
Їстїбїздєгї жылдын 5 
айында бал экспорттоо 
43%га єскєнїн 
Улутстатком билдирди. 
Быйыл  январь-май 
айларында 221 тонна 
бал экспорттолгон. 
Былтыр бул аралыктагы 
кєрсєткїч 125,9 тоннаны 
тїзгєн. Кыргыз балы Сауд 
Арабиясына, Бириккен Араб 
Эмираттарына, Кувейт, 
Жапония, Испания, Франция 
жана АКШ єлкєлєрїнє 
экспорттолот.

Токиодо єтїп 
жаткан Олимп 

оюндарында грек-рим 
кїрєшїнїн чебери 

Акжол Махмудов 
77 кг чейинки 

салмакта финалга 
чыкты. Бїгїн 

финалда венгриялык 
балбан менен 

кїрєшєт. Акжолдун 
финалга чыкканы 

куржунубузда алтын 
же кїмїш медалы бар 

экендигинен кабар 
берет.

ТАМШАНДЫРГАН 
КЫРГЫЗ БАЛЫ

экспорттолот. экендигинен кабар 
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«ЖЕР-ЇЙ» КЕНИНДЕГИ ТАЛАС 
АЛТЫН КОМБИНАТЫ БЫЙЫЛ 
КАНЧА АЛТЫН ЄНДЇРЄТ?

-БЕТТЕ

КАНЧА АЛТЫН ЄНДЇРЄТ?
-БЕТ2

Экономика жана финансы министрлигине караштуу 
Туризм департаментинин директорунун орун басары Кыял 
Кенжематова соўку алты айдын аралыгында єлкєбїзгє 1,2 
миллион турист келгенин билдирди. Алардын бир миллионго 
жакыны туристтик максатта, 250 миўи жумушуна 
байланыштуу келген. Мурдагы жылдарга салыштырмалуу 
Европа єлкєлєрїнєн келгендер кєп болууда. 

ЖЕРГЕБИЗГЕ 1,2 МИЛЛИОН 
ТУРИСТ КЕЛДИ

АЗАМАТСЫЎ, 
АКЖОЛ!

-БЕТТЕ-БЕТ8

ЖК депутаты 
Айнура 

Аскарова:

«ЖУРНАЛИСТТЕРДЕН 
МЫКТЫ ЭЛ 

ЄКЇЛЇ ЧЫГАТ»

30-31-август кїндєрї Бишкекте XIV Эл 
аралык айтыш єтєт. Эгемендїїлїктїн 
30 жылдыгына арналган ак таўдай 
акындардын сынагын Маданият, маалымат, 
спорт жана жаштар саясаты министрлиги 
менен Республикалык "Айтыш" коомдук 
фонду уюштурууда. Кыргыз – казак эл 
аралык айтышына эки тараптан сегизден 
акын катышат. Эгемендїїлїк майрамынан 
тышкары, бул иш-чара аталган фонддун 
20 жылдыгына, Кєкє уулу Єтє (Жеўижок) 
акындын 160 жылдыгына жана казак 
акыны Жамбыл Жабаевдин 175 жылдыгына 
арналмакчы. Байге фонду 3 миллион сом.

ТЄКМЄ АКЫНДАРДЫН 
ЭЛ АРАЛЫК АЙТЫШЫ

Кыргыз Республикасынын туўгуч президенти Аскар Акаев 
кечээ Москвадан Бишкекке Улуттук коопсуздук боюнча 
мамлекеттик комитети (УКМК) тарабынан алынып келинди 
деген маалымат социалдык тармактарда чоў талкууну 
жаратты. Акаевдин жакын адамдары ал УКМКнын сунушуна 
макул болуп, єз эрки менен  «Кумтєр» боюнча суроолорго 
жооп бергени келгенин билдиришти. Эске салсак мурдагы 
президенттер Акаев, Бакиев жана Атамбаевдерге «Кумтєр» 
кениндеги коррупциялык фактылары боюнча кылмыш иши 
козголгон. Аскар Акаев 2005-жылы єлкєдєн чыгып кеткенден 
бери мекенине келе элек болчу.

АСКАР АКАЕВ 
БИШКЕКТЕ
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Даярдаган Бегим ТУРДАЛИЕВА

ЖАЎЫ МЭР ШАЙЛАНГАНЧА
Алмаз Мамбетов жаўы мэр 
шайланганга чейин Ош шаарынын 
мэринин милдетин аткаруучу болуп 
дайындалды. Бул туурасындагы 
буйрукка Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Улукбек Марипов 2-августта 
кол койду.

КЄЎЇЛ АЙТТЫ

Президент Садыр Жапаров 
2-августта Тїркиянын 
Президенти Режеп 
Тайип Эрдоганга адам 
ємїрлєрїнє зыян келтирип, 
оор кесепеттерге алып 
келген єрт кырсыгына 
байланыштуу жеке єзїнїн 
жана кыргыз элинин атынан 
кєўїл айтты.

«Тїркиянын бир нече провин-
циясында чыккан єрттїн себе-
бинен каза болгондор тууралуу 
кабарды тереў кайгыруу менен 
кабыл алдым. Ушул оор мезгил-
де Тїркия элине табигый кыр-
сыктын кесепеттерин жеўип чы-
гууда кайраттуулукту жана ту-
руктуулукту каалайм”, - деп ай-
тылат кєўїл айтуу телеграмма-
сында.

БИЗ ЇЧЇН ЖЕЎЇЇЧЇ ЖАНА БААТЫРСЫЗДАР!
Министрлер Кабинетинин Тєрагасы 
Улукбек Марипов 2-августта 
Токио шаарындагы XXXII жайкы 
Олимпиадалык оюндарга катышып 
жаткан Кыргыз Республикасынын 
Олимпиадалык курама командасынын 
мїчєлєрїнє кайрылды.

“Сиздердин ар бириўиздер – кїжїрмєн 
жоокерсиздер, биз сиздерге ишенип, ар бир 
жыйынтыкка кубанып турабыз. Сиздер биз 
їчїн жеўїїчї жана баатырсыздар! Биз сиз-
дердин жеўишке ишенебиз жана бул тай-
маштарда Кыргыз Республикасынын же-
леги дагы да желбирейт деп їмїттєнєбїз!», 
– деди Улукбек Марипов кайрылуусунда.

ЖОЛУБУЗ ШЫДЫР БОЛСУН
Министрлер Кабинетинин Тєрагасы Улукбек 
Марипов 30-июлда Талас облусуна барды.

Таласка бараткан жо-
лунда Улукбек Марипов 
Бишкек–Ош, Суусамыр–
Талас–Тараз жолунун 

абалын текшерип, жїр-
гїзїлїп жаткан оўдоо 
иштери менен тааныш-
ты. Бишкек–Ош жолу-

нун 132-141-чакырым-
дагы тилкесинде куру-
луш иштери жїрїп, 
132,5-133-чакырымын-
да асфальт-бетондун би-
ринчи катмарын тєшєє 
менен эски жол тилке-
син тегиздєє иши атка-
рылган. 

Єтмєк ашуусундагы 
Суусамыр–Талас–Та-
раз жолу оўдоого жана 
айрым жерлери жамап-
тїзєєгє муктаж. Ми-
нистрлер Кабинетинин 
Тєрагасы жол оўдоо 
иштерин тездетїї жана 
жол кырсыктарынын 
алдын алуу боюнча тие-
шелїї мамлекеттик ор-
гандарга тапшырмалар-
ды берди.

“ЖЕР-ЇЙДЄН” САЛЫМ 
Улукбек Марипов Талас облусуна 
сапарын “Жер-Їй” алтын кениндеги 
Талас алтын комбинатынын иши 
менен таанышуудан баштады.

Министрлер Кабинетинин Тєрагасына “Ал-
тын Альянс» компаниясынын кызматкерлери 
алтындын электролизи жана эритїї процес-
син кєрсєтїшїп, Улукбек Марипов 25 килог-
раммдан ашуун алтын куймасын алууга кїбє 
болду. Бїгїнкї кїнгє чейин 1086 кг алтын 
єндїрїлїп, 940 кг тазаланган алтын Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкы тарабынан 
сатылган. Жыл аягына чейин 2300 кг алтын 
єндїрїї пландалууда.

Улукбек Марипов калдык сактоочу жайдын 
абалын текшерип, экологиялык коопсуздук 
маселеси артыкчылыктуу болуп саналарын 
жана єзгєчє кєзємєлдє болорун белгиледи.

САПАТСЫЗ КУРУЛУШ 

Талас районундагы Кєк-Кашат айылындагы мектептин абалы 
боюнча жарандардан кайрылуулар тїшкєн. Министрлер 
Кабинетинин Тєрагасы Улукбек Марипов Кєк-Кашат айылындагы 
Атай Огонбаев атындагы мектептин абалы менен жеринде 
таанышты.

2015-жылы эле курулган мектеп 
имаратынын спорттук залынын по-
лу чирип кеткен, жылытуу тутуму 
начар иштейт.

Улукбек Марипов кызматтык 
иликтєє єткєрїїнї жана кїнєє-
лїїлєрдї жоопкерчиликке тартууну 

айтып, мектепти жаўы окуу жылына 
даярдоону тапшырды.

Белгилей керсек, 375 орундуу мек-
тепте 2015-жылы жаўы окуу имарат-
тары, спорттук зал жана галерея, от 
казан курулуп, инженердик тармак-
тар орнотулган.

ЭКИ ЖУМАЛЫК МЄЄНЄТ БЕРИЛДИ

Министрлер Кабинетинин Тєрагасы Улукбек 
Марипов Талас облусунун жакында сел жїргєн 
Кара-Буура районуна барды.

Селдин кесепетинен кєпїрє жана Кара-Буура – 
Чаткал жолу, бир турак їй жана жеке балык чарба-
сы жабыркаган. Улукбек Марипов Транспорт жана 
коммуникация Министрлигине калыбына келтирїї 
иштерин эки жуманын ичинде бїтїрїїнї тапшыр-
ды. Социалдык объектилерди кыдырып, жергилик-
тїї жашоочулар менен жолугуп, алар тарабынан кє-
тєрїлгєн кєйгєйлїї маселелер боюнча тармактык 
мамлекеттик органдарга тийиштїї тапшырмалар-
ды берди.

ШАШЫЛЫШ ЧАРА 
Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Улукбек Марипов 
30-июлда Ысык-Кєл облусунун 
Балыкчы шаарындагы жана Тоў, 
Жети-Єгїз райондорунда болгон 
селдин кесепеттерин жоюу 
боюнча шашылыш чараларды 
ишке ашырууну тийиштїї 
мамлекеттик органдарга 
тапшырды.

Эске салсак, Ысык-Кєл облусунун 
Балыкчы шаарында жана Тоў, Же-
ти-Єгїз райондорунда катуу жааган 
жаан-чачындын кесепетинен улам 
орун алган єзгєчє кырдаалдын на-

тыйжасында сел жїрїп, турак жай-
лар талкаланып, айрым тилкелер-
де жолдор жуулган, кєпїрєлєр жана 
башка курулуштар бузулган.

ЄНЄКТЄШТЄРДЄН ЖАРДАМ
COVAX механизми алкагында 
30-июлда єлкєбїзгє коронавирус 
инфекциясына каршы AstraZeneca 
вакцинасынын 226 миў 560 дозадан 
турган биринчи партиясы келди.

Министрлер Кабинетинин тєрагасы-
нын орун басары Жылдыз Бакашова 
жїктї кабыл алуу учурунда єнїктїрїї 
боюнча єнєктєштєргє жана COVAX ме-
ханизмине катышкан єлкєлєрдїн Кыр-
гыз Республикасындагы дипломатия-
лык єкїлчїлїктєрїнє акысыз кєрсє-
тїлгєн кємєгї їчїн ыраазычылык бил-
дирди. 

