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2017-Ж. БИРИНЧИ ЧЕЙРЕГИНДЕ АТКАРЫЛГАН ИШТЕР

ЖЫЛДЫН БИРИНЧИ ЧЕЙРЕГИНДЕ АТКАРЫЛГАН ИШТЕР 

1. Отчеттук мезгилде “Кыргыз Жайыты” Ассоциациясынын адистери тарабынан 64 иш-чара 
өткөрүлгөн, алардын ичинен 8 тегерек стол, 46 жумушчу жолугушуулар, 10 тренинг өткөрүлгөн. Бул 
иш-чараларга бардыгы болуп 1054 адам катышып, алардын 7% айымдар жана 4% мамлекеттик 
кызматкерлер болгон.

2. Тегерек столдор төмөнкү багыттар боюнча уюштурулган:

• Ош облусунун Алай районундагы 4 тегерек стол реформанын укуктук аспектилерин түшүндүрүү 
аркылуу Жайыт Пайдалануучулар Бирикмелеринин (ЖПБ)   мүчөлөрүнүн дараметин жогорулатуу, 
Кара-Суу районундагы “Катта-Талдык” ЖПБ барып, тажрыйба алмашууну уюштуруу, ошондой эле 
жайыт комитеттердин төрагаларынын отчеттук чогулуштарына катышуу менен ошол региондогу 
талаш-тартыш маселелерин чечүү боюнча;

• Баткен жана Ош облустарындагы Өзгөн, Сузак, Баткен жана Лейлек райондорундагы 4 тегерек стол 
бюджетти көбөйтүү, жыйымды жакшыртуу, ошондой эле, талаш-тартыш жагдайларды түшүндүрүү 
ыкмаларын талкуулоо аркылуу жайыт комитеттин дараметтерин жогорулатуу боюнча; 

3. Тренингдер төмөнкү тематикалар боюнча уюштурулду:

• Ысык-Көл жана Нарын облустарындагы 2 тренинг жайыттарды башкаруу жана пайдалануунун 
укуктук маселелери, жайыттарды башкаруу жана пайдалануу чөйрөсүндө жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдарынын жана ЖПБ ыйгарым укуктары, жоопкерчиликтери жана компетенцияла-
ры боюнча тренерлерди окутуу;

• 1 тренинг Алай районундагы ЖПБ Жайыт Комитетинин бюджетин түзүү жана административдик 
жаза-чараларын колдонуу боюнча;

• Ысык-Көл облусундагы 7 тренинг - жайыттарды башкаруу жана пайдалануунун укуктук маселеле-
ри, жайыттарды башкаруу жана пайдалануу чөйрөсүндө жергиликтүү өз алдынча башкаруу орган-
дарынын жана ЖПБ ыйгарым укуктары, жоопкерчиликтери жана компетенциялары боюнча ТОТ 
өткөрүлгөндөн кийин жайыт комитеттери үчүн тренингдер.

4. IV. Отчеттук мезгил ичинде мурда чыгарылган орус жана кыргыз тилдериндеги Жайыт пайда-
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лануучулар бирикмелеринин стол китепчеси Кыргызстандагы ЖПБ, мамлекеттик түзүмдөр жана 
өнөктөштөр арасында андан ары күн сайын пайдалануу үчүн таратылып берилди.

5. Үстүбүздөгү жылдын коммуникациялык планын ишке ашыруу максатында, 2016-жылга карата 
“Кыргыз Жайыты” Ассоциясынын негизги жаңылыктары, ЖПБ ийгилик тарыхы, Кыргыз Жайыт 
Ассоциациясынын пландары, анын жетишкендиктери жана ийгиликтери менен, ошондой эле, 
2016-жылдагы Ассоциациянын мүчөлөрү алдында «Кыргыз Жайыты» Ассоциациясынын деталдык 
отчеттору менен «Кыргыз Жайыты» Ассоциациясынын кыргыз тилиндеги Маалыматтык бюллете-
ни чыгарылды. Мындан тышкары, 2017-жылдын 1-мартында – «Кыргыз Жайыт» Ассоциациясы-
нын башкы директору “Биринчи радиого” бир сааттык программага катышып, “Кыргыз Жайыты” 
Ассоциациясы тууралуу, 2017-жылдагы анын иштеринин негизги багыттары, аткарылган иштер 
жана ушул жылдын планы туурасында жаңылыктар менен бөлүштү.Ошондой эле, Кыргызстандагы 
жайыт реформасындагы маселелер боюнча радио угуучулардын суроолоруна жооп берди.

6. www.jayit.kg дареги боюнча “Кыргыз Жайыты” Ассоциациясы расмий сайтын түзүү иштери башта-
лып, аны толтуруу боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Аны 3 тилде киргизүү пландалууда:кыргыз, орус 
жана англис тилдеринде. Бул сайтта “Кыргыз Жайыты» Ассоциациясынын  ишмердиги жөнүндө 
маалыматтар, жаңылыктар жана мыйзамдагы өзгөртүүлөр, ошондой эле, жайыт пайдалануучулар 
үчүн зарыл болгон башка маалыматтарды жайгаштыруу пландалууда. Сайт 2017-жылдын май айы-
нан тартып ишке киргизилмекчи.

Көйгөйлөр жана чечүүдө турган маселелер:

Жолугушуулардын жана семинарлардын жүрүшүндө көңүл бура турган негизги маселелер аныкталып, 
Ассоциациянын жайыт реформаларын жана милдеттерин ишке ашырууга тоскоол болгон жер-жерлер-
деги көйгөйлөр аныкталды, алсак:

1. Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси кабыл алынгандан кийин Финансы министрлиги та-
рабынан төлөм системасын киргизүү жана Жайыт комитеттин каражаттарын казыналыктын сис-
темасы аркылуу төлөө боюнча бардык райондук финансы бөлүмдөрүнө кат жиберилген. Бирок, 
жер-жерлерде бул кат жергиликтүү бийлик тарабынан  туура эмес талкууга алынып, айрым айыл 
өкмөттөрү жайыт комитеттеринин бухгалтерияларын жабууну жана жалпы эле жайыт комитетте-
рин таратуу талап кылынган. Көпчүлүк Жайыт комитеттери мындай талапка кандай жооп кайтара-
арын так билишпей, андан аркы кадамдарды түшүндүрүү үчүн “Кыргыз Жайыты” Ассоциациясына 
кайрылышкан.

“Кыргыз Жайыты” Ассоциациясы бул кайрылууга жооп берүүдө Финансы Министрлигине жагдайды 
түшүндүрүү үчүн кайрылууга мажбур болушкан. Жыйынтыгында Финансы министрлиги тарабынан 
Райондун агардык өнүктүрүү башкармалыгына, райондук финансы бөлүмдөрү жана Айыл чарба ми-
нистрлигинин алдындагы Жайыт департаментине биринчи каттын мазмунун түшүндүрүү боюнча кат 
жиберилген.

Бул көйгөйдүн себеби, жергиликтүү казыналык Фин.министрлигинин уруксат катынын зарылдыгын 
белгилөө менен эсеп ачышкан эмес. Ал азырынча Айыл чарба министрлиги менен бул көйгөйдү талку-
улоодо жана өзүнүн чечимин райондук финансы бөлүмдөрүнө кабарлай элек. “Кыргыз Жайыты” Ассо-
циациясынын адистери бул маселени Фин.министрлиги менен чечүү боюнча жигердүү иштеп жатышат 
жана жакынкы аралыкта Жайыт комитети үчүн казыналыкта атайын эсеп ачууга тоскоолдук жаратпоо-
го райондук финансы бөлүмдөрүнө Фин.министрлиги тарабынан көрсөтмө жиберилишине аракет кы-
лышууда.

2. Башка актуалдуу көйгөйлөрдүн бири болуп, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын  
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башчыларын жаңы шайлоодон кийин алар жайыт комитеттин  төрагасы кызмат ордуна талапкер-
лерди көрсөтүү боюнча мыйзамдарды туура эмес талкуулоонун жана аларга киргизилген акыркы 
өзгөртүүлөрдүн айынан Жайыт  комитеттин учурдагы төрагасын тез арада өз кызмат ордун бошо-
туусун жана алардын ордуна өзүнүн талапкерин коюу маселесин көтөргөн учурлар кездешүүдө. 
“Кыргыз Жайыты” Ассоциациясынын адистери мыйзам боюнча Жайыт  комитеттин мурда шай-
ланган төрагалары 3 жылдык  мөөнөткө чейин тез арада алмаштырылбай тургандыгы тууралуу 
түшүндүрүү иштери менен алектенип келишүүдө. Бирок, бул көйгөй көпчүлүк ЖПБ тийиштүү 
болгондуктан, бул багыт боюнча андан ары иш жүргүзүүнү талап кылынат. Пилоттук ЖПБ мурда 
жаралып калган көйгөйлөрү акырындап чечилүүдө жана бүгүнкү күндө пилоттук ЖПБ  басымдуу 
көпчүлүгүндө өзгөчө талаш-тартыштары жок экендигин же колдонуудагы мыйзамдарды жана 
тийиштүү нормативдик актылар туура эмес талкуулоого алынган эмес деп айтсак болот.

