасы болуп Исмаилов Жунус шайланат.
Ошол жылы жайыт ЖПБнын бюджети 140 миң сомго бекитилген. Өзунун кесиби ветеринар
болгондуктан малдарга эмдөө жургузгөну барганча жайыт акысын топтогонго аракет кылыт,
бирок, жайыт пайдалануучулардын жайыт мыйзамы, жайыт акысы жөнүндө бир дагы
маалыматты жок болуп чыгат. Мындан башка да жайытта койгой толтура экен. Жумушту жолго
салуу учун Кара-Суу райондук агрардык өнуктуруу башкармалыгынын жетекчиси К.Мамедов,
жайыт департаментинин директору А.Эгембердиевдердин жардамы менен жайыт
пайдалануучуларга тушундуруу иштерин жургузө баштадык.
Төлөмдөрдун көпчулук суммасы жолду суруп ондоого, жайытты жакшыртууга, булактардын
көзун тазалап оңдоп мал суу ичуучу курулмаларга жумшайбыз деген маалыматтарды жургуздук.
Ошону менен бирге эле малдын санына эмес сапатына көңул буруу керектигин маалымат катары
айтуу менен жайыт пайдалануучулардын кызыгуусун ойготот. Ушунун негизинде К.Мамедовдун
сунушу менен биринчи уюлдук көчмө племветсервис уюштурулду. 2011-жылы 30 баш мал
жасалма жол менен уруктандырылып 23 музоо алынды. 2011-жылы 90 миң акча аран жыйналды.
Ошол эле жылы АРИС 200 миң сом акча болуп, 700 метр жолго шагыл төшөлуп, Ачы жайлоосуна 1
даана мал суу ичуучу каптаж курулду.
2012-жылы 350 миң сом бюджет бекитилип 250 мин сомго аткарылды. Өткөн жылкы
тушундуруу иштеринин кыйла жыйынтыгы бар экени сезиле баштады. Аны менен карап турбастан
тушундуруу иштерин айыл айылда жайытта жургузө бердик. 2012-жылы малдарды жасалма
уруктандыруу 99 башка жетип мурдагы жылкы алынган музоолорду коргондо малчы
фермерлердин кызыгуусу арта баштады. Жолдор ондолуп курулмалар курулганын өз көздөрү
менен көргөн жайыт пайдалануучулар жайыттан тушкөн акча башка жакка кетпей жайытка
жумшаларын тушунушту. Бири бирин контролдоп кийинки жылы эмне жумуштарды аткаруу
туралуу сунуштарын берип жатышты.
2013-жылы бюджет 354 миң сомго бекитилди. Жылдын 6 айында 300 миң сом акча
жыйналып алынды. Ушул жылы малдын санына эмес сапатына көнул буруп, мал чарбасын
асылдуулугун тез котору максатында ЖКнин астында окуу борбор уюштурдук, окуу борборго ар
райондордон мал чарбасына кызыккан балдарды чыкырдык. Ош айыл чарба институттан студент
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балдарды практикага чакырып малды туура дарылоо, хирургиялык операцияларды уйрөтуп ЖКти
көп тармактуу жумуштарды колго алды. 2013-жылы 38 км жол оңдоп туздөп жалпы жыйналган
толом 415 миң сом жыйналды. Малдарды жасалма жол менен уруктандыруу 240 башка жетти.
2014-жылы 364 миң сом бюджет бекитилди. Ушул жылдын биринчи айларынан баштап эле
жайлоодо жайлоо бала бакча уюштуруу туралуу - балдарга кам коруп, сурот тартып, ручка, калем
кармап уйрөтуп жомок окуп беруу жолдорун уйрөтөбуз деген сөздөрду айтып тушундуруу
иштерин жургузо баштадык. Роза Отунбаеванын фонду менен биргеликте Кара-Чункур
жайлоосунда Роза жайлоо балдар бакчасы ачылды. Бакчага керектуу стол, жууркан, линолеум,
тиш щетка, сулгу, самын жана башка менен ЖКти камсыздап берди. Ошондой эле бакчага ЭксПрезидент Роза Отунбаева өзу келип бала бакчанын абалы менен танышып кетти. Бала бакчага
жергиликтуу жашоочулар да колдоо көргөзуп, аны Тээке айылында ата-энелердин демилгеси
менен кыштоо бала бакчага айландырып жыл бою иштөөчу бала бакчага айланды. 2014-жылы
жасалма жол менен уруктандырууга 21 бала окутулуп сертификат берилди. Жол кунгой
жайлоосунда 700 метр жолго шагыл тошолду.
Мады жайыт комитетти тарабынан уюлдук кочмо плем ветсервисте 6 адам жайыт
комиттетинде 4 адам, ветсервитте 3 адам бала бакчада 1 адам жумуш менен камсыз болду.
Алган сыйлыктары:
1. 2013-жылдын жылдын жыйынтыгы менен Ош облустук мамлекеттик администрациясынын
баалуу белеги
2. 2014-жылы Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясынын жылдын
6 айлык
жыйынтыгы менен балуу белеги,
3. 2014-жылдын Кара-Суу райондук ветеринария башкармалыгы тарабынан Ардак Громатасы
4. 2015-жылдын 14-январында Айыл чарбанын мыктысы тош белгиси менен сыйланган.
5. 2015-жылы Жайлоо бала бакчасы боюнча республикалык сынакта 1-орунду ээлеген жана анын
натыйжасында Туркияга 10 –кундук тажрыйба алмашууга барып келди
6. 2016-жылы Жайыт пайдаланууда жана малдун асылдылуугун жогорулатуу тажрыйба
алмашууга Америкага 10-кундук сапарга барып келди.
2011-2016-жылдар аралыгындагы жайыт инфраструктурасын жакшыртуу иштери