ВАКЦИНА - ВИРУСТАН САКТАНУУ ЧАРАСЫ
Єлкєбїзгє 1-августта 1 млн 250 миў доза єлчємїндєгї коронавирус 
инфекциясына каршы Sinopharm вакцинасынын жаўы партиясы 
алынып келинди. Вакцина сатып алуу їчїн каражат республикалык 
бюджеттен бєлїнгєн. 

Белгилей кетсек, июль айынын ба-
шында республиканын жетекчилиги-
нин тапшырмасы боюнча 1 млн 100 
миў доза кытай вакцинасы сатылып 
алынган. Жалпысынан бїгїнкї кїндє 
2 млн 350 миў доза сатылып алынды.

Министрлер Кабинети жарандарды 
єзїн жана жакын адамдарын сакта-
нып, коронавируска каршы вакцина 
алууга чакырат.

ШЕКЕРДЕГИ “ЧЫЎГЫЗ-ОРДО” 
Министрлер Кабинетинин Тєрагасы Улукбек Марипов 
31-июлда Талас облусундагы иш сапарында Шекер 
айылындагы «Чыўгыз-Ордо» тарыхый-маданий 
комплексинин курулушу менен таанышты.

Бїгїнкї кїндє арка жана тышкы жарыктандыруу устундары 
орнотулуп, унаа токтотуучу жайдын жана стелланын курулушу 
жїрїїдє, Жер-Эне объектисинде бетондоо иштери, граниттик 
плиталар менен жылмалоо иштери бїткєн.

Улукбек Марипов Министрлер Кабинети келерки жылы ку-
рулушту улантуу їчїн калган сумманы бєлїї маселесин карай 
турганын билдирип, долбоордун маанилїїлїгїн белгиледи.  
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Министрлер Кабинетинин 
тєрагасынын орун 
басары, экономика 

жана финансы министри 
Акылбек ЖАПАРОВ:

- Кыргыз Республикасында 
COVID-19 илдети менен кїрє-
шїїнїн жыйынтыгында былтыр 
биздин экономиканын темпи бо-
луп кєрбєгєндєй тємєндєп кет-
ти. Кыргыз Республикасы башы-
нан 3 революцияны єткєргєнїнє 
карабай, 1990-жылдардан бери 
єлкєнїн экономикасы мынчалык 
тємєн деўгээлге тїшкєн эмес. 
Былтыр чек аралар жабылып, 
сырттан тамак-аш, сырьё кир-
бей калгандыктан азык-тїлїк-
тїн баасы абдан єстї. Дїйнєлїк 
биржада мунайдын баасы, дол-
лардын наркы єстї. Мунун баары 

экономикага кедергисин тийги-
зїїдє. Ошондуктан, быйыл дагы 
мамлекет ушундай коркунучта 
тургандыктан, Єкмєт “Экономи-
калык єзгєчє кырдаалдар чєй-
рєсїндєгї” айрым мыйзам ак-
тыларына єзгєртїїлєрдї кир-
гизїї жєнїндє мыйзамдарды 
киргизїї керек деп эсептейбиз. 
Ал кырдаалга ыкчам жооп кай-
таруу їчїн мїмкїнчїлїктєрдї 
биздин колубузга берет.

Жогорку Кеўештин депутаты 
Їмбєтаалы КЫДЫРАЛИЕВ: 

- Акыркы 2 жылда азык-тїлїк-
кє болгон баа кымбаттады деп ай-
тып эле жатабыз. Мындай кєрї-
нїшкє оперативдїї тїрдє эффек-
тивдїї бєгєт коюш їчїн бул мый-

зам керек. Єкмєт Жогорку Кеўеш-
ке кєп маселелерди алып келип, 
аларды парламент карап чыгып 
кабыл алганча убакыт созулуп 
кетип, анын негизинде ратифи-
кация кылынган кєп маселелер 
чечилбей калды. Учурда эконо-
микадагы кырдаал оор. Андык-
тан, Министрлер Кабинети кайсы 
жерде кандай коркунуч бар болсо, 
ыкчам чараларды кєрїїсї керек.

Жогорку Кеўештин депутаты 
Дастан БЕКЕШЕВ: 

- Єкмєт єзї каалагандай салык-
тык ставкаларды єзгєртє берсе, 
бул мамлекетте туруктуулукту, 
теў салмактуулукту бузат. Эгер-
де ишкерлер салыкты єз убагын-
да тєлєбєсє, аларга башкача ча-

ралар кєрїлїшї керек эле. Ан-
дыктан, салыктык ставкаларды 
єзгєртїї укугу Жогорку Кеўеште 
калышы керек. 

Экономика илимдеринин 
доктору, профессор 
Айылчы САРЫБАЕВ: 

- Єлкєдє кїндєн-кїнгє тамак-
ашка болгон баалар кымбаттап, 
экономика оор абалга кептелип 
турганы жалаў гана пандемиядан 
эмес. Їстїбїздєгї жылы Баткен 
облусунда болгон кыргыз-тажик 
чек арасындагы жаўжал да кесе-
петин тийгизди. Сугат суусунун 
тартыштыгынан айылдагы эгин 
айдалган сугат жерлер гана эмес, 
Бишкектеги бак-дарактардан бери 
куурап калды. Андыктан, быйыл 
эгин, тоюттун тартыштыгы эми-
теден эле байкалып, баары бири-
гип экономикага залакасын тий-
гизип жатат. Учурда мындай оор 
кырдаал жеке гана Кыргыз Рес-
публикасында эмес, башка мам-
лекеттерде да, бизге кошуна єлкє-
лєрдє да байкалууда. Алар бизге 
мурункудай жардам бермек тур-
гай, азыр єз айлаларын таппай 
турган учуру. Мисалы, Єзбекс-
тан менен Тажикстан єз єлкєсї-
нє Ооган согушунун кедергиси 
тийип калабы деп чочулап туру-
шат. Андан тышкары, Орусияда-
гы пандемиянын кесепетинен ке-
лип чыккан кыйынчылыктар ал 
єлкєдє иштеген биздин миўдеген 
мекендештерибизге да терс тааси-
рин берди. Мына ушунун баары 
биригип єлкєнїн экономикасын-
да чоў кєйгєй жаратты. 

Учурда азыркы Президентке, 
Єкмєткє да оор. Себеби, ушун-
дай оор кырдаалда мамлекеттин 
жоопкерчилигин тартуу да оўой 
иш эмес. Ошол себептен, Єкмєт 

Акылбек Жапаров сунуштаган 
демилгени жана жаралган кєй-
гєйлєрдї талдап чыгып, эконо-
микабызды бїгїнкї оор абалдан 
кантип алып чыгуунун айласын 
таппаса, тамак-аш тартыштыгы 
мындан ары да оорлошуп, єлкє 
мындан да оор кризиске кепте-
лиши мїмкїн.

Бизнес-Акыйкатчы 
Робин ОРД-СМИТ: 

- Бул мыйзам долбооруна биз-
дин алгачкы баа берїїбїздє иш-
кердиктин субъекттерине жа-
на жалпы єлкє экономикасына 
терс таасирин тийгизиши мїм-
кїн болгон айрым жагдайлар 
аныкталды. Мисалы, Министр-
лер Кабинети тарабынан салык 
ставкаларын, салык администра-
циясынын жол-жоболорун єзгєр-
тїї, ошондой эле салык тєлєє-
чїлєр їчїн кошумча милдеттен-
мелерди киргизїї мїмкїнчїлї-
гї жєнїндє сунушталып жаткан 
чаралардын ачык-айкындуулу-
гу жана негиздїїлїгї суроолор-
ду жаратат. Андыктан, мен жана 
менин кесиптештерим бул мый-
замды кылдаттык менен изилдеп, 
єз ыйгарым укуктарыма ылайык 
мамлекеттик органдарга сунуш-
тарыбызды жєнєтєбїз. Учурда 
бизнеске болгон ишенимди арт-
тыруу жана экономиканы калы-
бына келтирїїгє жетишїї їчїн 
мамлекет менен бизнес коом-
чулугунун ортосунда туруктуу 
диалог жана єнєктєштїк талап 
кылынат. Анын ичинде бизнес 
чєйрєсїнє жана инвестициялык 
климатка тїздєн-тїз таасир этїї-
чї мыйзам чыгаруу демилгелери 
коомдук талкууну талап кылат.

Альбина МЕТЕРОВА

ЄКМЄТ ЭКОНОМИКАГА ЄЗГЄЧЄ КЫРДААЛ 
КИРГИЗЇЇНЇ СУНУШТАДЫ. АЛ ЭМНЕ ЇЧЇН КЕРЕК? 

Жогорку Кеўеш эмгек єргїїсїнїн алдында кєптєгєн мыйзам долбоорлорун 
карап чыгып, колдоп берди. Алардын арасында єзгєчє талкуу жараткан 
«Экономикалык єзгєчє кырдаал жєнїндє» мыйзам долбоору їч окууда 
жактырылды. Долбоордун демилгечиси — Министрлер Кабинети. Долбоорго 
ылайык экономикалык єзгєчє кырдаал єлкєнїн экономикасында тємєндєгїдєй 
абал жаралганда жарыяланат:

• Єткєн айга салыштырмалуу керектєє баа-
ларынын индексинин єсїшї їч ай катары менен 
орточо 3,5%га жогоруласа;

• Ички дїў продукциянын кєлємї мамлекет-
тик карыздын суммасы белгиленген чектен 10%га 
ашып кетсе;

• Їч айдын ичинде ички дїў продукциясын тї-
зїїчї экономика тармактарынын индекси 10%га 
кыскарса;

• Їч айдын ичинде тышкы соода жїгїртїї 
10%га кыскарса;

• Салык тєлємдєрїнїн кєлємї 10%га азайып 
кетсе;

• Инвестициялык климат кескин начарлап, 3 
айда чет єлкєгє чыгып кеткен инвестиция 20%га 
єсїп кетсе.

Мындай шарттарда мамлекеттин экономика-
сына єзгєчє кырдаал киргизїїнї Экономика жа-
на финансы министрлиги Министрлер Кабине-
тине сунуштайт.

Єкмєт 7 кїндїн ичинде бул сунушту мамлекет 
башчысынын кароосуна жиберет. 

Эгерде Президент тарабынан долбоорго кол 
коюлса, ал кїчїнє кирет. Мыйзам долбоорунда 
белгиленгендей экономикадагы єзгєчє кырдаал 
режиминин мєєнєтї алты айга созулат. Бул учур-
да Министрлер Кабинети салыктардын ставка-
сын єзгєртїїгє жана зарыл учурда бюджетти 
Жогорку Кеўештин макулдугу жок эле бєлїш-
тїрїї укугуна ээ болот.

Кыргыз Республикасынын Мамлекет-
тик салык кызматы 2021-жылдын 1-янва-
рынан тартып чек аралардагы “Чалдыбар”, 
“Ак-Тилек”, “Ак-Жол”, “Чоў-Капка” товар-
ларды эсепке алуу пункттарында, “Аламї-
дїн”, “Кара-Балта”, “Бишкек-1”, “Кара-Суу” 
темир жол станцияларында, “Манас” жана 
“Ош” аэропортторунда ЕАЭБге мїчє єлкє-
лєрїнєн Кыргыз Республикасынын айма-
гына ташылып келген товарларды эсепке 
алууда “Жыйынды пост” (жаўы электрон-

дук отчеттор, электрондук патент, прог-
раммалык кассалык аппараттар ж.б.) ав-
томатташтырылган маалыматтык систе-
масын пайдаланууда. 