Кийинки чейрекке пландар:

1. Жергиликтүү коомчулукту өнүктүрүү эксперттери  жана өлкөнүн түштүк аймагындагы жайыт коми-
теттер тандалып алынган төрагалары үчүн укутук маселелер боюнча окутуу (ТОТ – тренинг) өткөрүү. 
Андан аркы тренингдерди мониторингдөө.

2. Жайыт пайдалануучуларга маалымат берүү боюнча иштерди улантуу, ЖПБ  иштерин пландоо прос-
сесине кызыкдар топторду тартуу, ЖПБ деңгээлинде чечимдерди приоритезациялоо жана чечүү, 
жергиликтүү тургундарды жана мамлекеттик кызматкерлерди ЖПБ иштеринин жыйынтыгы туура-
луу маалымдуулугун жогорулатуу, жер-жерлердеги көйгөйлөр жана пландар. 

3. Түштүк регионундагы пилоттук ЖПБ бухгалтердик жана иш кагаздарын жүргүзүү билимин бекемдөө. 
Алдыңкы жана артта калып калган ЖПБ арасында тажрыйба алмашуу боюнча бир күндүк визит-
тик турларды уюштуруу. Пилоттук ЖПБ/жайыт комитетинин арасында насааттык программаларды 
иштеп чыгуу жана өткөрүү.

4. Мүмкүн болгон жана жаралган талаш-тартыш жагдайларды алдын алуу боюнча семинарларды 
өткөрүү. Мамлекеттик жана коомдук түзүмдөрдү тартуу жолу менен пайда болгон талаш-тартыш-
тарды алдын алуу боюнча иш-чараларды уюштуруу.

5. ЖПБ/жайыт комитетинин мүчөлөрүнүн компьютердик сабаттуулугу жана интернетти пайдалануу 
боюнча семинарларды өткөрүү. Пилоттук ЖПБ /жайыт комитетинин үчүн максатуу тренингдик про-
граммаларды иштеп чыгуу жана өткөрүү.

6. “Кыргыз Жайыты” Ассоциациясы иштеринин жыйынтыгы тууралуу квартал сайын бюллетенин чы-
гаруу.

7. ЖПБ климаттын өзгөрүшүнө адаптацияланышы, жайыттардын азыктуулугун жогорулатуу жана 
башка маселелери боюнча басма сөз материалдарын (брошюра, буклет жана баракчаларды) чы-
гаруу жана таратуу.

8. Массалык маалымат каражаттары менен иштешүү. Аналитикалык материалдарды даярдоо жана 
аларды коммуникациялык планга ылайык республикалык Массалык маалымат каражаттарына ча-
гылдыруу.

9. Ассоциациянын иштеринин жыйынтыгы, жайыттарды пайдалануу чөйрөсүндөгү жаңылыктар, 
мыйзамдарга киргизилген өзгөртүүлөр ж.б. туурасындагы актуалдуу маалыматтарды Ассоциаци-
янын сайтына чыгаруу.
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ЖАЙЫТ РЕФОРМАСЫНЫН УКУКТУК КӨЙГӨЙЛӨРҮ 
ТАЛКУУЛАНДЫ

Жайыт реформасын андан ары өнүктүрүү, эң алгач, жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча 
ченемдик-укуктук, регулятивдик жана институционалдык  негиздерди жакшыртуу, укуктук жана ме-
тодикалык негизде жайыт пайдалануучуларды жана фермерлерди-малчыларды окутуу, жайыттарды 
башкаруунун туруктуу методдорун иштеп чыгуу жана ишке ашыруу, жайыттарды башкарууга колдоо 
көрсөтүү жана жайыттардын сапатын жакшыртуу максатында инфратүзүмдөрдү реабилитациялоо сы-
яктуу - көйгөйлүү маселелер менен байланыштуу.

Координациялык кеңеш Кыргызстандын жайыт пайдалануучуларынын «Кыргыз жайыты» Улуттук Ас-
социациясынын башкы директорунун демилгеси менен, төмөнкү максаттарда түзүлгөн:

• биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу жолу менен, Кыргыз Республикасынын жайыттарын 
башкаруу жана пайдалануу системасын реформалоо жол-жоболорун андан ары өнүктүрүүгө ар та-
раптан көмөктөшүү;

• жайыт ресурстарын туруктуу башкаруу чөйрөсүндөгү иш-чараларды ишке ашыруунун жүрүшү 
жөнүндө тажрыйбаларды жана маалыматтарды алмашуу;

• жайыттарды натыйжалуу башкаруу жана пайдалануу маселелери боюнча мамлекеттик органдарга 
сунуштарды жана рекомендацияларды киргизүү.

Кеңештин биринчи отурумунда маселелерди чечүү жана чечимдерди кабыл алуу боюнча негизги ба-
гыттар талкууга алынды. Уюмдардын-өнөктөштөрдүн иштерин координациялоого  Кыргызстандын 
жайыт пайдалануучуларынын «Кыргыз жайыты» Улуттук Ассоциациясынын башкы директору Эгем-
бердиев    А.А. башчылык кылат. Кеңештин курамына төмөнкүлөрдүн өкүлдөрү кирет:

• мамлекеттик бийлик органдарынын; 
• Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары;
• жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын;
• жергиликтүү кеңештин депутаттары;
• өкмөттүк эмес уюмдардын (БӨУ, КЭУ ж.б.);
• жайыт пайдалануучулар бирикмелери (ЖПБ);
• илимий жана билим берүү тармагынын;
• эл аралык жана донордук уюмдардын, алардын долбоорлорунун;
• көз карандысыз эксперттер;
• жана башкалар.

Кеңештин кабыл алынган чечимдерин ишке ашыруу боюнча иштерди координациялоо 
төмөнкүлөрдүн негизинде ишке ашырылат:

• макулдашылган чечимдерди аткарууда өнөктөш уюмдардын өз алдынчалуулугу;

• жайыт пайдалануучулардын кызыкчылыктарын эске алуу;

• макулдашылган чеимдердин аткарылышы үчүн өнөктөштөрдүн – уюмдардын жетекчилеринин жо-
опкерчиликтери.
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• Кеңештин негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

• Меморандумду ишке ашыруу боюнча макулдашылган практикалык чараларды иштеп чыгуу;

• Меморандумду ишке ашырууга багытталган иш-чараларды мониторингдөө, талдоо жана баалоо;

• Меморандумду ишке ашыруунун жүрүшүндөгү иштин абалы жана келечеги жөнүндө бардык кы-
зыкдар тараптарды, анын ичинде эл аралык уюмдарды, донорлорду ж.б. маалымдоо;

• Меморандумду ишке ашыруу үчүн демилгеленген долбоорлор аркылуу  эл аралык жана донордук 
уюмдарды каржылоого/инвестициялоого тартуу;

• жайыт мамилелерин жөнгө салуучу, колдонуудагы ченемдик-укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү 
жана толуктоолорду киргизүү боюнча сунуштарды иштеп чыгууда жана киргизүүдө практикалык 
жана методикалык жардамдарды көрсөтүү.

Кеңеш төмөнкү укуктарга ээ:

• анын иши үчүн зарыл болгон маалыматтарды өнөктөштөрдөн – уюмдардан суроого жана алууга;

• Кеңешке жүктөлгөн милдеттерди ишке ашыруу максатында атайын адистерден, жумушчулардан 
жана башка көз карандысыз эксперттерден турган жумушчу топторду түзүүгө;

• Айыл чарба, тамак-аш, өнөр жай жана мелиорация министрлигинин коллегиалык кеңешүүчү ор-
гандарынын, өкмөттүк эмес уюмдардын, башка уюмдардын курамына кирүүгө;

• Республиканын жайыт пайдалануучулар жамаатынын атынан ошол жамааттын кызыкчылыктарын 
коргоо боюнча ар кандай деңгээлдерге (ЖК, Өкмөткө, бийликтин жергиликтүү органдарына жана 
ЖӨБО) чыгууга;

Координациялык кеңештин байкоочуларынын негизги ролу Кеңештин иштерине көз карандысыз түрдө 
катышуу, жумушчу топтун деңгээлинде салым кошуу жана талкууланып жаткан маселелердин жүйөсү 
боюнча көз карандысыз эксперттик пикирди билдирүү болуп саналат.