 Тээке жайытынан Кара-Чукур жайлоосуна чейинки 7км жол (2013ж)
 Кара-Чукур,Каптар уя, Кызыл кунгой жайлоосундагы 7,5км жол (2013ж)
 Кара-Чукур жайлоосунан Кичик, Чаар-Арча жайлоосуна чейинки 10,5км (2013ж)
 Тегерек-Талдан Кен-Ой, Таш-Кыя жайлоосуна баруучу 13,8км сурулуп ондолду жана 2 cуу
отуучу туруба орнотулду. (2013ж)
 Жол-Кунгой жайытына баруучу 700м жолго шагыл тошолду (2013ж)
 Шамат жайытына баруучу 3км жол ондолду. (2014ж)
 Кара-Чукур, Кырк-Кечит жайытына баруучу 5км жол ондолду. (2014ж)
 Оро-Булак жайытынын 700 м жолго шагыл тошолду (2014ж)
 Кара-Чукур жайтына 1 даана мал суу ичүүчү каптаж курулду.(2014ж)
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2009-2016-жылдар (июнь) аралыгындагы жайыт комитетинин жургузгөн иш аракеттери:

Мады жайыт комитети тарабынан уюштурулга Жайлоо бала бакчасынын иш аракеттери.
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ЧОЛПОН ЖАЙЫТ КОМИТЕТИНДЕГИ ЖАЙЫТ РЕФОРМАСЫ.
Биздин Чолпон а/а 2009-жылы чыккан «Жайыт мыйзамына» ылайык Жайыт комитети
уюушулду. Мыйзамда корсотулгондой Чолпон аймагында 7 чон айылдарынан турат, айылдарга
тушундуруу иштери жургузулуп, жыйналыштар откорулуп жатты. Бир куну союз кезинде чогуу
иштеген М.Абыкеев жолугуп, айылда жайыт комитети уюшулуп жатат ошого иштебейсинби, бирок
ал жумушка шайлоо жолу менен кабыл алынаарын айтты. Тажирибан жетет, жогорку
билимдуусун жайыттардын баарын билесин,бул жумушка чарбаны билген киши керек. Мен
байкап корорумду билдирдим. Ошентип 19-Октабырында айылдардан келген делегаттар 3
кишинин ичинен альтернативтик негизде мени тандап алышты. Ошентип Жайыт комитетинин
торагасы болуп дайындалдым. Мыйзам жаны болгондунтан АРИСтин кызматкерлеринин
жардамы менен шашылыш турдо Жайыт комитетинин уставы иштелип чыгып ,банктан расчеттук
счеттору ачылып,печать,штамптары алынды.
2010-жылы
январь
айында
Жайыт
комитетинин
бухгалтерин
тандалып
алынды.Бухгалтерлике коп жылдар бою бугалтер болуп иштеп келген иш тажирибасы бар Капасов
Айтпай кабыл алынды. Мыйзамга жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 19июнундагы № 386 токтомунун негизинде иш алып барып жаттык. Жайыттын коломун,малдын
санын Жайыт комитети эмне иш кыларын аныктап, бюджетин тузуп чыктык. Жаныдан иштей
баштаган бирикменин ишине 2010-жылдагы апрель окуялары чон кедергисин тийгизди.Жаны
иштей баштаган мыйзамга каршы адамдар карапайым элге туура эмес маалыматтарды айтып
жатышты. Негизинен “Жайыт мыйзамына” карышы адамдар ,чон кызматта иштеген ,жайыттарды