Мындан улам, “Башталган иштин аягы 
жакшы” демекчи, “Жыйынды пост” авто-
матташтырылган маалыматтык система-
сы ишке киргенден баштап 2021-жылдын 
15-июлуна карата импорттоочулар товар-
ларды эсепке алуу пункттарына 102 миў 
11 коштомо кагазды кєрсєтїштї.

Анын ичинен 88 миў 938 коштомо кагаз 
– автотранспорт менен келген товарлар, 
10 миў 177 коштомо кагаз – темир жол 
транспорту менен келген товарлар жана 

2 миў 896 – аба транспорту менен алып 
келинген товарлар.

2020-жылдын ушул мезгилине салыш-
тырмалуу автотранспорт менен ташып ке-
линген коштомо кагаздардын саны 32 миў 
307ге кєбєйгєн.

Замандын талабына жараша “Жыйын-
ды пост” сыяктуу автоматташтырылган 
маалыматтык системанын иштеп турга-
ны єлкєнїн экономикасына оў таасирин 
берет. Ошондой эле, бул ыкма менен єл-
кєнїн салыкчыларынын эсеп-кысабын-
да да ачык-айкындуулук болоору анык.

Жазгїл КАРБОСОВА

Башталган иштин аягы жакшы 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ

I. Êèðèø¿¿
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû ñóâåðåíä¿¿ ìàìëåêåò êàòàðû ºç¿í¿í 

ºí¿ã¿¿ æîëóíäà ýë áèéëèãè ïðèíöèïòåðèíå íåãèçäåëãåí êîîì-
äó êóðóóäà îëóòòóó ñîöèàëäûê-ýêîíîìèêàëûê êûéûí÷ûëûêòàð-
ãà òóø áîëóóäà.

XX êûëûìäûí àÿãûíäà ìóðäàãû ÑÑÑÐ ðåñïóáëèêàëàðûíûí 
êºç êàðàíäûñûçäûêêà ýý áîëóøó æà¢û ñàÿñèé æàíà ñîöèàëäûê-
ýêîíîìèêàëûê ò¿ç¿ë¿øò¿ îðíîòóóãà, îøîíäîé ýëå àäàìäàðäûí 
à¢-ñåçèìèíèí æàíà àëàðäûí ðóõàíèé-àäåï-àõëàêòûê áààëóóëóê-
òàðûíûí îëóòòóó ºçãºð¿¿ëºð¿íº àëûï êåëäè.

Äèíàìèêàëóó ºí¿ã¿ï æàòêàí ãëîáàëäàøóó ìåçãèëèíäå êîîì-
äîãó æàãûìäóó ºçãºð¿¿ëºð ìåíåí êàòàð àäàìäàðäûí êóëê-ì¿-
íºç¿íäº, à¢-ñåçèìèíäå, ðóõàíèé ä¿éíºñ¿íäº æàíà æ¿ð¿ì-òóðó-
ìóíäà æàãûìñûç êºð¿í¿øòºð äà ïàéäà áîëäó.

Áààëóóëóêòóí áàãûòòàðûíûí àëìàøóóñó ýëäèí ñàëòòóó áàà-
ëóóëóêòàðûíûí ìààíèë¿¿ë¿ã¿í à¢äàï ò¿ø¿í¿¿, ìóóíäàí-ìóóí-
ãà ºò¿ï êåëãåí ìóðàñòû ñàêòîî æàíà ºí¿êò¿ð¿¿ çàðûëäûãûí 
øàðòòàäû.

Ìàìëåêåò ºç¿í¿í æàðàíäàðûíûí êåëå÷åê ìóóíäàðûí ñîöèàë-
äàøòûðóóäà óëóòòóê æàíà æàëïû àäàìçàòòûê áààëóóëóêòàðäûí 
áèðäèêò¿¿ë¿ã¿í æåòåê÷èëèêêå àëóóñó ìàêñàòêà ûëàéûê. Àäàì 
óêóãó, àíûí ýðêèíäèãè, ìèëäåòòåðè æàíà æîîïêåð÷èëèãè àð áèð 
êîîìäî æîãîðêó áààëóóëóêòàð áîëóï ýñåïòåëåò. Ìûíäà æåêå 
êûçûê÷ûëûêòûí ¿ñò¿íºí êîîìäóê æàíà ìàìëåêåòòèê êûçûê÷û-
ëûê, àëàðäûí êàðøû êîþëáàé òóðãàíäûãû àðòûê÷ûëûêòà òóðàò.

Ýëäèí ìààëûìäàð áîëóóñóíóí, ä¿éíº òààíóóñóíóí æàíà à¢-
ñåçèìèíèí òåç ºçãºð¿¿ñ¿í¿í øàðòûíäà ºëêºí¿í æàðàíäàðûí 
óëóòòóê æàíà æàëïû àäàìçàòòûê áààëóóëóêòàðäûí íåãèçèíäå 
òàðáèÿëîî, óëóòòóê æàíà æàðàíäûê áèðäåéëèêòè, æàðàíäûê ìà-
äàíèÿòòû ò¿ç¿¿ ìààíèë¿¿.

Ìàìëåêåò æàðàíäàðäû ýëäèí ñàëòòóó áààëóóëóêòàðûíà æà-
íà àëàðäûí ä¿éíºë¿ê èííîâàöèÿëàðãà óìòóëóóñóíà, Ìåêåíäè, 
ýëäè, êûðãûçäûí áààòûðäûê "Ìàíàñ" ýïîñóí æàíà áàøêà àäåï-
àõëàêòûê áààëóóëóêòàðäû, êûëûìäàí êåëå æàòêàí êààäà-ñàëò-
òàðäû òåðå¢äåí òààíûï áèë¿¿ãº æàíà ñ¿é¿¿ãº ¿éðºò¿¿ãº ºçãº÷º 
êº¢¿ë áóðàò. Áàðäûê îêóó-òàðáèÿ áåð¿¿ ìåêåìåëåðè æàíà óþì-
äàðû áóë áàãûòòà àêòèâä¿¿ èø æ¿ðã¿ç¿¿ãº òèéèø.

II. Êîíöåïöèÿäà êîëäîíóëóó÷ó 
ò¿ø¿í¿êòºð æàíà òåðìèíäåð

Áóë Êîíöåïöèÿäà òºìºíê¿äºé òåðìèíäåð êîëäîíóëàò: 
æàðàíäûê ìàäàíèÿò – æàðàíäàðäûí æàðàíäûê ìèëäåòòè ò¿-

ø¿í¿¿ñ¿íäº, êîîìäóí ñàÿñèé ñèñòåìàñûíà, ñàÿñèé ëèäåðëåðãå 
áîëãîí ñûé ìàìèëåñèíäå æàíà áèð ýëå óáàêòà àëàðäàí êºç êàðàí-
äû ýìåñòèãèíäå êºð¿í¿ï òóðãàí ñàÿñèé ìàäàíèÿòûíûí äå¢ãýýëè;

æàðàíäûê áèðäåéëèê - æàðàíäûê æàëïûëûêòûí æàìààòòûê 
ñóáúåêò êàòàðû àðàêåòòåí¿¿ñ¿íº ì¿ìê¿íä¿ê áåð¿¿÷¿ ìàìëåêåò-
òèí æàðàíäàðûíûí æàëïûëûêêà òèåøåë¿¿ë¿ã¿í¿í æåêå ñåçèìè;

ðóõàíèé-àäåï-àõëàêòûê áààëóóëóêòàð - àäàìäàðäûí áèðè-
áèðèíå, ¿é-á¿ëºãº æàíà êîîìãî áîëãîí ìàìèëåëåðèíäåãè ìýý-
ðèìä¿¿ë¿ê æàíà êàñòûê, æàëãàí æàíà ÷ûíäûê êðèòåðèéëåðèíå 
íåãèçäåëãåí íåãèç áîëóó÷ó ÷åíåìäåð æàíà ïðèíöèïòåð;

ìàòåðèàëäûê êûçûê÷ûëûê - áóþì ò¿ð¿íäºã¿ ïàéäàëàð-
ãà óìòóëóó;

ä¿éíºë¿ê ýêîëîãèÿëûê ìàäàíèÿò - æàëïû àäàìçàòòûê ìà-
äàíèÿòòûí áºë¿ã¿, àäàì ìåíåí æàðàòûëûøòûí ºç àðà ìàìèëå-
ëåðèíå òèåøåë¿¿ áîëãîí ñîöèàëäûê ìàìèëåëåðäèí, êîîìäóê 
æàíà æåêå ìîðàëäûê-ýòèêàëûê ÷åíåìäåðäèí, êºç êàðàøòàðäûí, 
êºðñºòìºëºðä¿í æàíà áààëóóëóêòàðäûí ñèñòåìàñû; àäàìçàò 
êîîìó ìåíåí êóð÷àï òóðãàí æàðàòûëûø ÷ºéðºñ¿í¿í áèðãå áî-
ëóóñóíóí ãàðìîíèÿëóóëóãó;

ä¿éíº òààíóó - æàðàòûëûøêà, ñîöèóìãà æàíà àäàìãà, êóð-
÷àï òóðãàí æàøîîãî æàíà àäàìäûí ºç¿í¿í óøóë ñèñòåìàäàãû 
îðäóíà áîëãîí êºç êàðàøòàðäûí ñèñòåìàñû. Ä¿éíº òààíóó áàà-
ëóóëóêòàð ñèñòåìàñû, êîíêðåòò¿¿ èíñàíäûí èäåàëäàðû æàíà 
áåëãèë¿¿ ñîöèàëäûê òîï àðêûëóó ò¿ø¿íä¿ð¿ëºò;

ýë (óëóò) - ìàìëåêåòòèí êàëêû, ºëêºí¿í òóðóêòóó æàøîî÷ó-
ëàðû;

óëóòòóê áèðäåéëèê - áåëãèë¿¿ áèð óëóòêà (ýë, ýòíîñòóê òîï) 
òèåøåë¿¿ áîëãîí àäàìäàðäûí àíûí èäåàëäàðûí, ìàäàíèé ÷å-
íåìäåðèí æàíà ñàëòòàðûí, îøîíäîé ýëå æàëïû êºï óëóòòóó ñî-
öèóìäàãû ºç¿í¿í óëóòóíóí àáàëûí à¢äàï ò¿ø¿í¿¿ñ¿;

óëóòòóê à¢-ñåçèì - óëóòòóí æå ýòíîñòóí ºê¿ëäºð¿í¿í îé æ¿-
ã¿ðò¿¿ëºð¿í¿í, ñàëòòàðûíûí æàíà ò¿ø¿í¿êòºð¿í¿í æûéûíäû-
ñû, àëàð àäàìäàðäûí áóë æàëïûëûãûí á¿ò¿í êàòàðû ýëåñòå-
ò¿¿ãº æàíà àð áèð èíäèâèääè áóë ñîöèàëäûê á¿ò¿íä¿êêº êî-
øóóãà ì¿ìê¿íä¿ê áåðåò;

óëóòòóê áààëóóëóêòàð - áåëãèë¿¿ áèð ýëäèí óëóòòóê ñàëòòà-
ðû, ¿ðï-àäàòòàðû, ìàäàíèÿòû æàíà èñêóññòâîñó;

æàëïû àäàìçàòòûê áààëóóëóêòàð - ñîöèàëäûê àáàëûíà, 
óëóòóíà, äèíãå áîëãîí èøåíèìèíå, áèëèìèíå æàíà êóðàãûíà, 
æûíûñûíà æ.á. êàðàáàñòàí àäàìäàðäûí æàøîîñóíäà àðòûê÷û-
ëûêòóó ìààíèãå ýý áîëãîí èäåàëäàðäûí, ïðèíöèïòåðäèí, àäåï-
àõëàêòûê ÷åíåìäåðäèí, óêóêòàðäûí æûéûíäûñû;

ñàëòòóó ìàäàíèÿò - ýëäèí ¿ðï-àäàòòàðûí, æàøîî îáðàçûí 
÷àãûëäûðãàí, îøîíäîé ýëå ýë óçàê óáàêûò áîþ ò¿ç¿ï êåëãåí æà-
íà ºòêºð¿ï áåðãåí ìàäàíèÿòòûí áåëãèë¿¿ ôîðìàñû;

ýòíîñ - àäàìäàðäûí òàðûõûé êàëûïòàíãàí, ñîöèàëäûê á¿ò¿í-
ä¿êêº æàíà æ¿ð¿ì-òóðóìäóí ºçãº÷º-æåêå ñòåðåîòèáèíå ýý áîë-
ãîí áèðäåéëèãè (ýë, óëóò).