Координациялык кеңештин мүчөлөрү төмөнкү багыттар боюнча кызматташат:

• жайыттарды башкаруу жана пайдаланууну жакшыртуу, ошондой эле, жайыт чөйрөсүндөгү про-
граммаларды ишке ашыруу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

• өлкөнүн жайыт ресурстарын сактоо жана эксплуатациялоо маселелери боюнча иш-чараларды, 
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долбоорлорду жана программаларды ишке ашыруу;

• жайыт жерлеринин абалын жана сапатын баалоонун жана аларды жайыт пайдалануучуларга су-
нуштоонун бирдиктүү ыкмаларын жана методологиясын иштеп чыгуу;

• жайыттардын абалын мониторингдөө программаларынын ишке ашырылышына байкоо жүргүзүү;

• типтүү жоболорду, нускамаларды, тартиптерди жана башка ченемдик укуктук актыларды, ошон-
дой эле, жайыттарды пайдалануу маселелери боюнча методикалык материалдарды иштеп чыгууга 
катышуу;

• жайыттарды натыйжалуу башкаруу жана пайдалануу чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын мый-
замдарына оңдоолорду  жана өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

• жайыт пайдалануучулар бирикмесинин жайыттарды башкаруу боюнча жамааттардын пландары-
нын жана жайыттарды пайдалануу пландарынын колдонулушун мониторингдөөгө катышуу 

• жайыттарды башкаруу жана пайдаланууда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана 
жайыт пайдалануучулар бирикмелерине ар тараптан колдоо көрсөтүү;

• жайыт ресурстарын сактоого жана өнүктүрүүгө жана аларга бирдей жеткиликтүүлүгүнө көмөктөшүү;

• жайыттарды натыйжалуу башкаруу жана пайдаланууга жетишүү үчүн интеллектуалдык, каржылык, 
уюштуруучулук жана башка ресурстарды тартуу;

• жайыттарды пайдалануу маселелери боюнча эл аралык жана жашка донордук уюмдар менен кыз-
матташууну бекемдөө жана өнүктүрүү;

• регионалдык жайыт тармагын түзүү жана ушул маалыматтар базасынын жайыттарды туруктуу баш-
каруу боюнча маалыматтары менен бардык кызыкдар тараптарды камсыз кылуу;

• жайыттарды натыйжалуу башкаруу принциптерин илгерилетүү максатында билим берүү иш-чара-
ларына катышуу жана уюштуруу;

• экологиялык программаларга жана кыймылдарга, ошондой эле, жаратылышты пайдалануунун  
экологиялык алкагындагы долбоорлоруна катышуу жана уюштуруу;

• ата-энелердин-малчылардын дени сак жашоо образы, гигиена, туура тамактануу, финансылык 
сабаттуулук жана үй-бүлөлүк бюджетти пландоо ж.б. жөнүндө билимдерин жогорулатуу аркылуу 
балдардын өсүп-өнүгүшү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү;

• жайыттарда жашаган аялуу топтордун балдардын мектепке чейинки билим алуусунун маанилүүлүгү 
жөнүндө маалымдуулугун жогорулатуу жана билим алууларына бирдей мүмкүнчүлүк берүү;

• жайлоолордо өнүгүү борборлорун (балдар жана алардын ат-энелери үчүн) түзүү жана уюштуруу;

• балдар жана алардын ат-энелери үчүн окуу тренингдерин, семинарларды өткөрүүгө көмөктөшүү;

• Кыргызстандын жайыттарын туруктуу башкаруу жана натыйжалуу пайдалануу маселелерине 
тийиштүү жана башка багыттар.
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2017-ЖЫЛДЫН 23-МАРТЫНДА КООРДИНАЦИЯЛЫК КЕҢЕШТИН ЭКИНЧИ 
ОТУРУМУ БОЛУП ӨТТҮ

Бул отурумдун негизги маселе-
си болуп жайыт реформасынын 
укуктук көйгөйлөрү болду. Оту-
рум илимий, изилдөөчү, билим 
берүү чөйрөсүндөгү, ошондой эле, 
кеңешке мүчө болуп эсептелбеген, 
көз карандысыз кызыкдар тарап-
тардын кеңири катышуусу менен 
уюштурулду.

Отурумда укуктук актуалдуу 
көйгөйлөр жана аларды чечүү жол-
дору, «Camp Ala-Too» КФ аткарган 
иштеринин жыйынтыктары, ошон-
дой эле, жаратылыш ресурстарын 
натыйжалуу башкаруу жолу ме-
нен Кыргызстандагы туруктуулукту 

бекемдөө маселелери да талкууга 
алынды. Мындан тышкары, «Camp 
Ala-Too» КФ адистери тарабынан да-
ярдалган “Жайыттарды башкаруунун 
укуктук негиздери боюнча колдонмо-
нун” чыгарылышы жана жайылты-
лышы талкууланды. 

Мындан тышкары, отурумда жайыт-
тарды башкаруу чөйрөсүндөгү мый-
замдарды талдоонун жыйынтыгы 
айтылды жана бул маалыматтар ар 
кандай уюмдар тарабынан колдону-
луучу чаралардын натыйжалуулугун 
мониторингдөөнүн алгачкы жыйын-
тыктарын пайдалануу менен талкууга 
алынды. 

Бул отурумдун жыйынтыгы менен Координациялык кеңеш жөнүндө Жобого жана Меморандумга кол 
коюлду, ошондой эле, 2017-жылга карата иш-планы түзүлдү.
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“ЖАЙЫТТАРДЫ БАШКАРУУ ЖАНА ПАЙДАЛАНУУНУН 
УКУКТУК НЕГИЗДЕРИ”

 ТЕМАСЫНДА ӨТКӨРҮЛГӨН ТРЕНИНГ.

Өткөрүлгөн күнү:  2017-жылдын, февраль айы.
Өткөрүлгөн жер:  9-10-февралда Нарын ш., 14-15-февралда Каракол ш.
Окутуунун максаты: Тренерлерге жайыттарды башкаруу жана пайдалануунун укуктук маселелери, 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары-
на ыйгарым укуктарын, жоопкерчиликтерин 
жана компетенцияларын жана жайыттарды 
башкаруу жана пайдалануу чөйрөсүндө жайыт 
пайдалануучулар бирикмесин окутуу. 
Максаттуу топ: Кыргызстандын жайыт пайда-
лануучуларынын «Кыргыз жайыты» Улуттук 
ассоциациясы тарабынан Ысык-Көл жана На-
рын облустарынын жайыт комитеттерин жана 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын 
окутуу үчүн  тренер катарында тандалып алын-
ган жайыт пайдалануучулар бирикмесинин 
райондук ассоциацияларынын, жайыт пайда-
лануучулар бирикмесинин жайыт комитеттери-
нин төрагалары жана АРИСтин адистери: Нарын 
шаарынан – 22 катышуучу, Каракол шаарынан 
– 23 катышуучу, анын ичинде – 4 айым  болду.

Айыл чарбасын өнүктүрүүнүн эл аралык фон-
дунун миссиясынын эскерткич катында (49-п) 
2016-жылдын 14-ноябрынан – 14-декабрына 
чейин орто мөөнөттүү сереп жүргүзүү боюнча 
төмөнкүлөр көрсөтүлгөн: «АРИС жана “Кыргыз 
Жайыты” ассоциациясы  АРИСтин адистерин 
(жергиликтүү коомду өнүктүрүү эксперттерин) 
жана жайыт комитеттердин төрагалары ара-
сында укуктук маселелер боюнча тренерлер-
дин тобун тандашат. АРИС жана “Кыргыз Жайы-

ты” Ассоциациясы  2017-жылдын 17-февралына чейин ушул тренерлер үчүн (ТОТ) тренинг өткөрүшөт. 
Андан ары, “Кыргыз Жайыты” Ассоциациясы  2017-жылдын апрель айынын аягына чейин Ысык-Көл 
жана Нарын облустарындагы ЖПБ үчүн укуктук маселелер боюнча тренинг өткөрүүчү, даярдалган тре-
нерлерге техникалык жактан колдоо көрсөтөт». 

Жогоруда көрсөтүлгөн сунуштарды аткаруу максатында, ТОТ-тренинг үчүн даярдалган иш-чаранын 
жүрүшүндө “Кыргыз Жайыты” Ассоциациясынын адистери тарабынан жергиликтүү өз алдынча баш-
каруу органдары жана  жайыт пайдалануучулар бирикмелери үчүн: “Жайыттарды башкаруу жана пай-
далануунун укуктук негиздери” темасында тренинг өткөрүү боюнча адаптацияланган методикалык 
колдонмо жана адаптацияланган окуу модулу иштелип чыккан, алар Айыл чарбасын өнүктүрүүнүн эл 
аралык фондунун тарабынан жактырылган. 
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Ошондой эле, бул иш-чараны өткөрүү үчүн төмөнкүлөр даярдалып, иштелип чыкты:

1. Окутуунун программасы
2. Катышуучулардын тизмеси (АРИС менен биргеликте).
3. Тематика боюнча презентация.
4. Кириш тесттери
5. Контролдук тесттер
6. Төмөндөгү аталыштагы таркатуучу материалдар
• Жайыт комитеттер үчүн колдонмо; 
• «Кыргыз жайыты» Улуттук ассоциациясынын №1 маалымат бюллетени;
• Административдик Кодекстин 193-беренесин колдонулушу жөнүндө буклет.