коп жылдык моонотко арендага алып алган адамдар болчу.Себеби жаны мыйзамда жайыттарды
арендага алууга тыйуу салынган.Алынган жерлерин малына жараша “Жайыт билетине”
алмаштыруу каралган. Ошол себептен биздин айылга Жайыт комитеттин кереги жок деп ишти
токтотуп салышкан. Биздин айыл чачкын 7 чон айылдардан тургандыктан которулуп алган элге
кайра калыбына келтирип иштоо ото кыйындыка турду.Айылдарга кайра ,кайра жыйналыштар
откорулуп,”Жайыт мыйзамынын” жакшыжактарын айтып тушундруу менен эптеп ишке кайрадан
кириштик.
“Жайыт мызамынын” жакшы жактары:
1.Жайыт комитетин кармап иштетууго жайыттарды жакшыртууга инфраструктураны жакшыртууга
жана башка чыгымдарга мамлекеттин бюджетинен чыгымдалбагандыгы.
2.Айыл аймакка тиешеси жок тааныбаган сырткары адамдардын жайыттардын арендага коп
жылга алуусун токтотуу, жайыт билетке малынын санына жараша алмаштыруусу.(“Жайыт
мыйзамы” оз убагында кабыл алынды.Себеби: арендага алган жайыттар менчик катарында
колдонулуп ,жер жерлерде чыр чатактар чыга баштаган.)
3.Жайыт комитети тузулуп ,башкаруу жана пландоосун элге беруусу.Жайыт комитети болгон
жумуштарын колго аларын.Жайыттарды которуштуруп колдонуу,инфраструктуаны калыбына
келтируу.(Союз таркагандан кйин жайыттарга эч кандай козомол болбой,инфраструктура
талкаланып жок болуп калган.)
4.Жайыт комитети коомдук негизде болгондуктан сырттан инвесторлор менен ишалып баруусу.
(Гранттык негизде инфрвструктуаны ондоо.)
5.Жайыт салыгын жайыттарды колдонгонуна жараша толоо.(Биздин айыл аймакта жайыттардын
салыгын айдоо аянтына чачыратып,малы жок болсо дагы малы коп болсодагы бирдей толоп
келишкен.)
6.Жайыт мыйзамынын ийкемдуулугу (Ар бир региондо релефке, климаттык озгочолуко жараша
жайыттарды пайдаланууга мункунчулук берилгендиги)
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Жогорудагы “Жайыт мыйзамынын” жакшы жактарын элге тушундуруу менен иш журо баштады.
Жайыт комитетинин жыл ичиндеги иштоо тартиби томондогудой алынып барылат:
Чолпон а/а ЖПБнин жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жылдык ПЛАН ГРАФИГИ:
№

Иштеле турган иштер.

Жыл
1

1

Малдарды ар бир тутун боюнча
ивентаризациядан откоруу

2

Жайыттардын
мониторинг жургузуу.

3

Жайыт
пайдалануучулардын
жана
айылдарга
отчеттук
жыйындарды откоруу элдердин
сунуштарын эске алуу менен
ички тартип эрежелерин кочуу
конуу графиктерин тактоо жана
иштеп чыгуу.ЖКтин Бюджетин
иштеп чыгуу жана Айылдык
Кенешке сунуштап, бекиттируу.