III. Èíñàíäûí ðóõàíèé-àäåï-àõëàêòûê ºí¿ã¿¿ñ¿ æàíà äåíå 
òàðáèÿñû æºí¿íäº êîíöåïöèÿíûí íåãèçãè ïðèíöèïòåðè
Óøóë Êîíöåïöèÿíûí àëêàãûíäà àíûêòàëãàí áàãûòòàð áîþí÷à 

èøòåëèï ÷ûêêàí áàðäûê ïðîãðàììàëàð òºìºíê¿äºé ïðèíöèïòåð-
ãå øàéêåø êåëèøè êåðåê:

- ðóõàíèé-àäåï-àõëàêòûê òàðáèÿëîî ýëäèí ñàëòòóó áààëóóëóê-
òàðûíà, áèëèìèíå æàíà òàæðûéáàñûíà, îøîíäîé ýëå æàëïû 
àäàìçàòòûê áààëóóëóêòàðãà íåãèçäåëåò;

- áèðäåé ðóõàíèé-àäåï-àõëàêòûê æàíà äåíå òàðáèÿëûê ºí¿ã¿¿;
- àð-íàìûñ æàíà àáðîé, Ìåêåíãå æàíà ýëãå êûçìàò êûëóó - ý¢ 

æîãîðêó áààëóóëóêòàð;
- ìàòåðèàëäûê êûçûê÷ûëûêòàðëàðãà êàðàãàíäà ðóõàíèé-àäåï

-àõëàêòûê áààëóóëóêòàðäûí àðòûê÷ûëûãû;
- ¿é-á¿ëº, òàòûêòóó òàðáèÿ æàíà ñàïàòòóó áèëèì áåð¿¿ - ðó-

õàíèé-àäåï-àõëàêòûê æàíà äåíå òàðáèÿëûê ºí¿ã¿¿í¿í íåãèçè;
- áîîðóêåðäèê, êàéðûìäóóëóê, àéêºëä¿ê, àäèëåòò¿¿ë¿ê - èí-

ñàíäûí àäåï-àõëàêòóóëóãóíóí íåãèçè.

IV. Êîíöåïöèÿíûí ìàêñàòû, ìèëäåòòåðè æàíà áàãûòòàðû
Êîíöåïöèÿíûí ìàêñàòû - àð òàðàïòóó ºí¿êêºí, ºç ýëèíèí 

ðóõàíèé-àäåï-àõëàêòûê æàíà ìàäàíèé áààëóóëóêòàðûí òåðå¢ 
ñè¢èðãåí, ýíå òèëèí íåãèçãè áààëóóëóê êàòàðû ñûéëàãàí, áè-
ëèìä¿¿, æîîïêåð÷èëèêò¿¿, äåíè ñàê, ìåêåí÷èë, òàòûêòóó èíñàí-
äû êàëûïòàíäûðóó.

Êîíöåïöèÿíûí ìèëäåòòåðè:
- Êûðãûçñòàíäûí ýëèí, àéðûê÷à ºñ¿ï êåëå æàòêàí ìóóíäó ìàì-

ëåêåòòèí á¿ò¿íä¿ã¿í ñàêòîîãî æàíà ìààëûìàòòûê êîîïñóçäóêòó 
êàìñûç êûëóóãà, óëóòòóê äººëºòò¿, ñàëòòóó æàíà æàëïû àäàì-
çàòòûê ðóõàíèé-àäåï-àõëàêòûê áààëóóëóêòàðäû ñàêòîîãî, ñåð-
ãåê æàøîî ì¿íºç¿í æ¿ðã¿ç¿¿ãº, àê íèåò ýìãåêêå, óêóêòóê, ýêîëî-
ãèÿëûê æàíà ýñòåòèêàëûê òàðáèÿ àëóóãà áàãûòòîî;

- ìàìëåêåòòèê æàíà ýíå òèëãå àÿð ìàìèëå êûëóó, æàðàíäûê 
êîîìäóí ºí¿êò¿ð¿¿ ïðîöåññèíå øàéêåø êåë¿¿ æàíà ìåêåí÷èë-
äèê ñûÿêòóó êîîìäóê æ¿ð¿ì-òóðóì ÷åíåìäåðèí ìûéçàì ÷åíåì-
ä¿¿ë¿êêº àéëàíäûðóó.

4.1 ¯é-á¿ëº – èíñàíäûí ðóõàíèé-àäåï-àõëàêòûê ºí¿ã¿¿ñ¿-
í¿í ïàéäóáàëû

¯é-á¿ëºí¿í æàíà àòà-ýíåíèí æàø ìóóíäóí àëäûíäàãû íåãèçãè 
ìèëäåòè – òåðå¢ æàíà àð òàðàïòóó ðóõàíèé-àäåï-àõëàêòûê íå-
ãèçäåðäè ò¿ïòºº æàíà àíûê ìåêåí÷èëäè òàðáèÿëîî.

Ñîöèàëäûê-ýêîíîìèêàëûê æàíà ñàÿñèé êºéãºéëºðãº, æóìóø-
ñóçäóêêà, è÷êè æàíà òûøêû ìèãðàöèÿíûí ºñ¿ø¿íº æ.á. êàðàáàñ-
òàí, ¿é-á¿ëº, àòà-ýíå ºñ¿ï êåëå æàòêàí ìóóíãà ñåðãåê æàøîî ì¿-
íºç¿í æàíà ñàïàòòóó áèëèì àëóóíó êàìñûç êûëóóãà, áåêåì ðóõà-
íèé-àäåï-àõëàêòûê íåãèçäåðäè æàíà ýìãåê êºíä¿ìäºð¿í ò¿ïòºº-
ãº ìèëäåòò¿¿. Æàøòàðäûí êîîìäóí ºí¿ã¿ø¿íº ûëàéûê êåëãåí 
òåõíîëîãèÿëûê êºíä¿ìäºðä¿ ºçäºøò¿ð¿¿ñ¿, ðóõàíèé æàêòàí áàé, 
ýðêèí, àäåï-àõëàêòûê ìóóíäó êàëûïòàíäûðóó ¿÷¿í øàðòòàðäû 
ò¿ç¿¿. Æàðàíäûê æàíà ìåêåí÷èë à¢-ñåçèìäè êàëûïòàíäûðóó 
¿÷¿í êîîì, ñàëòòóó ¿é-á¿ëº, àð áèð àòà-ýíå áàëäàðäû ºç¿í¿í 
¿ëã¿ë¿¿ æ¿ð¿ì-òóðóìó, êàìêîðäóê êºð¿¿ñ¿ æàíà êº¢¿ë áóðóóñó 
ìåíåí òàðáèÿëîîñó ìààíèë¿¿.

Ìàìëåêåò àòà-ýíåëåðãå àð òàðàïòàí êîëäîî êºðñºò¿¿ãº æàíà 
¿é-á¿ëºí¿í á¿ò¿íä¿ã¿íº êàì êºð¿¿ãº ìèëäåòò¿¿.

4.2 Òàòûêòóó òàðáèÿ æàíà ñàïàòòóó áèëèì áåð¿¿ - èíñàí-
äûí ºí¿ã¿¿ñ¿í¿í íåãèçè

Áèëèì áåð¿¿ ñèñòåìàñûíûí áàðäûê äå¢ãýýëè, ýòíîïåäàãî-
ãèêàíû êîøóï àëãàíäà - èíñàíäûí ðóõàíèé-àäåï-àõëàêòûê ºí¿-
ã¿¿ñ¿í òàðáèÿëîîíóí íåãèçè. Èíñàíäûí ðóõàíèé-àäåï-àõëàêòûê 
ºí¿ã¿¿ñ¿ áîþí÷à ïåäàãîãäîðäóí æàíà óñòàòòàðäûí èøè àê íèåò-
ò¿¿, æîîïêåð÷èëèêò¿¿ æàíà æîãîðêó êåñèïòèê äå¢ãýýëäå èøêå 
àøûðûëóóãà òèéèø. Àð áèð èíñàí ºç¿í¿í ä¿éíº òààíûìûíà æà-
íà æåêå æºíäºìäºð¿íº ûëàéûê ºí¿ã¿¿ãº òèéèø.

4.3 Äåíå òàðáèÿ æàíà ñïîðò - äåí ñîîëóêòóí íåãèçè 
Ìàìëåêåòòèí æàíà êîîìäóí ìààíèë¿¿ ìèëäåòè áîëóï àð áèð 

àäàìäûí æàíà á¿ò¿íäºé óëóòòóí ñàëàìàòòûãû æºí¿íäº êàì êº-
ð¿¿ ñàíàëàò. Àðòûê÷ûëûêòóó áàãûòòàðäûí áèðè - àãàðòóó àðêû-
ëóó óëóòòóí ñàëàìàòòûãûí æàíà ãåíîôîíäóí áåêåìäºº.

Ê¿í¿ìä¿ê æàøîîíóí àæûðàãûñ áºë¿ã¿ êàòàðû ñïîðòêî òàðòóó 
ìåíåí áèðãå àäàìäàðäà ñåðãåê æàøîî ì¿íºç¿íº óìòóëóóíó êà-
ëûïòàíäûðóó çàðûë.

4.4 Ýìãåêêå òàðáèÿëîî
Êîîì æàíà ìàìëåêåò àê íèåò æàíà òàëûêïàãàí ýìãåê -áàêóáàò-

òûêòûí æàíà áàéëûêòûí áóëàãû ýêåíäèãèí àð áèð æàðàíäûí ò¿-
ø¿í¿¿ñ¿ æàíà ê¿í¿ìä¿ê æàøîîñóíäà àíû êàðìàíóóñó æºí¿íäº 
êàì êºð¿¿ãº òèéèø. Èíñàíäûí ðóõàíèé-àäåï-àõëàêòûê ºí¿ã¿¿ñ¿-
í¿í êûéìûëäàòêû÷ ê¿÷¿ áîëóï æàí äèëè ìåíåí èøòºº æàíà ºç¿-
í¿í è÷êè äàðàìåòèí à÷óó ýñåïòåëåò. Ý¢ êîðêóíó÷òóó, êîîìäó æà-
ìàí æîëãî ñàëãàí êºð¿í¿ø - æåêå êûçûê÷ûëûêòàðäû ãàíà êàíààò-
òàíäûðóóíó êºçäºãºí æàëêîîëóê, êîððóïöèÿ æàíà ºç¿ì÷¿ëä¿ê.