Төмөнкү темалар боюнча 10 саатты камтыган 2 күндүк тренингдин программасы:

1. 1-сессия. Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу чөйрөсүндөгү мамилелерди жөнгө салуучу Кыр-
гыз Республикасынын негизги ченемдик укуктук актылары

2. 2-сессия. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жайыт ресурстарын башкаруу жана 
пайдалануу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктары жана жоопкерчиликтери

3. 3-сессия. Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү 
жөнүндө келишимди түзүү тартиби жана негизги шарттары.

4. 4-сессия. Жайыт пайдалануучулар бирикмелери жана анын башкаруу органдары түшүнүгү жана 
компетенциясы

5. 5-сессия. Жайыт пайдалануучулар бирикмеси тарабынан жайыттарды башкаруунун жана пайдала-
нуунун тартиби

6. 6-сессия. Уюуштуруу иштери жана жайыттардын чек араларын аныктоо тартиби
7. 7-сессия. Жайыттарды пайдалангандыгы үчүн төлөм акы жана аны пайдалануу тартиби
8. 8-сессия. Жайыт пайдалануучулар бирикмеси төлөөгө милдеттүү болгон салыктын негизги түрлөрү. 

Жайыт жер салыгын төлөөгө жергиликтүү өзүн башкаруу органдардын жоопкерчилиги.
9. 9-сессия. Жайыттарды башка максаттарга пайдалануу.
10. 10-сессия. Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин Уставына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду 

киргизүү тартиби.

Тренингдин жүрүшүндө ар кандай методикалар пайдаланылып, төмөнкүлөрдү камтыды:

• окутуунун интерактивдүү ыкмаларын пайдалануу менен материалдарды чагылдыруу боюнча кы-
скача лекция;

• теориялык билимди бекемдөө жана практикалык иш үчүн сессия;
• окуу материалын тааныштыруу; 
• кичи топтор менен иштөө;
• ролдук оюн, дискуссия; 
• кириш жана контролдук тест.

Тренингде бардык катышуучулардын практикалык тажрыйбаларын эске алуу менен презентацияны кыскача 
көрсөтүп, талкууларды уюштурууга, жигердүү пикир алмашууларга, дискуссияга тартууга көп көңүл бурулду. 

Тренингдин эң башкы бөлүгүндө катышуучулардын маалымдуулук деңгээлин аныктоо үчүн тестирлөө 
жүргүзүлдү. Анын жыйынтыгы менен каралып жаткан меселелер боюнча жана лекциялык материялды 
түшүндүрүүдө, талкуулоодо, пикир алмашууда, дискуссияда көп көңүл бурула турган маселелер боюн-
ча катышуучулардын тийиш болгон базалык деңгээли аныкталды. Тесттин жыйынтыгы боюнча Нарын 
жана Каракол шаарларындагы тренингдин катышуучуларынын базалык даярдыгы жетиштүү деңгээлде 
экендиги аныкталды.



12

“Кыргыз жайыты” ассоциациясынын маалымат бюллетени. №2, 2017-жыл. 

«КЫРГЫЗ ЖАЙЫТЫ» САБАКТАРЫ

11

Тема боюнча сессиялык материалдарды түшүндүрүүдө жана талкуулоодо бардык катышуучулар 
өздөрүнүн активдүүдүүлүгүн жана кызыкдарлыгын көрсөтүштү. 

Тренингдин катышуучуларына мүнөздүү болгон төмөнкү маселелер талкууга коюлду:

• жайыттарды пайдалануу үчүн каражаттар казыналык система аркылуу түшөөрү жана сарпталаары 
жөнүндөгү КР Өкмөтүнүн №307 токтому боюнча;

• эл аралык донорлордон алынган мүлктөрдү андан ары пайдалануу тартиби боюнча;
• жер салыгы боюнча;
• Административдик Кодекстин 193-беренесиндеги жол-жоболор боюнча;
• жайыт ресурстарын мал жаюудан башка максаттарда пайдалануунун жол-жобосу, анын ичинде 

төлөм акынын өлчөмүн белгилөө боюнча; 
• жайыттарды башкаруу жана пайдаланууга тийиштүү башка маселелер боюнча.

Окутуунун жүрүшүндө коюлган бардык маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын колдонуудагы 
мыйзамдарынын алкагында толук маалымат берилди.

Алсак, жайыттарды пайдалануу үчүн каражаттар казыналык система аркылуу түшөөрү жана сарптала-
ары жөнүндөгү КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 7-июнундагы №307 токтому боюнча катышуучулар КР Фи-
нансы министрлигинде өткөн жумушчу жолугушууда маалымдар болушту, анда КР Финансы министр-
лигинин аймактык бөлүктөрүнө (райфинбөлүмдөрүнө) нускоочу мазмундагы тийиштүү кат жиберилет 
жана ушул маселе боюнча жергиликтүү деңгээлде райфинбөлүмдөрү тарабынан түшүндүрүү иштерин 
жүргүзүү күтүлүүдө.

Жыйынтыктар:  Кириш жана контролдук тесттердин жыйынтыгы окутуунун катышуучуларынын кызык-
чылыгы тандалып алынган жайыт комитеттер жана райондук жайыт пайдалануучулар ассоциацияла-
рынын төрагаларынын, АРИСтин адистеринин тренер катары айыл аймактарынын деңгээлинде  андан 
ары окутууга мүмкүндүк берген, жайыттарды башкаруу жана пайдалануунун укуктук негиздери боюн-
ча маалымдуулугунун зарыл болгон базалык деңгээлине ээ экендигин көрсөттү.
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ЖАЙЫТТАР ЖҮГҮН АРКАЛАГАН ТӨРАЙЫМ

Кыргыз Республикасында жүрүп жаткан жайыт реформасына алгылыктуу үлүшүн ко-
шуп, жигердүү иштеп келе  жаткан  аял азаматтарыбыз да жок эмес. Алардын бири 
Ысык-Көл облусунун Түп районундагы Сары-Булак жайыт комитетинин төрайымы Аса-
нова Гүлжан Мырзаевна болуп эсептелинет.

2009-жылы коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн жалпы чогулушта жашоо-
чулар Гүлжан Мырзаевнаны Күрмөнтү айылындагы инвестициялык комитеттин (ИК) 
төрайымы кылып шайлашат. ИКте иштеген учурунда ал жалпы  875 миң сом суммада-
гы инвестиция тарта алган жана ошондой эле трансформатор орнотуу, мектепке тигүү 
машиналарын сатып алуу, айылдын жаштары үчүн машыгуу залын ачуу сыяктуу бир 
катар долбоорлорду ишке ашырган.

2014-жылдын 1-августунда Сары-Булак айыл аймагы-
нын Жайыт комитетинин төрайымы болуп шайланат. 
Жайыт Комитеттин курамына киришинин себебин ал 
төмөнкүдө айтып берди: “Менин атам өмүр бою авто-
лавкада айдоочу болуп эмгектенген. Бала чагымда аны 
менен алыскы жайыт жерлерине барып турчумун жана 
ошол кездеги жайыттардын сулуулугу жана улуулугу 
мени дайыма суктандырчу. Жайыт комитеттин  курамы 
менен бир күнү биз жайыттардын абалы менен тааны-
шуу үчүн кыдырып калдык жана Жылаңач жайытынын 
абдан начар абалын көрүп, ушунчалык ыйлагым келди. 
Ошондон кийин жайыттарды сактап калууга, мурдагы эң 

кооз, жакшынакай абалына келтирүүгө болгон аракетимди жумшоону чечтим. Илгер-
тен бери эле кыргыз элинин жашоосу жайыт менен байланышып келгендиктен жана 
ансыз жашоо мүмкүн эмес болгондуктан, аны биз жакшынакай калыбында кийинки 
муундарга өткөрүп беришибиз керек деп ойлойм”

Кыска аралыкта Гулжан Мырзаевна жайыттардын чек арасын аныктап, жайыт үчүн 
төлөмдөрдүн санын көбөйтүп, Түп районунун карызын толугу менен жоё алды.  Чөп 
чабуу боюнча документтерди ирээтке келтирип, салык төлөбөгөндөрдү аныктап чыкты. 
Иштеги мындай ийгиликтерге жетишүүсүн ал талыкпаган эмгек, көйгөйлөрдү аялдык 
мамиле менен чечүү жана сапаттуу мобилизациялоо менен байланыштырат. Учурда 
Сары-Булак айыл аймагынын Жайыт комитеттин курамында 15 адам бар, алардын 9 
- аялдар. Ал бул иш менен гана чектелбестен, бош убактысында айыл аймагынын жа-
мааты менен да жигердүү иш алып барат. Аксакалдар соту, аялдар кеңеши, жаштар ко-
митети сыяктуу Айыл аймагынын активдери менен, айыл депутаттары жана активдүү 
жашоочулары менен дайыма тыгыз байланышта болуп келет.