4

Жайыт билеттерин узартуу жана
беруу.

5

Жайыт
пайдалануучулардын
кочуу
конуу
жумуштарын
уюштуруу.

6

Жайыт
пайдалануучулардын
тоют тузу менен камсыз кылуу.

7

Жайыттарды
пайдалануучулар
алып баруу.

8

Малдардын
асылдуулугун
артыруу алкагында иш алып
баруу.(жасалма
уруктандыруу
уйлар учун)

9

Жайыт акы чогултуу

10

Куздоо, кыштоого кочуу конуу
иштерин уюштуруу.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

абалына

кыйыр
менен иш

ЖКнин негизги жумуштары таблицада корсотулгондой бирок плага кирбеген жумуштар чыгып
калса иштоого туура келет.
Жогурудагы аткарыла турган жумуштадын тушундурмосу:
1. Малдарды ар бир тутун боюнча ивентаризациядан откоруу Декабрь, Январь айларында
Окмотубуздун ,губернаторубуздун,районубуздун жана жергиликтуу озун озу башкаруу
органыбыздын буйругунун негизинде отуучу мал катто оноктугунун негизинде АО башчысы
жетектеп, ЖК торагасы оорун бсары, айыл депутаттары,айыл башчылардан, айыл аймагындагы
аппарат кызаткерлеринен,айылаймагынын вет адисинен,жеке вет адистерден турган мал каттоо
комиссиясы тузулуп арбир тутун боюнча малдарын, уй жандыктарын тактоо откорулот.Ушул
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иштердин негизинде айыл аймагынын чарбалык китепчесинде арбир тутун боюнча эсепке
тушурулот.Ошондой эле ЖКинин бет эсебине тушурулот.Январь айында мал толдобогондуктон
эсепке кирбейт.Ушул санактын негизинде стат. Отчет берилет. ЖКтинин бюджетин тузуудо
ААнын,ЖКтин эсеби бирдей болгондуктан кыйынчылыктарды туудурбайт. ЖКти июнь айында
жайыттарга чыкканда сыртан клген жана каттодо жок малдар учун санак жургузот.
2. Жайыттардын абалына мониторинг жургузуу. Феваль,март айларында жайыттарга кандай
жумуштар керектелишин тактап чыгат. Жайыттарды балоо, эсалдыруу,жол,копуроо ондоо
жумуштарын аныктоо.
3. Жайыт пайдалануучулардын жана айылдарга отчеттук жыйындарды откоруу элдердин
сунуштарын эске алуу менен ички тартип эрежелерин кочуу конуу графиктерин тактоо жана
иштеп чыгуу. ЖКтин Бюджетин иштеп чыгуу жана Айылдык Кенешке сунуштап, бекиттируу. Бул
жумуштар март, апрель айларында бутушу зарыл.
4. Жайыт билеттерин узартуу жана беруу.Бул жумуштар апрель, май айларында журот.
5. Жайыт пайдалануучулардын кочуу конуу жумуштарын уюштуруу.Бул жумуштарды башкаруу
планына кочуу конуу графигине ылайык иш алып баруу жана козомолдоо.
6. Жайыт пайдалануучулардын тоют тузу менен камсыз кылуу. Биз айыл аймагынын
территориясында тоют тузунун кени чыккандыктан,туз казып ондургон организация тарабынан
бекер берилген тойут тузун аймактын элине транспорт чыгымдарын ЖКтин эсебинен берилип
каттодогу малынын эсебине жараша таратууну уюштурат.
7. Жайыттарды кыйыр пайдалануучулар менен иш алып баруу. Биз айыл аймагынын
территориясында Сон-Кол колу жайгашкандыктан Баатай арал учаскасында бозуй тигип турист
тозуп алектенген жайыттарды кыйыр пайдалануучулар менен 3 тараптуу келишимдин негизинде
иш алынып барылат.
8. Малдардын асылдуулугун артыруу алкагында иш алып баруу.(жасалма уруктандыруу уйлар
учун) ЖКтинин бюджетинин эсебинен сосуд Дюорасы алынып берилип, 2 оссеминатор окутулуп
келинди.Азыркы учурда 20дан ашык “Симинтал” , “Лимузин” породосундагы уйлар бар.
9. Жайыт акы чогултуу. Жайыт акы чогултуу март айынан баштап чогултулат. Кочкор оронундо кар