Áàðäûê êîîìäóê èíñòèòóòòàð, ºçãº÷º ¿é-á¿ëº, îøîíäîé ýëå 
òàðáèÿ áåð¿¿÷¿ æàíà áèëèì áåð¿¿÷¿ ìåêåìåëåð æàíà óþìäàð 
àçûðêû ä¿éíºë¿ê êîîì÷óëóêòóí IÒ-òåõíîëîãèÿëàðäû ºçäºøò¿-
ð¿¿ãº, èëèìèé-òåõíèêàëûê ñàáàêòàðäû æàíà êðåàòèâäèê èíäóñò-
ðèÿíû ºí¿êò¿ð¿¿ãº êº¢¿ë òîïòîîñóí ýñêå àëóó ìåíåí ÷ûãàðìà-
÷ûëûê, æàðàòìàíäûê ýìãåêòè ºí¿êò¿ð¿¿ àðêûëóó ºñ¿ï êåëå æàò-
êàí ìóóíäó ìàòåðèàëäûê êºç êàðàíäûñûçäûêêà æåòèø¿¿ãº áà-
ãûòòîîãî æàíà îêóòóóãà òèéèø.

4.5 Ýñòåòèêàëûê òàðáèÿëîî
Ýñòåòèêàëûê òàðáèÿëîî - èíñàíäà ýñòåòèêàëûê à¢-ñåçèìäè, 

êºðêºì-ýñòåòèêàëûê ñåçèìäè, êóð÷àï òóðãàí æàðàòûëûøòàãû, 
ê¿í¿ìä¿ê òóðìóøòàãû, ìàäàíèÿòòàãû, èñêóññòâîäîãó àæàéûï 
êîîçäóêòó êàáûëäîî æàíà áààëîî æºíäºì¿í êàëûïòàíäûðóó;

Êå¢èðè êîîì÷óëóêòó ýëäèê êààäà-ñàëòòûí ýñòåòèêàñû æàíà 
ñóëóóëóãó ìåíåí òààíûøòûðóó æàíà àëàðäû áààëàé áèë¿¿ãº 
òàðáèÿëîî -ó÷óðäóí òàëàáû. Îøîíäîé ýëå ìàìëåêåòòèí æà-
íà êîîìäóí ê¿÷-àðàêåòèí ýëèáèçäèí ñàëòòóó áààëóóëóêòàðûí 
ÞÍÅÑÊÎíóí ìàòåðèàëäûê ýìåñ ìàäàíèé ìóðàñòàðûíûí òèç-
ìåñèíå êèðãèç¿¿ãº áàãûòòîî çàðûë.

4.6 Óëóòòóê æàíà æàëïû àäàìçàòòûê ðóõàíèé æàíà ìàäà-
íèé-àäåï-àõëàêòûê áààëóóëóêòàðäû æàêòîî äóõóíäà òàð-
áèÿëîî

Á¿òê¿ë êîîìäóí ðóõàíèé áàéëûãûíûí ÷åíåìè áîëóï ýëèáèçãå 
ì¿íºçä¿¿ áîëãîí ìåéìàíäîñòóê, îáúåêòèâä¿¿ë¿ê, ÷ûí÷ûëäûê, 
êàëûñòûê, àéêºëä¿ê, áåðåøåíäèê, ñàðà¢ ýìåñòèê, ÷ûäàìêàé-
ëûê, êå÷èðèìä¿¿ë¿ê, ìýýðèìä¿¿ë¿ê, áîîðóêåðäèê, ïàòðèîòòóóëóê 
ñûÿêòóó áààëóó ñàïàòòàð ñàíàëàò.

Þðèäèêàëûê óêóêòóí ÷åíåìäåðèíå ûëàéûê æàíà äèí òóòóóíó 
ýñêå àëûï êîîìäóí ºí¿ã¿¿ñ¿í¿í çàìàíáàï øàðòòàðûíà êàðàòà 
ñîöèàëäûê ìàìèëåëåðäè æºíãº ñàëóóíóí ñàëòòóó ûêìàëàðû-
íûí ä¿éíºë¿ê òàæðûéáàñûíà òàÿíóó ìåíåí àäàïòàöèÿ áîëóó - 
àçûðêû ó÷óðäóí òàëàáû.

Êººíºðáºñ ðóõàíèé ìóðàñ æàíà ýëäèí àäåï-àõëàêòûê áàà-
ëóóëóêòàðû òàðáèÿëîîíóí æàíà áèëèìäèí êàçûíàñû áîëóï ñà-
íàëàò.

Àäàìçàòòûí ºí¿ã¿¿ñ¿ ¿÷¿í ìàäàíèÿòòûí êºï ò¿ðä¿¿ë¿ã¿ æàíà 
ºç àðà àðàêåòòåí¿¿ñ¿ çàðûë. Èíñàíäûí äèíàìèêàëóó ºí¿ã¿¿ñ¿-
í¿í øàðòòàðû áîëóï æàø ìóóíäóí ä¿éíºë¿ê ìàäàíèÿòòûí àë-
äû¢êû òàæðûéáàëàðûí êàáûëäîîñó, æ¿ð¿ì-òóðóìäóí ýë àðàëûê 
÷åíåìäåðèí êîëäîíóóñó æàíà êîììóíèêàòèâäèê êºíä¿ìäºðãº ýý 
áîëóóñó ñàíàëàò.

4.7 Òèëãå óðìàòòîî ìåíåí ìàìèëå êûëóó æàíà àíû ºí¿ê-
ò¿ð¿¿ Ýòíîñòóí àíûêòîî÷ó áåëãèñè ýíå òèë áîëóï ñàíàëàò 

Ìàìëåêåòòèê òèë - æàðàíäûê êîîìäó êóðóóíóí, ýòíîñòîð 
îðòîñóíäàãû êûçìàòòàøòûêòû æàíà ìàìèëåëåðäè ºí¿êò¿ð¿¿í¿í 
êàðàæàòû áîëóï ñàíàëàò.

Áàðäûê ýòíîñòîðäóí ºê¿ëäºð¿í¿í ìàìëåêåòòèê æàíà ýíå òèë-
äè áèë¿¿ñ¿, áóë òèëäåðäå ñàáàòòóó ñ¿éëºé æàíà æàçà áèë¿¿ñ¿ 
- àð áèð æàðàíäûí àòóóëäóê ìèëäåòè æàíà àíûí ìàäàíèÿòû-
íûí êºðñºòê¿÷¿.

Îøîíó ìåíåí áèðãå ðàñìèé æàíà ä¿éíºë¿ê òèëäåðäè îêóï-¿é-
ðºí¿¿, àëàðäû ê¿í¿ìä¿ê òóðìóøòà êîëäîíóó àð áèð æàðàíäûí 
æàíà æàëïûñûíàí êîîìäóí ºí¿ã¿¿ñ¿ ¿÷¿í çàðûë.

4.8 Ýêîëîãèÿëûê òàðáèÿëîî
Æàðàòûëûøêà àÿð ìàìèëå êûëóó — ýëäèí êûëûìäàðäàí áå-

ðè êåëå æàòêàí ñàëòû æàíà àäàìäûí àäåï-àõëàêòóóëóãóíóí 
áåëãèëåðèíèí áèðè áîëóï ñàíàëàò. Àð áèð ìóóíäóí ìèëäåòè - 
àéëàíà-÷ºéðºãº çûÿí êåëòèðáåñòåí, æàðàòûëûø áàéëûêòàðûí 
ñàðàìæàëäóó ïàéäàëàíóó æàíà êèéèíêè ìóóíãà ºòêºð¿ï áåð¿¿. 
Ýëäèí áàé òóðìóøòóê òàæðûéáàñûíà æàíà ä¿éíºë¿ê ýêîëîãèÿ-
ëûê ìàäàíèÿòêà æåò¿¿ãº òàÿíóó ìåíåí òàðáèÿëîî èøè - æàðà-
òûëûø ìåíåí ãàðìîíèÿäà æàøîîíóí êåïèëäèãè.

4.9. Óêóêòóê ìàäàíèÿòêà òàðáèÿëîî
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí íåãèçãè ÷åíåì-

äåðè æàðàíäûí óêóêòàðû, ýðêèíäèãè æàíà ìèëäåòòåðè áîëóï ñà-
íàëàò. Èíñàíäûí ýðêèíäèãè æàíà æîîïêåð÷èëèãè ý¢ æîãîðêó áàà-
ëóóëóê êàòàðû êîîìäóí êº¢¿ë ÷îðäîíóíäà áîëóóãà òèéèø. Àäàì-
äûí óêóêòàðû æàíà ýðêèíäèãè, àëàðäûí êåïèëäèêòåðè ìàìëå-
êåòòèí èøèíèí áàãûòòàðûí àíûêòàéò.

4.10 Æàðàíäûê ºí¿ã¿¿ æàíà ïàòðèîòòóóëóêêà òàðáèÿëîî 
ªëêºí¿í àð áèð æàðàíûíûí óêóêòàðûí æàíà ýðêèíäèãèí 

êîðãîî, ìûéçàìäû ñûéëîî, ¿ëã¿ë¿¿ æ¿ð¿ì-òóðóì, óëóòòóê ðóõêà 
øàéêåø êåëãåí æàëïû àäàìçàòòûê ìàäàíèÿòòûí ýëåìåíòòåðèí 
ºçäºøò¿ð¿¿, ºç¿í-ºç¿ ñûí êºç êàðàø ìåíåí êàðîî, èííîâàöèÿ-
ëàðãà óìòóëóó - ïàòðèîòòóê òàðáèÿëîîíóí æàíà æàðàíäûê ºí¿-
ã¿¿í¿í íåãèçãè áàãûòòàðû.

Ìàìëåêåòòèí êîîïñóçäóãóíóí, òóðóêòóóëóãóíóí æàíà áàêóáàò-
òóóëóãóíóí áóëàêòàðûíûí áèðè ºëêºäº ýòíîñòîð àðàëûê ûíòû-
ìàêêà, óêóêêà æàíà ìàäàíèÿòêà ºç àðà ñûé-óðìàò ìåíåí ìàìè-
ëå êûëóóãà æåòèø¿¿ áîëóï ñàíàëàò.

4.11 Êûðãûç ìàìëåêåòèíèí á¿ò¿íä¿ã¿í ñàêòîî
Êûðãûç ìàìëåêåòèíèí á¿ò¿íä¿ã¿í ñàêòîî, ýëäèí áèðèìäèãèí 

áåêåìäºº, Àòà ìåêåíäèí ýãåìåíäèãèí êîðãîî, "ýëäèí êûçûê÷û-
ëûãû áàðäûãûíàí æîãîðó" ïðèíöèáèí êàðìàíóó, ºç ýëèíèí òà-
ðûõûíà æàíà ìàäàíèÿòûíà àÿð ìàìèëå êûëóó, áàáàëàðäûí áà-
ñûï ºòêºí áààòûðäûê æîëóíà ïàòðèîòòóóëóê æàíà óëóòòóê ñûé-
ìûêòàíóó ñåçèìèí òàðáèÿëîî -ðóõàíèé-àäåï-àõëàêòûê òàðáèÿ-
ëîîíóí íåãèçãè ìàêñàòû áîëóï ñàíàëàò.

V. Êîíöåïöèÿíû èøêå àøûðóó æîëäîðó
5.1 Òàðáèÿëîî – á¿òê¿ë êîîìäóí ìèëäåòè
Èíñàíäûí ðóõàíèé-àäåï-àõëàêòûê ºí¿ã¿¿ñ¿ ¿÷¿í áóë èøêå 

êîîìäóê óþìäàðäû, æàëïûãà ìààëûìäîî êàðàæàòòàðûí, èëè-
ìèé-èçèëäºº-ìåêåìåëåðèí òàðòóó ìåíåí Êîíöåïöèÿíûí íåãè-
çèíäå ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäûí, áàðäûê îêóòóó-òàðáèÿëîî ìå-
êåìåëåðèíèí èø-àðàêåòòåðèíèí áèðäèêò¿¿ ïëàíûí èøòåï ÷û-
ãóóãà æàíà èøêå àøûðóóãà æîîïòóó æàíà ÷ûãàðìà÷ûë ìàìèëå 
æàñîî çàðûë.