“Жайыттар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамын жүзөөгө ашыруудагы эмге-
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ги, ошондой эле айыл чарбасын өнүктүрүүгө кошкон салымы бааланып, Кыргыз Ре-
спубликасынын Өкмөтүнүн Ысык-Көл облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн 
Ардак грамотасы менен сыйланган. Андан тышкары, бир нече жолу Райондук мам-
лекеттик администрациясынын, айыл өкмөтүнүн жана айылдык кеңештин Ардак гра-
моталары менен сыйланып,  «Мир в нашей стране» медалынын ээси. 2016-жылдын 
23-сентябрында ал Кыргызстан аялдар конгрессине катышып, анын ысымы  Кыргыз-
стан аялдар конгрессинин президенти З.Акбагышева тарабынан түзүлгөн “Кыргызстан 
айымдары” китебине киргизилген.

“Жайыт комитетинин төрайымы болуш - жеңил иш эмес, 
ал мыкты менеджерликти талап кылат, ошол эле учурда 
абдан кызыктуу жана жакшы жумуштардын бири.  Бул 
кызматта иштеп келгенден бери мен көптөгөн жаңы 
нерселерди билдим жана мени кубандырганы жайыт-
тардын бузулушу азайды, адамдар жайыттарга түшүнүү 
менен аяр  мамиле кыла башташты. Андагы гүлдөп 
жаткан гүлдөрдү көрүп, ушунчалык кубанам жана бал-
дарыбыздын келечеги үчүн жүрөгүмдө бир аз да болсо 
тынчтык орнойт. Кыргызда «Ынтымак бар жерде ырыс 
бар» деп айтылгандай, эгерде адамдар бири-бири ме-

нен, жаратылыш менен бир гармонияда жашашса, анда бизди жаркын келечек күтүп 
турат” деди Гүлжан айым биз менен болгон маегинде.

Б.Усубалиев, “Кыргыз жайыты” ассоциациясынын адиси.

“КАШКА-ЖОЛ” ЖАЙЫТ КОМИТЕТИНДЕ ИНВЕСТИЦИЯ 
ТАРТУУ ИШИ ИЛГЕРИ

Бүгүнкү кундө Републикабызда мыкты иштеген жайыт комитеттеринин 
төрагалары  жылдан жылга көбөйүүдө. Алардын бири болуп Ош областынын 
Кара-Кужа районунун Кашка-Жол айыт комитети болуп саналат. Аталган жайыт 
комитетинин төрагасы Бакиров Жамшитбек Токтосунович бүгүнкү күндө  жайыт 
комитетинин бюджетин көбөйтүүнү башка булактардан да изденип, кошумча 
акча тартуунун негизинде кошууда. Жайыт комитетин башкаруунун биринчи 
күндөрүнөн баштап эле бул киши эл-аралык донорлор менен тыгыз иштешип,  
бүгүнкү күндө алгылыктуу жетишкендиктерге жетишти. 

Мисалга алсак: түздөн түз Агахан фондусу, АРИС уюму менен биргеликте иштеп 
алгылыктуу жумуштарды аткарып жайыттын инфраструктурасын оңдоого бир 
топ долбоорлорду ишке ашырып келет.

Республикабызда жайыт мыйзамы кабыл алынгандан кийин 2009-жылы куз айларында Кашка-Жол 
жайыт комитети уюштурулуп, бюджети 30 миң сомго бекитилген. Ошол учурда жайытты пайдалануу, 
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жайыттарды калыбына келтирүү, инфраструктурасын оңдоо деген түшүнүктөр негизинен болгон эмес. 
Жайыттарды пайдалануу баш аламан, максатсыз эле падаланылып келинген. Жайыт комитетинин 
төрагасы Жайыт мыйзамы жөнүндө элдерге ар тараптуу маалыматтарды жеткирүү менен жайыттарды 
пайдалануу, жакшыртуу жана максаттуу башкаруу керек экендигин, жайыттарыбызды келечек муун-
га татыктуу өткөрүп берүү керектигин тынбастан түшүндүрүп, бүгүнкү күндө бюджетти 300 миң сомго 
жеткирип, Ош облусунда кана эмес - Кыргызстандагы алдынкы жайыт комитеттердин катарына кошу-
луп отурат. 

1991-1992-жылдардан бери жайытка баруучу жолдор, көпүрөлөр, жайыттардыгы булактар кароосуз 
калып кеткен. Ошондуктан жайыт комитети ишин баштоодо кыйынчылыктар келип чыккан. Бирок, эл 
менен тыгыз байланышта жана бирдикте ишти алып баруунун негизинде бүгүнкү күндө жайыт комите-
ти тарабынан бир топ иштер аткарылган. 

Мисалы:
1. Жайыт комитети тарабынан алгач 2010-жылы Беш-Терек, Ой-Тал жайлоолоруна баруучу жолдорду 

кол эмгеги менен оңдоо менен башталган (техника баралбайт).
2. 2011-жылы Беш –Терек жайлоосуна отүүчү Беш-Терек суусуна жалпы сумасы 300 миң сомдук (АРИС 

долбоору менен 200 миң сом, өздук салым 100 миң сом накталай) өлчөмү 5х3,5м болгон көпүрө 
салынган.  

3. 2012-жылы жалпы суммасы 525 миң сомдук Ясы дарыясындагы көпүрө (24х2,40м) капиталдык 
ремонттон өткөрүлүп, суунун жээктери дамба төшөлүп бекемделди. Мында каржылоо АРИСтен - 
250 миң сом, Жайыт комитетинин накталай 150 миң сомдук өздүк салымы, Өкмөттүн Ош облустук 
өкүлчүлүгүнөн 80 миң сом (габион), райондук администрациядан 20 миң сом, Айылдык округдан  
25 миң сом бөлүнгөн.

4. 2013-жылы Ага-Хан фондусу менен биргеликте Тоготой айылындагы жакынкы жайытка отүүчү Ба-
зар-Арык суусуна жалпы суммасы 617 миң сомдук жаңы көпүрө салынды. Ага-Хан фондунан - 490 
миң сом, жайыт комитетинен -70 миң сом, айылдык округдан - 30 миң сом, элдин накталай - 20 
миң сомдук салымы менен бүткөрүлдү.

5. 2014-жылы Ага-Хан фондусу менен биргеликте жалпы суммасы 645 миң сомдук Беш-Терек жайло-
осуна чыгуучу аралыгы 14 км жол оңдолуп калыбына келтирилди. Ага-Хан фондунан - 495 миң сом, 
жайыт комитетинен -70 миң сом, айылдык округдан-40 миң сом, элдин накталай -40 миң сомдук 
салымы менен бүткөрүлдү.

6. 2015-жылы Октябрь айылынан жакыңкы жайытка өтүүчү Ан каналына жалпы суммасы 450 миң со-
мук көпүрө Ага-Хан фондусу менен биргеликте бүткөрүлдү. Мында Ага-Хан фондусу-325 миң сом, 
жайыт комитети-60 миң сом, айылдык округдан - 35 миң сом, элдин накталай - 30 миң сомдук 
салымы менен курулду.

7. 2016-жылы Беш –Терек жайлоосуна баруучу Үнкүр-Терек участкасына мончо (купка) салынды. Жал-
пы суммасы 475 миң (андан 396 миң - Ага-Хан, 30 миң-Айыл өкмөтү, 30 миң-Жайыт комитет, 19 
миң-эл).

8. 2016-жылы Тоготой айылына жакынкы жайытка өтүүчү Кум каналына жалпы суммасы 617 миң сом-
дук жаңы көпүрө салынды. (АРИС-398 миң, 50 миң-Айыл өкмөтү, 22 миң-эл, 50 миң-Жайыт коми-
тет, 97 миң-элдин эмгек салымы).

9. 2017-жылы Жийде айылына 638 миң сомдук Кум каналына жаңы көпүрөнүн курулушу башталды 
(АРИС-447миң, Айыл өкмөт-30 миң, Жайыт комитет-40 миң, эл -20 миң, 101 миң сомдук элдин 
эмгек салымы).

10. Ошол эле 2017-жылы Жаны-Талап айылына жакыңкы жайытка Базар-Арык суусуна 1 975 миң сом-
дук чоң унаа өтүүчү  көпүрөнүн долбоору даярдалып жатат (Сентябрь-октябрь айларында башта-
лып, декабрь айына бүткөрүлөт).