жатпагандыгына байланыштуу жайыттарды пайдалануу кыш, жаз, жай, куз жайыттарын
пайдаланылат. Январь айындагы малдарды ар бир тутун боюнча ивентаризациядан откоруу бутуп
ЖКтинин бюджети кабыл алынгандан баштап иш алынып барылат. Бизде жайыт пайдалануучула
менен иш алып баруу индивидуальдык болуп эсептелет.(группалык иш алып барууда , мал санак
малчылар жайытка мал топтоп чыканда отсо ,бюджетин кабыл алууда июнь айыболуп
кетет.Жайыт акы чогулгуча дагы убакыт отот .Жыл аягына чейин аз убакыт калып инфраструктура
жана башка жумуштар учун убакыт аз калып иш журбой калышы мунун.)
10. Куздоо, кыштоого кочуу конуу иштерин уюштуруу. Кочуу конуу итери октябрь айынын
башында журот.Айдоо аянттардагы оруу жыйуу иштери буткондон кийин куздоо, кыштоого кочуу
конууга уруксаат берилип графике жараша иш алынып барылат.
2009-ЖЫЛДАН ТАРТЫП ЖК СЫРТКЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАР АРКЫЛУУ АТКАРГАН ИШТЕРИ:
1. Кыргыз Республикасынын Коомчулукту Өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосунун
(АРИС) «Айыл чарбасын инвестициялоо жана кызмат көрсөтүү» долбоорунун алкагында
2011-жылы жайыттардын инфраструктурасын жакшыртуу максатында «Чоң-Туз
жайлоосуна баруучу көпүрө салу» долбоору АРИС аркылуу каржыланып, 200 миң сом
өлчөмүндө гранттык каражат жана жайыт комитетинин өздүк салымы акчалай жана кол
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күчү менен 66 миң 372 сом, жалпы суммасы 266 миң 372 сомго темир бетон көпүрө
курулуп, фермерлердин көчүп баруусуна шарттар түзүлду.
2. 2012-жылы ПРООНдун жаратылыш кырсыктарын азайтуу долбоору аркылуу Соң-Көл
жайлоосуна баруучу жолго Чаар-Арча суусуна мал өтүүчү темир көпүрө салууга жалпы
суммасы 177 миң 216 сом жумшалган. Жайыт комитетинин эсебинен 37 миң 816 сом акча
каражаты берилген.
3. Ушул эле жылы Кызыл-Кыя ашуусунун жолун оңдоого ПРООН долбоору аркылуу 208 жакыр
үй-бүлөөлөр иштеп 35 миң 507 кг ун, 3332 кг суу май иштеген акысна таратылып берилди.
Акчалай суммасы 1 млн 875 сомду түздү.
4. 2012-жылы АРИСтин «Айыл чарбасын инвестициялоо жана кызмат көрсөтүү» долбоорунун
колдоосу менен Уу-Төр, Чаар-Арча жолдорун оңдоого АРИС аркылуу 250 миң сом, ал эми
элдин акчалай жана эмгек салымы 84 миң 800 сомго, жалпы суммасы 334 миң 800 сомго
жол оңдоо иштери бүткөрүлдү.
5. Жайыт комитети уюшулгандан баштап алыскы Соң-Көл жайлоосуна баруучу Калмак-Ашууда
жыл бою ашуу бербей кар жаткандыктан Кочкор, Семиз-Бел, Көк-Жар, Соң-Көл, Чолпон
айыл аймактары менен биргеликте ДЭУ-14 жол телөө ишканасынын жардамы менен эрте
жазда ашуудагы карды тазалоо жана жеп кеткен жолду оңдоо иштерин 10 миң сом
өлчөмүндө ЖКтин бюджетинен сарыпталып жыл сайын иш алып барылат, себеби жол
тейлөө ишанасынын иш графиги эрте жазда эмес кечирээк болгондугуна байланыштуу
алыскы жайыттарды эрте колдонуу үчүн иш алынып барылат.
6. 2014-жылдын декабрь айында АРИСтин «Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү-1»
долбоору аркылуу Чолпон жайыт комитетинин материалдык-техникалык базасынчыңдоо
максатында жалпы суммасы 75 миң 115 сомго компьютер, принтер, JPS навигатор, офистик
эмеректер жана 2 маалыматтык такталары алынып келинди.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
Бишкек шаары, 2016-жылдын 7-майы № 56
Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ("Жергиликтүү өз
алдынча башкаруу жөнүндө", "Жайыттар жөнүндө" Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу
1-берене.
"Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
(Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2011-ж., № 7, 1004-ст.) төмөнкүдөй
өзгөртүү киргизилсин:
31-берененин 4-бөлүгүнүн 5-пункту ", жайыттар боюнча башка маселелерди Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына ылайык чечүү" деген сөздөр менен толукталсын.
2-берене.
"Жайыттар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын
Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2009-ж., № 1, 30-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
1) 3-беренеде:
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а) 4-бөлүгүнүн экинчи сүйлөмү "башчылары," деген сөздөн кийин "жергиликтүү кеңештин
өкүлдөрү, курчап турган чөйрө жана токой чарба маселелери боюнча ыйгарым укуктуу органдын
өкүлү," деген сөздөр менен толукталсын;
б) 5-бөлүгүнүн экинчи сүйлөмү "жана" деген сөздөн кийин ", жергиликтүү айылдык
аймактардын администрациялык-аймактык бирдиктеринин учурдагы чектерин эске алуу менен,"
деген сөздөр менен толукталсын;
в) берене төмөнкүдөй мазмундагы 5-1-бөлүк менен толукталсын:
"5-1. Өз убагында мамлекеттик актынын негизинде колдонууга өткөрүлүп берилген
мамлекеттик жер запасынын курамына кирген жайыттар, жерлердин чектери жергиликтүү
айылдык аймактардын ушул администрациялык-аймактык бирдиктерине ылайык тиешелүү
айылдык аймактын карамагына кирет. Мамлекеттик актынын мөөнөттөрүнө ылайык жайыт
белетин милдеттүү сатып алууда тиешелүү айылдык аймактардын жайыт пайдалануучуларына
(жайыт комитеттерине) жайыттар пайдаланууга берилиши мүмкүн.";
2) 6-беренеде:
а) 2-бөлүгүнүн биринчи абзацында "жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү
органынын депутаттарынан" деген сөздөр "жергиликтүү кеңештин депутаттарынан, курчап турган
чөйрө жана токой чарба маселелери боюнча ыйгарым укуктуу органдын өкүлүнөн" деген сөздөргө
алмаштырылсын;
б) 3-бөлүгүнүн экинчи сүйлөмү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "Жайыт комитетинин
төрагасы тиешелүү айылдык аймактын башчысынын сунушу боюнча жайыт пайдалануучулардын
добуштарынын көпчүлүгү менен шайланат.";
3) 10-берененин 7-бөлүгүндө "ошол жылдын 1-октябрынан кечиктирилбеши шарт" деген
сөздөр "учурдагы жылдын 1-ноябрынан кечиктирилбестен. Мөөнөтү өткөн төлөмдүн жалпы
өлчөмүнө ар бир мөөнөтү өткөрүлгөн күн үчүн туум кошулуп эсептелинет" деген сөздөргө
алмаштырылсын;
4) 11-берененин 3-бөлүгүндө "үлүшүн түзүүчү бөлүгү" деген сөздөр "жалпы үлүшүнүн үчтөн
бир бөлүгүнөн кем эмес салыктардын төлөмүн эске алуу менен" деген сөздөргө алмаштырылсын;
5) 13-берене төмөнкүдөй мазмундагы 2-1-бөлүк менен толукталсын:
"2-1. Ыйгарым укуктуу орган жайыттардын табигый абалынын сакталышын контролдойт.
Жайыттардын табигый абалынын бузулушуна жол берилген учурда (жаратылыш кырсыктарын
эсепке албаганда) күнөөлүүлөр Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык
администрациялык жана жазык жоопкерчилигине тартылышат.".
3-берене.
Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.
Кыргыз Республикасынын
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