5.2 Òàðáèÿëîîíóí ûêìàëàðû æàíà ôîðìàëàðû
Òàðáèÿëîî - áóë ÷ûãàðìà÷ûë æàíà ñàëòòóó ôîðìàëàðäàí 

æàíà ìåòîääîðäîí òóðãàí ìàêñàòêà áàãûòòàëãàí, æîîïòóó ïðî-
öåññ. Òàðáèÿëîî èøèíäå ìàêñàòòóó íàòûéæàëàðãà æåòèø¿¿ ¿÷¿í 
ä¿éíºë¿ê ïðàêòèêàäà àïðîáàöèÿëàíãàí òºìºíê¿äºé àð êàíäàé 
ôîðìàëàðäû ïàéäàëàíóó çàðûë: ìàññàëûê, òîïòóê æàíà æåêå.

5.3 Êîíöåïöèÿíû èøêå àøûðóóíóí øàðòòàðû
Èíñàíäû òàðáèÿëîî ïðîöåññè êîîìäóê òóðìóøòóí áàðäûê ÷ºé-

ðºëºð¿íäº æ¿ðã¿ç¿ë¿¿ãº òèéèø. Èíñàíäû ðóõàíèé-àäåï-àõëàêòûê 
æàêòàí òàðáèÿëîî ¿÷¿í ºáºëãºëºðä¿ ò¿ç¿¿ãº àäàìäàðãà êîîì òà-
ðàáûíàí àëàðäûí ýìãåê÷èëäèãè, àê íèåòò¿¿ë¿ã¿, æîîïêåð÷èëèê-
ò¿¿ë¿ã¿, ïàòðèîòòóóëóãó ¿÷¿í ñûéëîî, îøîíäîé ýëå ìûéçàìãà 
êàðøû èø-àðàêåòòåðè ¿÷¿í æàçàëîî ìèñàëäàðû ì¿ìê¿íä¿ê ò¿çºò.

Ìàìëåêåò èíñàíäûí ðóõàíèé-àäåï-àõëàêòûê èéãèëèêò¿¿ ºí¿-
ã¿¿ñ¿ æàíà äåíå òàðáèÿñû ¿÷¿í òèéèøò¿¿ øàðòòàðäû ò¿ç¿ø¿ êå-
ðåê. Òàðáèÿëîî ïðîöåññè çàðûë áîëãîí ìàòåðèàëäûê, ýêîíîìè-
êàëûê ðåñóðñòàð, îêóó-ìåòîäèêàëûê êîìïëåêñòåð, ïåäàãîã-òàð-
áèÿ÷ûëàðäûí æàíà óñòàòòàðäûí ýìãåãèí ºáºëãºëºº ìåõàíèçì-
äåðè ìåíåí áåêåìäåëèøè çàðûë.

VI. Òàðáèÿëîîíóí íàòûéæàëàðû
Ðóõàíèé-àäåï-àõëàêòûê òàðáèÿëîîíóí íàòûéæàñû áîëóï ìàì-

ëåêåòòèí á¿ò¿íä¿ã¿í æàíà àíûí êûçûê÷ûëûêòàðûí ºç¿í¿ê¿íºí 
æîãîðó êîéãîí, òåðå¢ áèëèìãå ýý, ºç ýëèíèí òàðûõû, àòà-áàáà-
ëàðäûí áàñûï ºòêºí áààòûðäûê æîëó ìåíåí ñûéìûêòàíãàí, ýë-
äèí áèðèìä¿¿ë¿ê æàíà ûíòûìàêòóóëóê èäåÿëàðûíà áåðèëãåí, 
ýíå òèëèí ñ¿éãºí, óëóòòóê æàíà æàëïû àäàìçàòòûê áààëóóëóê-
òàðäû êàäûðëîî÷ó àäàì ýñåïòåëåò.

Áóë ìûéçàìäû, àäàìäûí óêóãóí æàíà ýðêèíäèãèí ñûéëîî÷ó, 
ä¿éíºë¿ê ìàäàíèÿòòûí ý¢ ìûêòû ¿ëã¿ëºð¿í ñè¢èðãåí, ºç¿íº ñûí 
êºç êàðàø ìåíåí êàðàãàí, èííîâàöèÿëàðãà óìòóëãàí, æîîïêåð-
÷èëèêò¿¿ æàíà ñàëàìàòòûãû ÷û¢ àäàì.

VII. Êàðæûëîî áóëàêòàðû
1. Ðåñïóáëèêàëûê áþäæåò.
2. Æåðãèëèêò¿¿ áþäæåòòåð.
3. Àòàéûí êàðàæàòòàð.
4. Äåìººð÷¿ëºðä¿í êàðàæàòû.
5. Êîîìäóê ôîíääîðäóí ôèíàíñûñû.
6. Ãðàíòòûê êàðàæàò.
Áàðäûê äå¢ãýýëäåãè òàðáèÿëîî ïðîöåññè áîþí÷à îò÷åòòóóëóê-

òó òèåøåë¿¿ ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäûí æàíà êîîìäóí êîíòðîëó 
àñòûíäà êàìñûçäîî çàðûë.

VIII. Êîðóòóíäó
Êîíöåïöèÿ èíñàíäûí ðóõàíèé-àäåï-àõëàêòûê ºí¿ã¿¿ñ¿ æà-

íà äåíå òàðáèÿñû áîþí÷à ìàêñàòòàðäû æàíà ìèëäåòòåðäè èø-
êå àøûðóó ïðîöåññèíå æàíà íàòûéæàñûíà ìîíèòîðèíã æ¿ðã¿-
ç¿¿ ¿÷¿í äèñöèïëèíà àðàëûê èëèìèé íåãèçäå èøòåëèï ÷ûêòû.

Îêóó-òàðáèÿëûê ïðîöåññòèí ìàêñàòòàðûíà æåò¿¿ á¿ã¿íäºé 
êîîìäó êàìòûãàíäà, ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäûí, èíñàíäûí ðó-
õàíèé-àäåï-àõëàêòûê ºí¿ã¿¿ñ¿ æàíà äåíå òàðáèÿñûíûí áèð-
äèêò¿¿ èø-àðàêåòòåð ïëàíû áîþí÷à èøòåãåí áàðäûê áèëèì áå-
ð¿¿ ìåêåìåëåðèíèí æàíà óþìäàðäûí ºç àðà òûãûç àðàêåòòå-
í¿¿ñ¿íäº ì¿ìê¿í áîëîò.

Æàðàíäàðäû ðóõàíèé-àäåï-àõëàêòûê òàðáèÿëîîíóí ñàïàòûí 
ìûíäàí àðû æàêøûðòóó, ýëäèê êààäà-ñàëòòàðäû êàéðà æàí-
äàíäûðóó, ðóõàíèé æàêòàí áàé æàíà àäåï-àõëàêòóó èíñàíäû 
êàëûïòàíäûðóó æàíà ºí¿êò¿ð¿¿ ¿÷¿í øàðòòàðäû ò¿ç¿¿ ìàêñà-
òûíäà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 66 
æàíà 71-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê òîêòîì êûëàì:

1. 2021-2026-æûëäàðãà èíñàíäûí ðóõàíèé-àäåï-àõëàêòûê 
ºí¿ã¿¿ñ¿ æàíà äåíå òàðáèÿñû æºí¿íäº êîíöåïöèÿ (ìûíäàí àðû 
- Êîíöåïöèÿ) òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè:

- ¿÷ àéëûê ìººíºòòº Êîíöåïöèÿíû èøêå àøûðóó áîþí÷à èø-
÷àðàëàðäûí ïëàíûí èøòåï ÷ûêñûí æàíà áåêèòñèí;

- Êîíöåïöèÿíû èøêå àøûðóó áîþí÷à èø-÷àðàëàðäûí ïëà-
íûí àòêàðóóíó ôèíàíñûëûê êàìñûç êûëóó áîþí÷à çàðûë ÷à-
ðàëàðäû êºðñ¿í;

- æàëïûãà ìààëûìäîî êàðàæàòòàðû æàíà æàðàíäûê êîîìäóí 
èíñòèòóòòàðû ìåíåí ºç àðà àðàêåòòåíèï, Êîíöåïöèÿíûí íåãèç-
ãè æîáîëîðó æàíà àíû èøêå àøûðóóíóí æ¿ð¿ø¿ æºí¿íäº æà-
ðàíäàðãà, êîîìäóê æàíà áàøêà óþìäàðãà, ñïîðò æàíà äåíå òàð-
áèÿ ìåêåìåëåðèíå êå¢èðè ìààëûìàò áåð¿¿í¿ êàìñûç êûëñûí.

3. Áóë Æàðëûêòûí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí æàðàíäûê 
êîîìäóí èíñòèòóòòàðû ìåíåí ºç àðà àðàêåòòåí¿¿, äèí èøòåðè 
æàíà ýòíîñòîð àðàëûê ìàìèëåëåð áîþí÷à áºë¿ì¿íº æ¿êòºëñ¿í. 

4. Áóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí áàøòàï ê¿÷¿-
íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 24-èþëó, ÏÆ ¹313
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Ушинтип мындан туптуура 
чейрек кылым мурда жазган 
элем. Андан бери эмнелер жа-
на кандай окуялар єттї? Алар-
дын айрымдарын, негизгилерин 
гана эскерейин. Тажикстанда 
1992-1997-жылдары ич ара жа-
рандык согуш жїрїп, анын айы-
нан он миўдеген адамдар єлїп, 
жїз миўдеген калкы тышта, 
анын ичинде бизде качкын бо-
луп жїргєнї белгилїї. Алардын 
арасында белгилїї саясатчыла-
ры, илим, маданият ишмерле-
ри (айталы, Тажикстандын эл 
акыны Г.Сафиева) бар болчу. 
1996-жылы Тажикстанга бар-
ган алгачкы расмий сапарында
А.Акаев алардын мамлекет же-
текчиси Э.Рахмон менен би-
риккен оппозиция башчылары
С.Нури жана А.Тураджонзода-
ны Кыргызстанга келип жара-
шуусун сунуш кылган. Бир жыл-
дан соў, 1997-жылы май айында 
аталган адамдар Бишкекке келип
А.Акаевдин тикеден тике арачы-
лыгынын натыйжасында бир нече 
кїн сїйлєшїп, акыры Тажикстан-
дагы 5 жылга созулган жарандык 
согушту токтотуп, улуттук жара-
шууга келїї жєнїндєгї протокол-
го кол коюшкан. Ошондо апасы 
о дїйнє салганына мамлекеттик 
резиденцияда Куран окуткан
А.Акаев єзї тажиктер менен алек 
болуп бул зыйнатка катыша ал-
бай калганына мен кїбємїн.

1999-2000-жылдары Москва-
нын, биздин жардамыбыздан, 
ортомчулугубуздан улам расмий 
жарашууга жетишкен Тажикс-
тан єз чек арасын жєндїї кай-
тара албай, Афганистанда жана 
Тажикстанда ачык, ээн-эркин 
каттап жїргєн куралдуу согуш-
чандар биздин жерибиз аркылуу 
Фергана єрєєнїнє – Єзбекстанга 
єтїп, ислам халифатын курабыз 
деп жандалбастаганда биздин 
чектеш Баткен, Кадамжай, Чоў-
Алай райондорубуздун эли, ку-
ралдуу кїчтєрїбїз алардын жо-
лун тосуп, ондогон адамдарыбыз 
барымтага алынган, окко учкан, 
жїздєгєн жарандарыбыз жаракат 
алган. Ошондо менин туулуп-єс-
кєн айылым Кара-Тейитке бом-
балар тїшїп, бир їй-бїлє єлїмгє 
учураган, ондогон тууган-урук-
тарым жарадар болгон, 25 їй 
кыйраган. 1990-2000 жылдардын 
башында Кыргызстан менен Та-
жикстандын чек арасын чектєє 
жана белгилєє жєнїндє сїйлє-
шїїлєрдї жїргїзїїгє шарт да, 
чама-чарк да болгон эмес.