11. 2018-жылга АРИС долбоору менен МТЗ-82 тракторун тоют майдалоочу чиркегичи менен алуу план-
далган.
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Бул жайыт комитетинин жетекчиси мына ушундай жайыт реформасын ийгиликтүү жүзөөгө ашыргандыгы 
үчун айыл өкмөтүнөн, райондон жана областынан бир нече жолу ардак грамоталары менен сыйланган.

Сатанов А., “Кыргыз жайыты” ассоциациясынын түштүк региону боюнча адиси.

ОРГОЧОРДО АЛГЫЛЫКТУУ АТКАРЫЛГАН ИШТЕР 
АРБЫН

Ысык-Көл областынын Жети-Өгүз районундагы Оргочор айыл аймагынын жайыт пайдалануучулар бирик-
меси 2009-жылы 24-январда түзүлгөн. Анын ичинен жайыт комитетинин курамы түзүлүп, биринчи мүчөлөрү 
шайланган, аткаруу органына жайыт комитетинин төрагасы, орун басары жана эсеп бухгалтери шайланган. 
Жергиликтүү өз-алдынча башкаруу органдары келишимдин негизинде жалпы аянты 35 065 гектарды түзгөн 
жайыт жерлерин Жайыт пайдалануучулар бирикмесине башкарууга жана пайдаланууга өткөрүп беришкен. 

Баардык жерлердегидей эле бул бирикме жана комитет жөнүндө жал-
пы элде түшүнүк жок болгондуктан бул иштин башталышы абдан оор 
болду. Алгачкы жайыт комитетинин аткаруу органына шайланган ага-
ларыбыз эл менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнүн натыйжасында 
бир топ иштерди калыбына келтирип, жайыт пайдалануучуларды бир 
нукка сала алышты.  

2012-жылы 11-апрелде  жалпы элдик жыйында жайыт комитетинин 
мурунку төрагасы ден-соолугуна байланыштуу кызматынан бошонуп, 
ал кишинин ордуна жайыт пайдалануучулар мени көрсөтүшүп шайлап 
алышты. Мен деле мурун эл катары эле фермердик кылып мал чарба-
сы жана дыйканчылык менен алектенип келгем. Мамлекеттик же баш-
ка кызматтарда иштеген эмесмин.      Бирок билимим жогорку, 1995-
жылы Каракол шаарындагы Эл аралык башкаруу институтун бүтүргөм. 
Эл ишеним көрсөтүп жаткандан кийин кандай болсо да аракеттенип 
иштөөгө туура келди. 

Бул коомдук уюм жаңыдан түзүлүп жаткандыктан иштеп кетүүгө шарттары жокко эсе эле болгон. Эң жөнөкөй 
эле туруктуу иштөө кабинети жана эмеректери болгон эмес. Ошол себепте жумуштун жүрүшүнө бир топ то-
скоолдуктар жаралып турду. Биринчи эле жылы АРИС ишке ашырып жаткан кичи долбоорлор менен 250 
миң сомго өзүбүздүн эмгек салымыбызды кошуп, жайыттарыбызда суусу чыкпаган үч жерге мал суу ичүүчү 
жайларды (каптаж) куруп бере алдык, андан башка өзүбүздүн бюджеттен жайыттарыбыздын жолдорун те-
гиздетип, суу жеп кеткен жерлерге чакан көпүрөлөрдү салып берип жаттык. Кыш мезгилдеринде кар калың 
жааган убактарда малчыларыбыз кыштаган кашарлардан унаалары каттай албай, балдары мектепке бара 
албай калган убактарда жолдорду техника менен күрөтүп, тазалап-ачып берип жаттык. Өзүбүздө техника 
болбогондуктан бул жумуштардын баары техниканы жалдоо менен болуп,  биздин чакан бюджетибизге 
бир топ оорчулугун тийгизип жатты.

Алыскы сырт өрөөнүндөгү жайыттарыбызды пайдаланууда малчыларыбызга сырттын Союз тарагандан 
бери каралбай калган ашуулары, суудагы бузулган көпүрөлөрү жана жолдору бир топ көйгөй жаратып, 
кыйналып жатышкандыктан маселени чечүүгө айылдык кеңештин депутаты менен бирге райондук мамле-
кеттик администрация башчысына жана “Кумтөр” компаниясынын жетекчилигине кайрылуу жасоо менен 
2014-жылы биз “Бурхан” ашуусун кеңейттирип, жети көпүрөнү кайра жасатып алдык жана он сегиз км жол-
го шагыл төктүрүп, түздөтүп-түрттүрүп ала алдык (3 млн. сомго жасатылган). Муну менен биздин жыйырма-
дан ашык малчыларыбыз жайкысын сыртта мал багып келип, өзүлөрүнүн үй-бүлөсүн багууга мүмкүнчүлүк 
ала алышты жана 3 586 гектарга малды жаюуга мүмкүнчүлүк ачтык. Жергиликтүү кеңеш менен бирдикте 
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чечим кабыл алынып,  эки жыл катары менен малчыларыбызга сырт жайыттырына көчүп барууга көмөк 
көрсөтүп, унааларына куйуучу майын куюп берип жаттык. Бул дагы жайыт пайдалануучулардын ишенимин 
арттырып, түшүнүшүүгө алып келүүдө.

 2015-жылы АРИСтин жайыт комитеттеринин материалдык-техникалык базасын чындоо максатында 
“Жайыт комитетине жабдуу алуу” кичи долбоору менен биз дагы 75миң сомго оргтехника жана эмерек 
алып, өздүк салымыбызды кошуу менен кабинетти 127миң сомго толук капиталдык ремонттон өткөздүк 
жана 40 миң сомго кошумча оргтехника  (ноутбук, түстүү принтер, фотоаппарат), 50 миң сомго офистик 
эмеректерди сатып алып толук кандуу шарты менен иштөөгө мүмкүнчүлүк түзүп алдык. Бул каражаттар 
жайытты башка максатта пайдалануучулардан келип түшүп, жергиликтүү кеңештин колдоосунда чечим ка-

был алынган жана ишке ашырылган.

Жети-Өгүз районунда үч жылдан бери Союз убагында өткөрүлүп 
турчу малчылардын майрамы  (День чабана)  райондук мамлекет-
тик администрация тарабынан колдоого алынып, жайыт комитет-
теринин уюштуруусу менен сырт өрөөнүндө жыл сайын өткөрүлүп 
келе жатат. Бул дагы абдан жакшы иш-чара болуп, малчыларыбы-
здын маанайын көтөрүп, эмгекке болгон шыктануусун арттырат 
экен, себеби көп жылдан бери унутта калган нерсе жаңыланып, 
малчыларга сый көрсөтүлүп, баалуу белектерди тартуулоо менен 
биз аларды дагы коомчулукта маанилүү жана татыктуу ордулары 
бар экенин көрсөтө алат экенбиз. Бул иш-чаралар дагы толугу ме-
нен жайыт комитетинин өздүк каражаттары менен ишке ашырылат.

2015-жана 2016-жылдары дагы биз мындан башка көптөгөн ийгиликтерге жетише алдык деп ойлойм, ан-
ткени Ысык-Көл, Нарын областтарында ишке ашырылып жаткан ПРЖР-1 долбоорунун алкагында Оргочор 
айыл аймагына бөлүнгөн акча каражатынан бизге көп жылдардан бери малды дары сууга салууда көйгөй 
жаратып келген купканы иштетүүгө АРИСтин “Оргочор айылында купканы ишке киргизүү” кичи долбоору 
менен 142 386 сомго ишке ашырып, жазында пайдаланууга бердик. Суу маселесин чечүүгө кошумча ток 
генератору жана суу насосу да алынып берилди. 

Жайыт комитетинин жумушун аткарууда унаа маселели чечилбей өздүк автоунааларыбыз менен көп жыл-
дан бери иштеп жүргөнбүз, жайыт комитетинин мүчөлөрү менен талкууланып, бул маанилүү маселе деп 
чечилип жылда бюджетибизге киргизип келгенбиз. 2016-жылы чет элдик мергенчилерден келип түшкөн 
акча каражатынан айылдык Кенештин депутаттарына кайрылуу жасалып 400 миң сом акча каражаты жайыт 
комитетине кызматтык автоунаа алууга чечилген жана ушул суммага  1999-жылы чыгарылган “Тойота Ленд 
Крузер Прадо” үлгүсүндөгү автоунаа сатылып алынды. Ал эми АРИСтин кийинки жылга бөлүнгөн каража-
тына “Атайын техника алуу” (спецтехника) кичи долбоору жактырылып, жалпы баасы 2 250 миң сомдук 
экскаватор-погрузчик алууга кол коюулган. Бул сумманын ичинен 1 687 500 сому Арис тарабынан жана 562 
500 сому биздин жайыт комитетинин өздүк бюджетинен кошкон салымыбыз болгон.

 2016-жылы Оргочор жайыт комитети жайыттын инфраструктурасын ондоо үчүн бир топ иштерди жасады. 
Автогрейдерди жалдоо менен жайыттарыбыздын жолдорун түрттүрүп берилди, “Кайыңды” суусуна бир 
темир көпүрө салынды жана сыртка мал айдап баруучу жолду башка жайыт комитеттер менен биргеликте 
оор техника менен сүрдүртүп берүү иштерине 50 миң сом акча каражатын жумшады. Баардыгы жайыттын 
инфраструктурасы үчүн 162 миң сом акча каражаты сарпталды, бирок кийинки жылдары биздин техника-
лык чыгымдар эки эсеге азаят, себеби өзүбүздүн техникага ээ болуу менен биз өзүбүздүн жол, көпүрө жана 
сугат арыктарыбызды өз убагында жасап алып турууга жана андан сырткары өздүк бюджетибизге кошумча 
каражат түшүрүп турууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. 

Биз азыркы убакта жайыттарыбызды туура багытта пайдалануу менен өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүздү 
пайдаланып, жылдан жылга кирешелерибизди көбөйтүп келе жатабыз, демек жаңы түзүлгөн аймактык ко-
омдук өз алдынча башкаруу органдары болгон “Жайыт пайдалануучулар бирикмеси” өз ишмердүүлүгүнүн 
натыйжасын көрсөтө алышты деп ойлойм.

Усеналиев Т. А., “Оргочор”  жайыт  комитетинин  төрагасы.
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БИЗДИН МАКСАТ – АЙЫЛДЫ ӨНҮКТҮРҮДӨГҮ 
АЯЛДАРДЫН ДЕМИЛГЕЛЕРИН КОЛДОО

Жайыттарды комплекстγγ башкарууну камсыз кылуу жана бул процесске аялдардын катышуусун кам-
сыз кылуу «Мал чарбасын жана рынокту өнγктγрγγ - 1,2” долбоорлорунун негизги максаттарынын 
бири болуп эсептелет .  Тилекке каршы,  аял менен эркектин ортосундагы   жумушту бөлγштγрγγ, коо-
мубуздагы орун алган нормалар гендердик ажырымга алып келγγдө. Айыл жергесинде жашаган аял-
дар  өндγрγш активдерин башкаруу  процессине  аз тартылышат, айыл чарба продукцияларын сатып 
өткөрγγдө  чектөөлөргө туш болушат. Бул кырдаалды кантип жакшыртуу  боюнча  «Мал чарбасын жана 
рынокту өнγктγрγγ 1,2» долбоорлорунун  кошумча нарк тγзγмγндөгγ демилгелер компонентинин  ко-
ординатору Мирлан Айтказиев менен маек курдук. 

Мирлан Айтказиевич, «Мал чарбасын жана рынокту өнγктγрγγ 1,2 » долбоору кандай жолдор ме-
нен жайыт ресурстарын  комплекстγγ башкаруу процессине аялдарды тарта алат?

Окурмандарга тγшγнγктγγ  болуш γчγн «Мал чарбасын жана рынокту өнγктγрγγ 1» долбоору 2013-жыл-
дан тартып Нарын, Ысык-Көл облустарында жана Жалал-Абад облусунун Тогуз-Торо районунда тур-
мушка ашырылып жаткандыгын белгилеп кетким келет. 

2015-жылы Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында «Мал чарбасын жана рынокту өнγктγрγγ-2» долбо-
ору ишке ашырыла баштады. Бул долбоор 2018-жылы аяктайт . 

«Мал чарбасын жана рынокту өнγктγрγγ 1,2» долбоорлорунун негизги милдети долбоорлордогу иш чара-
лар долбоорлор камтыган аймактарда мал чарбасынын өндγрγмдγγлγгγн жогорулатууга багытталат . Ал 
иш чараларга төмөндөгγлөр кирет:  (i) кунардуулугу жогору жана жеткиликтγγ жайыттар менен камсыздоо, 
кошумча тоюттарды өндγрγγ  ; (ii) дени сак мал жана малдын өлγм чыгашасын азайтуу (iii) өндγрγмдγγлγктγ 
жогорулатууга стимул берген сγттγн кошумча нарк тγзγмγндөгγ маркетинг демилгелери.
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Чечим кабыл алууда аялдардын лидердик ролун жогорулатууга «Мал чарбасын жана рынокту өнγктγрγγ 
1,2» долбоорлорунун  γчγнчγ компоненти болуп эсептелген «Кошумча нарк тγзγмγндөгγ маркетинг де-
милгелери» көмөк көрсөтмөкчγ.

Бул компоненттин башкы максаты-долбоор камтыган аймакта сүт өндүргөн фермерлерге рыноктун та-
лабына дал келген сүт  азыктарын көбөйтүүгө көмөк көрсөтүү, кирешелерин көбөйтүү болуп эсептелет. 

Кыргызстандын экономикасы үчүн мал чарбасын жана айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүчү 
ишканалардын өнүгүшү, керек болсо майда, чакан ишканалардын, өтө актуалдуу болуп эсептелет..

Албетте биздин өлкө Евроазия Экономикалык Биримдигине кирип жатканда майда, чакан кайра иштетүүчү 
ишканалардын өнүгүүсүнө шарт түзүү актуалдуу эмес деген суроолор болушу мүмкүн. Биздин компонент 
өндүрүлүп жаткан сүттүн  баасын жогорулатууга өзгөчө көңүл бураарын баса белгилегим келет. Бул компо-
ненте сүт өндүрүүчүлөрдүн эки демилгеси колдоого алынмакчы: (i) сүт заводдорунун өнөктөштүгү менен 
сүт чогултуучу жана муздатуучу борборлорду түзүү (ЦСОМ); жана (ii) жогорку сапаттагы традициялык сүт 
азыктарын өндүрүүгө багыт алган аялдар топторуна сүттү кайра иштетүүчү чакан ишканаларды түзүүгө 
жардам берүү. Бул демилгелердин ачкычы- рынок менен өнөктөштүк алакаларын түзүү болуп саналат». 

Сүттү  чогултуу жана муздатуу борборлору жөнүндө кеңирирээк токтолсоңуз?

«Мал чарабасын жана рынокту өнүктүрүү 1,2» долбоорлорунун кызыктуу подкомпонетинен бири бо-
луп- сүттү чогултуу жана муздатуу борборлорун түзүү саналат (ЦСОМ). Сүттү чогултуу жана муздатуу 
борборлорун түзүү үчүн республика боюнча 30 сүттү өндүрүүчү фермерлердик топторго көмөк көрсөтүү 
пландалууда. Бул топтор сүт чогултуучу жана муздатуу борборлорун түзүүгө  долбоор тарабынан кара-
жат алышат. Бул топтор 20-30 сүт өндүргөн фермерлерден түзүлүшү күтүлүүдө, бирок фермерлердин 
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саны жеке топтордун чечими менен аз же көп болушу мүмкүн. 

Сүттү чогултуу жана муздатуу борборлору сүт заводдорунан 100 км ден алыс эмес радиуста жайгаш-
кан айыл өкмөттөрүндө түзүлөөрүн айтышыбыз абзел. Бул борборлор сүт заводдору жанасүт өндүргөн 
фермерлер менен тыгыз өнөктөштүктө   келишим түзүп алып иш алып барышмакчы 

Долбоор калктын аярлуу катмары, аялдар башкарган үй чарбалары үчүн кандай жардам 
көрсөтмөкчү?

Долбоор биринчи кезекте  майда мал чарба продукцияларын өндүрүүчүлөргө,аялдар башкарган 
үй чарбаларына, жеке ветеринарларга пайда алып келишине умтулабыз. Эгерде аялдар башкарган 
фермердик чарбалар эркектер башкарган фермердик чарбалар менен бирдей ресурстарга жетүү 
мүмкүнчүлүгүнө ээ болушса, анда айыл чарбасынын өндүрүмдүүлүгү 20-30% ке жогорулайт эле. Мын-
дай тыянакка Бирикке Улуттар Уюмунун  Азык-түлүк, айыл чарба  программасынын (ФАО) эксперттери 
келишкен. 

Ошондуктан “Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү 1,2” долбоорунун 3 компонентин ишке ашыру-
унун алкагында  долбоорго аялдардын чакан топторун тартабыз. (АЧТ) . Бул топторго жабдуу түрүндө 
техникалык гранттар берилмекчи. 

Чакан гранттар 10 мин АКШ долларынан баштап 3000 мин АКШ долларына чейин, өлкөбүздүн 5 об-
лусундагы (Ош,Баткен, Жалалабад, Нарын, Ысык-Көл) аялдардын чакан топторунун өнүгүшүнө салым 
катары, жабдык түрүндө берилмекчи. Грант жаныдан уюшулган топторго берилбейт, т.а 3-4 жыл ара-
лыгында ишмердүүлүк жүргүзүп келген чакан топтор саналат. Сүттү кайра иштетүүчү, жүндү,кийиз-
шырдак иштетип келген, о.э. жашылча, мөмө жемиштерди кургатып, жана жайлоодо курут кургаткан 
топтор колдоого алынмакчы.