Андай мїмкїнчїлїк 2000- 
жылдардын башынан бери карай, 
Тажикстанда саясий абал турук-
ташкандан, кїчтїї авторитардык 
бийлик орногондон тарта пайда 
болду. Ошондон бери эки єлкє-
нїн ортосунда кєп кырдуу (сая-
сий, дипломатиялык, экономика-
лык-соода, маданий-гуманитар-
дык ж.б.) мамилелер эки жана кєп 
тараптуу форматта (КМШ, ОДКБ, 
ШОС) єнїгїп келе жатат. Мындай 
иштерге Жогорку Кеўеште жана 
Улуттук илимдер академиясында 
жетекчи кызматта жїргєнїмдє 
мен да аралашкам. Айталы, Та-
жикстандын Президенти Э.Рах-
монду Жогорку Кеўеште кабыл 
алып, сїйлєшкєн жайым бар. Бул 
биздин эки єлкєнїн жакшы жак-
тарыбыз, жетишкендиктерибиз.

Кемчилигибиз – 20 жылдан бе-
ри чек ара маселесин жєндїї, эки 
тарапка теў пайдалуу, келечектїї 
кылып чече албаганыбыз. Ушу-
нун айынан 1989-жылы баштал-
ган суу, жер талаштарыбыз маал-
маалы менен уланып, таш ыргы-
туу, ок чыгаруу менен коштолуп 
отуруп, апрель-май айындагы 
кандуу кагылышууларга алып 
келди. Мунун себептери эмне-
де? Алар, албетте, бир канча. Мен 
айрымдарын гана айтайын.

Биринчиден, чек ара качан да 
болсо кайсы жерде болбосун эў 

оор, эў татаал, эў ыйык маселе. 
Ага эч бир акыл-эстїї адам кай-
дыгер, кош кєўїл боло албайт, ал 
кан-жаныўды кызытат, калыс-
тык болбосо эс-акылыўды оода-
рат, кан тєгїїгє алып келет. Бул 
кєп єлкєлєрдїн тарыхында да-
лилденген. Классикалык мисал 
– орус империясынын, СССРдин 
убагында жїз жылдап чечилбей, 
кезегинде Даманский аралында 
кандуу, куралдуу кагылышууга 
алып келип, СССР кыйрагандан 
кийин гана кєз карандысыз мам-
лекеттер менен жеке-жеке чечил-
ген Кытай чек арасы. Ал эми 
биздин чєлкємдє - Орто Азия-
да 1924-жылы чек аралар кылдат 
изилденбей, бутташып-чатташып 
калганы жакшы маалым.

Экинчиден, кыргыз-тажик чек 
арасын тактоодо эки тарап эки 
башка методологияны – ар кайсы 
убактагы саясий-укуктук ченем-
дерди, документтерди жетекчи-
ликке алып келишкени белгилїї, 
башкача айтканда, бирдиктїї, ок-
шош мамиле болбой келатат.

Їчїнчїдєн, ачык айтканда, эки 
єлкєнїн башчылары оозеки же 
жазуу жїзїндє айтышканы ме-
нен иш жїзїндє чек ара маселе-
син чындап чечїїгє жан їрєп, 
саясий эрк кєрсєтїп аракет кы-
лышкан жок. Болбосо эки жыл 
мурда С.Жээнбеков менен Э.Рах-
мон адегенде Исфарада, андан соў 
Чолпон-Атада атайлап жолугуш-
кан соў бул маселеде олуттуу жы-
лыш болот эле да?

Тєртїнчїдєн, бул маселе ме-
нен шугулданган кыргыз атка ми-
нерлеринен мен буга чейин бир 
да кадыр-барктуу, сєзї єтїмдїї, 
тереў билимдїї, тарых менен сая-
сатты, дипломатияны мыкты єз-
дєштїргєн адисти кєрє элекмин. 
Алар негизинен катардагы эле та-
жиктер эмес, биздин эл-журт жак-
шы билбеген атка минерлер бол-
ду. Бул Єзбекстан менен сїйлє-
шїїлєргє да тийиштїї.

 Акырында мен дагы бир ачуу 
чындыкты ортого салууга арга-
сызмын. Бир кезде, 1990-жылда-
ры бизден артта калган, ич ара 
жарандык согуш менен алектен-
ген, бизден жардам сураган Та-
жикстан акыркы жыйырма жыл-
да калк жагынан да (9 жарым 
миллион), экономика жагынан 
да, аскердик єнєр, техника жа-
гынан да бизден єстї, эрдемсип 
калды. Биз болсо демократияны 
анархияга айлантып, дембе-дем 
шайлоо, референдум, бийлик та-
лаш менен алаксып жакшы єнїгє 
албай жатабыз. Ал аз келгенсип 
айрым саясатчыларыбыз жана 
атка минерлерибиз алабарман-
дык кылып коўшуларыбыздын 
короосуна таш ыргытып, ашыкча 
сєздєргє жол беришти, чек арада 
жашаган элибиздин коопсуздугун 
камсыз кыла албай, кан тєгїїгє, 
жабырланууга жана кыйроого 
алып келишти. Мен ошол кїндє-
рї Тажикстандын куралдуу кол 
салышын айыптап, майдын ба-
шында Баткен, Лейлек, Чоў-Алай 
райондоруна барып, ушунун баа-
рын єз кєзїм менен кєрїп, эл ме-
нен баарлашып келдим.

Экинчиден, ошондо эле Прези-
дентибиз С. Жапаровдун Душан-
беге барып, Э.Рахмон менен бет-
ме-бет сїйлєшїїгє даяр экенин 
ачык колдогом. Качан да болсо 
согушка, жаўжалга караганда 
баарлашкан, сїйлєшкєн жакшы. 
Мунун баа-баркын Израиль ме-
нен 3 ирет согушкан араб мамле-
кеттери тїшїнїп, єз баштарынан 
єткєрїшпєдїбї.

Албетте, сїйлєшкєндє 2 нер-
седен – аша чапкан алабарман-
дыктан же чєгєлєп жалтактаган-
дан алыс болуп, ар-намысты сак-
тоо кажет. Менимче, С.Жапаров 
Э.Рахмон менен алгач жолуккан-
да да, жалпы сїйлєшїїлєрдє да, 
биргелешкен билдирїї жасоодо 
да, басма сєз жыйынында да 
єзїн татыктуу кєрсєттї, сапары 
оў, натыйжалуу болду. Кеп эми 
єз ара макулдашууларды чеч-
киндїї ишке ашырууда турат. 
Бул ишке баарыбыз жардам бе-
рїїбїз зарыл.

Абдыганы ЭРКЕБАЕВ,
Кыргызстан калкы 

Ассамблеясынын Кеўешинин 
тєрагасы, академик

Єткєнгє сереп

“Эркин-Тоонун” 
1996-жылдын 
31-июлдагы санына 
кыргыз-тажик 
мамилелери жана 
Президент А.Акаевдин 
Тажикстанга жасаган 
расмий сапары жєнїндє 
макалам жарыяланган. 
Тємєндє ошол 
макаламды айрым бир 
кыскартуулар менен 
келтирип, анан сєздї 
андан ары улантууну 
туура кєрїп турам.

"...1989-жылдын жа-
зы. Бир укум 

жердин айынан Кыргызстан-
дын Баткен районунун чек ара-
сында эзелтен эриш-аркак жа-
шап, куда-сєєк болуп келишкен 
кыргыздар менен тажиктердин 
ортосунда кан тєгїлгєн жаўжал 
чыкты. Бул Кыргызстандын ай-
магында Совет доорунда пайда 
болгон улут аралык, республи-
калар аралык алгачкы кагылы-
шуу эле. Кайриет, анда укуругу 
узун, кїчї кїч СССР болгондук-
тан, аталган жаўжал андан ары 
ырбатылбай, дароо токтотулган. 
Бирок, эки республиканын ор-
тосундагы жер талаш маселеси 
ошол кездеги партиялык жетек-
чилер А.Масалиев менен К.Мах-
камов, аларга баш ийген єкмєт-
тєр канчалык аракет кылбасын, 
буга Москва канчалык ортомчу 
болбосун чечилбей кала берген.

Андан бери дїйнєдє, анын 
ичинде Кыргызстанда не деген єз-
гєрїїлєр болбоду! 1990-жылдын 
кїзїндє Кыргызстанда саясий єз-
гєрїш болуп, бийликке А.Акаев 
келди. Жыл єтпєй эсил кайран 
СССР єзї жок болду. Анын ор-
дуна кєз жарган жаўы кєз каран-
дысыз мамлекеттер, алардын ара-
сында Кыргызстан менен Тажикс-
тан да дїйнєлїк жамаатташтыкка 
кабыл алынды. Эгемендїї Кыр-
гызстандын башчысы А.Акаев 
СНГны мындай кой, дїйнєнїн 
АКШ, Жапония, Франция, Гер-
мания сыяктуу тээ алыста жат-
кан канча улуу-кичїї мамлекет-
терин кыдырып, бул єлкєлєр ме-
нен расмий алака тїзїп кайтты. 
Ушул эле мезгилде, башкача айт-
канда, акыркы беш-алты жылда 
бири-бирибизди жок кылмайын-
ча эзели келишпейбиз деген Из-
раиль менен Палестина ымала-
га келди, кан кїйїп жаткан Бос-
нияда согуш токтоду. СНГ ичинде 
тынчтыкка умтулуу, ынтымакка 
келїї, достукту улантуу аракет-
тери кїчєдї. Бирок... Таў калыч-
туу нерсе - дїйнєнїн 150дєн ашык 
єлкєлєрї менен дипломатиялык 
мамиле тїзгєн Кыргызстан єзї-
нїн байыртан берки коўшусу, же-
ри чектешип, ийиндери тийишип 
турган Тажикстан менен расмий, 
мамлекет аралык мамилеси жок 
болуп жатты. Албетте, мунун эки 
себеби бар эле. Биринчиси - Та-
жикстандын єзїндєгї баарыбыз 
билген оор абал, граждандык со-
гуш. Экинчиси - 1989-жылдагы 
мурастын – суу-жер талашынын 
али кїнчє жєнгє салынбаганды-
гы. Ооба, себептер ушундай. Би-
рок, андан кимге пайда?

 Пайдасы ушул - Тажикстанда 
1992-жылы согуш оту тутанган-
дан бери Кыргызстанга расмий 
маалыматтарга караганда 40-70 
миўдей качкын келди. Аларды 
жайгаштыруу боюнча Єкмєт-
тїк комиссияны убагында ви-
це-премьер-министр катары мен 
жетектеген элем. Кийин Ош об-

лусунун акими болуп иштеп тур-
ганымда мындай качкындардын 
канчасын кєрдїм. Єзї бутуна 
шыр туруп кете элек кичинекей 
Кыргызстан їчїн бул проблема 
- качкындар кошумча оорчулук-
ту жаратты.