Конкурстан утуп алган АЧТ бериле турган техникалык гранттын 25% кем эмес өздүк салымы менен  кам-
сыз кылышы керек. бул салымдар нак акчалай, материалдар жана жабдуулар түрүндө болушу мүмкүн . 
Ар бир региондо жогоруда көрсөтүлгөн техникалык гранттарды алууга  умтулган АЧТ аныкталат.  

Бул жерде төмөндөгү иш аракеттерге гранттар берилбей тургандыгын баса белгилемекчимин: жүгүртүү 
капиталын түзгөнгө, автоунаа сатып алганга, экологияга жана курчап турган айлана –чөйрөгө терс  таа-
сирин тийгизүүчү жабдууларды сатып алууга, мал сатып алганга (уй, кой, эчки,ж.б.), башкача айтканда  
сырьё өндүрүүгө, имараттарды сатып алганга.

Ушул жылдын апрель айында көбүрөөк аялдар тобун долбоордун ишине тартуу максатында калкка 
компонент боюнча маалымат кампаниясын өткөрүүнү пландап жатабыз. Андан кийин  ал топтор биз-
нес план түзүү боюнча окуулардан өтүшөт.  Окуулардын жыйынтыгы , жогоруда аталган критериялар  
боюнча жеңүүчүлөр аныкталмакчы.

Актуалдуу маегиңиз үчүн чоң ыракмат!

Кыргыз Республикасынын коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо Агенствосу. 
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«КЫРГЫЗ ЖАЙЫТЫ»: СУРООЛОР ЖАНА ЖООПТОР

Урматтуу жайыт пайдалануучулар, 

бул рубрикада сиздердин көптөгөн суроолоруңуздарга 

“Кыргыз жайыты” Ассоциациясынын юристи 

Кубат Кудайбергенов жооп берет.

СУРОО: Мен  жайыт пайдалануучумун. Биздин 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын айма-
гында түзүлгөн жайыт пайдалануучулар бирикмесинин 
жайыт комитетине шайланууга укугум барбы?

Жооп: Ооба. Сиздин жайыт комитетине шайланууга уку-
гунуз  бар. Бул үчүн Сиз бирикменин мүчөлөрүнүн кол-
доосуна ээ болууга тийишсиз. Анткени жайыт комитети-
нин мүчөлөрү бирикменин жалпы чогулушунда жайыт 
пайдалануучулардын өкүлдөрүнүн ичинен үч жылга 
шайланат.

СУРОО: Жайыт комитетинин курамына кимдер кирет?

Жооп: Жайыт комитети жайыт пайдалануучулардын 
өкүлдөрүнөн, жергиликтүү кеңештин депутаттарынан, 
айлана-чөйрө жана токой чарба маселелери боюнча 
ыйгарым укуктуу органдын өкүлдөрүнөн, жергиликтүү 
өз алдынча башкаруунун аткаруучу органынын башчы-
сынан турат, алар Жайыт комитетинин иши үчүн зарыл 
болгон ар түрдүү тармактардагы адистер болушу мүмкүн, 

айлана-чөйрө жана токой чарба маселелери боюнча ыйгарым укуктуу органдын өкүлдөрүн кошпогон-
до. Ушуну менен бирге Жайыт комитетинин мүчөлөрү катары калктын төмөнкүдөй үч тобунун өкүлдөрү 
кириши керек: аялдар (экиден кем эмес), жаштар жана чакан фермерлердин өкүлдөрү. Жайыт комите-
тинин мүчөлөрү үч жылдык мөөнөткө шайланат, бирок кайрадан кезектеги  чексиз мөөнөттөргө шай-
ланууга укуктуу.

СУРОО: Жайыт комитетинин төрагасын шайлоо боюнча азыркы талаптар кандай?

Жооп: Жайыт комитетинин төрагасы тиешелүү айылдык аймактын башчысынын сунушу боюнча жайыт 
пайдалануучулардын добуштарынын көпчүлүгү менен шайланат.

СУРОО: Менин билишимче, бирикменин жана жайыт комитетинин ишмердиги жайыт комитетинин 
төрагасынын компетентүүлүгүнө жараша болот. Биздин жайыт комитетинин төрагасы бираз ыкшоо 
жана демилгесиз адам. Жайыт комитетинин төрагасын чакыртып алса болобу?

Жооп: Жайыт комитетинин төрагасын чакыртып алуу маселеси жайыт пайдалануучулар бирикмесинин 
мүчөлөрүнун жалпы чогулушунда чечилет.Төраганын кызматын токтотуусуна төмөнкулөр негиз болушу 
мумкун:
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• жайыт комитетинин төрагасы кызматтан өз ыктыяры менен баш тартканда;
• жайыт комитетинин ишинде мыйзам бузуулар болсо;
• жайыт комитетинин ишин текшергенде канаатандырарлык эмес  баа алып калса;
• жайыт комитетинин мучөлөру ишеним көрсөтпөсө;
• жайыт пайдалануучулар бирикмесинин мүчөлөрү ишеним көрсөтпөсө.

Акыркы пункттун негизинде Сиз демилге көтөрсөнуз жана жайыт пайдалануучулар бирикмесинин 
мүчөлөрүнун жалпы чогулушунда бул маселени кароого жетишсеңиз болот. Маселе кандай чечилет, 
добуш беруунун жыйнтыгына жараша болот.

СУРОО: Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча ыйгарым укуктарды өткөруп берүү боюнча 
келишимди түзгөн тараптар кимдер болушу керек?

Жооп: Кыргыз Республикасынын “Жайыттар жөнундө” (2009-жылдын 26-январындагы №30) мыйза-
мынын 4- беренесине ылайык, Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча ыйгарым укуктарды 
өткөрүп берүү жөнундө келишимдин тараптары:

1. Жергиликтуу өз алдынча башкаруунун аткаруучу орган – анын башчысы.

2. Жайыт пайдалануучулар бирикмеси - жайыт комитетинин төрагасы гана боло алышат.

СУРОО: Жайыт комитеттин ишине ким көзөмөлдүк кылат?

Жооп: Жайыт комитетинин ишмердигин жайыт пайдалануучулар бирикмеси көзөмөлдөйт. Ал бирик-
менин жалпы чогулушунда анын отчетун угат жана жайыт комитетинин ишмердигине баа берет. Ал 
эми финансылык ишмердигин бирикменин ревизиялык комиссиясы текшерет.

СУРОО: Жайыттарды башка максаттарда пайдаланууга алуунун жол-жоболору кандай?

Жооп: Кыргыз Республикасынын «Жайыттар жөнүндө» Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн 2013-жылдын 13-сентябрындагы N 515 токтому менен бекитилген “Жайыт ресурстарын 
мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун берүүнүн тартиби жөнүндө” 
Типтүү жобосуна ылайык, жайыттарды башка максаттарда пайдалануу жөнүндө келишимин түзүү 
жайыт комитетинин ыйгарым укугуна кирет. Келишим боюнча жайыт комитети жайыт пайдалануучуга 
тийиштүү төлөмдөрдү төлөгөндөн кийин, жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка 
максаттарга пайдалануу укугун берет.

Жайыттарды башка максаттарга пайдалануу үчүн акынын өлчөмү төмөнкүдөй аныкталат:

• иштин түрү жайыт кыртышын бузууга алып келген участоктордо, -мыйзам менен белгиленген айыл 
чарба өндүрүшүнүн жоготууларынын ордун толтуруунун наркынын ченемдерине ылайык;

• иштин түрү мал жаюу менен байланышпаган, бирок жайыт кыртышын бузууга алып келбеген уча-
стоктордо - бул участокту мал жаюуга пайдалануу үчүн каралган акыга барабар өлчөмдө;

• ал эми иштин түрүндө мал жаюу мүмкүнчүлүгү каралган жана жайыт кыртышы бузулбаган участоктор-
до төлөм алынбайт. (Мисалы: бал-челектер бир айга чейинки мөөнөткө жайгаштырылган учурларда).

Урматтуу жайыт пайдалануучулар, эгерде сиздерде жайыт пайдаланууда укуктук маселелер боюнча 
суроолор болсо юрист Кудайбергенов Кубат Асановичке төмөнкү телефондор аркылуу ар дайым 
кайрылсаңыз болот: 

0-555-016126, 0-312-375044 kubatd@mail.ru
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Урматтуу жайыт пайдалануучулар!

Эгерде сиздерде жакшы тажрыйбалар, мыкты көрсөткүчтөр, үлгүлүү иш аракеттер болсо – бизге 
кабарласаңар, сиздердин сунуштар, сын-пикирлер ушул баракчаларга дайыма 

жарыяланып 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.
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