Анан калса тынчыбай жаткан 
Тажикстанда єзгєчє оор абалда 
калып жаткандар биздин кандаш-
тарыбыз, боордошторубуз - кыр-
гыздар экенин унутпоого тийиш-
пиз. Мен муну укканым же оку-
ганым боюнча эмес, ошол район-
дорду мурда барып кєргєн, бир 
туугандары, жакын тааныштары, 
достору ошол жакта жашап жат-
кан адам катары каўырыгым тї-
тєп айтып отурам.

Їчїнчїдєн, Тажикстандагы ич-
ки абалдын оорчулугунан жана 
эў башкысы - Кыргызстан менен 
бул єлкєнїн ортосундагы расмий, 
мамлекеттик алака-мамиленин 
жоктугунан ушул мамлекет ме-
нен чектеш биздин Алай, Чоў-
Алай, Баткен, Лейлек райондо-
рунун калкы (300 миўге жакын) 
жабыр тартып жатканын жашыр-
гым келбейт. Себеби, алар сапар-
га чыкканда (чек арадан єтїшєт) 
соода-сатык кылганда, тууган-
урукка барганда кєптєгєн тос-
коолдуктарды баштан єткєрї-
шєт. Айрыкча аларды бажыкана 
катуу кыйнайт. Мен муну Лейлек 
менен Баткендин шартын жакшы 
билген, Лейлекке депутаттык иш 
менен барып турган адам катары 
єзгєчє белгилеп кетмекчимин.

Ырас, абалды оўдоо, Тажикс-
тан менен мамилени жєнгє са-
луу боюнча аракеттер таптакыр 
токтоп калган эле деп айтууга эч 
болбойт. Талаш жерлерди так-
тоо боюнча єкмєттїк паритет 
комиссиялар, Тышкы иштер ми-
нистрликтери колдон келишин-
че алдыга жылууга аракет кы-
лышканы белгилїї. Кезегинде 
А.Акаев К.Махкамовго, андан 
кийин Э.Рахмоновго жолугууга 
ниеттенгени да эсибизде. Ушул 
багытта Ош облусунда иштеп 
турганымда Тажикстандын биз-
ге коўшулаш Ленинабад жана 
Тоолуу Бадахшан облустарынын 
жетекчилери менен расмий мами-
ле тїзїп жолугушуп турганымды, 
бул ишти менден кийинки аким, 
азыркы губернатор Ж.Рустенбе-
ков да улантып жатканын кошум-
чалай кетсем артыкбаш болбос. 
Кыскасы, Тажикстан менен ма-
милени оўдоо республикалык 
жана жергиликтїї деўгээлдерде 
колго алынып келген эле. Мы-
на эми анын оў жыйынтыгы чы-
гып, їзїрї колго тийип отурат. 
А. Акаевдин Тажикстанга жаса-
ган расмий сапарында эки єлкє-
нїн ортосундагы мамлекеттер 
аралык мамилелердин негизде-
ри жєнїндєгї келишимге, эки та-
раптуу маселелерди кароо боюнча 
єкмєттєр аралык кыргыз-тажик 
комиссиясын тїзїї боюнча про-
токолго, мындан тышкары єкмєт-

тїк деўгээлде маданият, билим 
берїї, илим, эл аралык автомо-
билдик карым-катнаш жана соо-
да-экономикалык кызматташтык 
жєнїндєгї макулдашууларга кол 
коюлганы ар тараптан колдоого 
арзыйт.

Ошентип, эки єлкєнїн ортосун-
да эў чоў дипломатиялык жана 
саясий кадам жасалды. Єз ара 
ишенбєєчїлїк, бири-бирин кї-
нєєлєє артта калды, алдыда эки 
элдин ынтымагын бекемдєєгє, 
єз ара таарынычын жазууга жол 
ачылды деп їмїттєнгїбїз келет.

Акырында бул расмий сапар, 
анын оў жыйынтыктары А.Акаев-
дин єзїнїн саясий аброюна бай-
ланыштуу да эки нерсе жасаганын 
айтпай коюуга болбойт.

Биринчиден, СНГ єлкєлєрї-
нїн жетекчилеринин ичинен ал-
гачкы болуп ич ара тынчыбай 
жаткан Тажикстанга барышы
А.Акаевдин саясий батылдыгы-
нын, керек учурда тобокелге бел 
байлаган адаттан тыш кадам жа-
соого даяр экендигин кїбєлєйт 
жана бул ага эл аралык деўгээл-
де кошумча упайларды бербей 
койбойт.

Экинчиден, А.Акаевдин бул ка-
дамы мага эл аралык контекстке 
караганда єзїнїн ички, респуб-
ликадагы кадыр-баркы їчїн ал-
да канча маанилїї кєрїнєт. Себеп 
дегенде єзїнєн мурунку жетекчи-
ликтен калган оор мурасты, чыр 
маселени чечпей кетсе, єзїнєн ки-
йинки президентке кайрадан му-
рас кылып калтырса жакшы бол-
мок эмес. Мына эми ал кеч болсо 
да (алты жылдан соў) бул масе-
лени оў жолго салды. Болгондо 
да ансыз деле кыйналып, кєп жа-
гынан кєзї катып турган тажик 
коллегасын бул жакка келсин де-
бей, кичи пейилдик кылып єзї 
барды. Муну менен ал эки коён 
атты: биринчиден, эки респуб-
лика ортосундагы мамилелерди 
оўдоду, экинчиден, кыйын абалда 
турган коллегасына саясий жана 
моралдык колдоо кєрсєтїп, адам-
герчилик жасады.

Ооба, бизге бардык єлкєлєр ме-
нен достук, кызматташтык кым-
бат. Айрыкча Россия, АКШ, Жа-
пония сыяктуу улуу державалар 
менен жакын мамиледе болуу 
стратегиялык жактан єтє керек. 
Бирок, биз їчїн алардан да жа-
кын, алардан да артык кєрїнгєн 
єлкєлєр бар. Алар биздин ба-
йыртан берки коўшуларыбыз, 
тууган-уруктарыбыз, бир боор-
лорубуз жашаган Казакстан, Єз-
бекстан, Тажикстан жана Кытай. 
Булар менен жакшы мамиледе бо-
луу - элибиздин эртеўине кєрїл-
гєн камкордук эмеспи. Ошон їчїн 
акылман кыргыз айткан да: алыс-
кы туугандан жакынкы кошуна 
артык. Анда эмесе Президент
А.Акаевдин Тажикстанга жасаган 
алгачкы расмий сапарына, анын 
жемиштерине каниет кылып, ке-
лечегине сїйїнєлї!"

АЛЫСКЫ ТУУГАНДАН 
ЖАКЫНКЫ КОШУНА АРТЫК



2021-жылдын 3-августу6
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Байыркы доордон тар-
тып ушул кїнгє че-
йинки далай-даркан 

ойчулдардын эсин эки кы-
лып келген болум (бытие) 
маселеси али толук тїшї-
нїлїп бїтє элек; аны єз ал-
дынча талкуулоого ар бир 
эле философ-илимпоз даап, 
батынып, тикеден тике ки-
ре албайт. Антика доорунун 
ойчулу Перманидден бери 
карай, болумдун эмне экен-
дигин тїшїнїїгє арналган 
кесипкєй талкуулар ушул 
кїнгє чейин ар кыл максат-
та, єўїттє, формада, тартип-
те жїрїп келе жатат. Жеке 
ойчулдар, топтор, багыттар, 
мектептер тарабынан ар тїр-
дїї ракурстан карала берип, 
ар тїрдїї пикир-бїтїмдєр 
айтыла берип, кийинчерээк 
оголе татаал маселеге айла-
нып кеткени да бар. Бїгїнкї 
кїндє болсо, андан бетер... 
Ошондуктан, бул маселеге 
изилдєєчїлїк тажрыйба-
сы мол, єзїнїн аналитика-
лык жана абстрактуу ой жї-
гїртїї жєндємїнє ишенген, 
кашкєй ойчулдар гана кол 
узата алат. 

Белгилїї кыргыз филосо-
фу, профессор Жамгырбек 
Бєкєшов жакында эле “Бар 
менен Жок: (Кыргыз он-
тологикасы тууралуу кеп)” 
(Бишкек: Улуу Тоолор, 2021. 
– 196-б.) деген аталыш ме-
нен жарык кєргєн эмгегин-
де ушул болум тууралуу мур-
датан айтып келген ойлорун 
дагы тереўдетїїнї, єзїнїн 
кыргыздык-бєкєшовдук-ой-
чулдук сєзїн айтууну кєз-
дєптїр.

Окумуштуунун: “кыргыз 
чындыгын, жашоо-турму-
шун, тарых-тагдырын даяр 
теориялык схема, калып ар-
кылуу эмес, єз кыртышында, 
ички тїзїмїнє, курамына, 
касиеттерине жана мїмкїн-
чїлїктєрїнє ылайык илик-
теп, тїшїнїш зарыл” деген 
сєздєрї эў маанилїї жана 
бул илимий эмгектин мето-
дологиялык жерпайын бил-
дирип турат. 

Эмгек курулай теориялар-
дан, абстракциянын кїїсї 
менен схоластика тїспєл, 
турмуштук таянычы бол-
богон ойлордон оолак. Ал 
“кыргыз чындыгынын” конк-
реттїї маалыматтарына тая-
нат, бирок алардын мазмунун 

талдап гана отурбай, ар бир 
мисалдын философиялык 
маўызын ачуу жагын кєз-
дєйт. Кыскасы, ар бир фак-
тынын (жеке) этностук менен 
жалпы адамзаттык, жерги-
ликтїїлїк менен дїйнєлїк, 
жекелик менен жалпылык 
байланыштарын куруу ар-
кылуу оригиналдуу фило-
софиялык эмгек жараткан 
деп тартынбай эле айтса бо-
лот. Кєрсє, кыргыздын: “Би-
ри кем дїйнє”, “Сулуу сулуу 
эмес, сїйгєн сулуу”, “От де-
генден ооз кїйбєйт” деген 
паремиологиялык бирдикте-
ринин, эпикалык мурастар-
да айтылган “Бар экен, жок 
экен”, “Манас Манас болго-
ну”, “Тєрт Маамыт” ж.б. ай-
тымдарынын ар бири болум 
маселесин кыргызча тал-
куулоонун (этно-) ачкычта-
ры тура. 

Ж.Бєкєшовдун аталган жа-
ўы эмгеги маселеге “улуттук 
кєз” менен жаўыча кароо, 
жаўы булактарды пайдала-
нуу жана илимий айлампага 
жаўы тїшїнїктєрдї кирги-
зїї жактары менен филосо-
фия илиминде жаўы тилке-
ни – этнофилософия тилке-
син ачты десе болот. Маселе, 
эми аны мындан ары баары-
лап єнїктїрїїдє турат. “Бар 
менен Жок” – кєп суроого 
жооп бере ала турган эмгек. 
Окумуштууга ак жол! 

Сулайман КАЙЫПОВ,
Тарых илимдеринин 

доктору

Їстїбїздєгї жылдын 2-июлунда 
«Кыргыз Туусу» гезитине Кыргыз 
Республикасынын Улуттук илим-
дер академиясы анык мїчєлїккє 
жана корреспондент-мїчєлїккє 
катталган талапкерлердин тиз-
месин жарыялады. Академиянын 
анык мїчєлїгїнє талапкерлердин 
ичинде белгилїї окумуштуу-пе-
дагог, тарых илимдеринин док-
тору, профессор Єскєн Осмонов 
да бар. Ал академиянын коррес-
пондент-мїчєлїгїнє 2006-жылы 
6 талапкердин ичинен тандалып 
шайланган. Єскєн Жусупбеко-
вичтин тарых илимин изилдєє-
гє, окутууга жана кеўири жайыл-
тууга талбай салым кошуп келе 
жаткандыгын єлкєбїздїн коом-
чулугу жакшы билет.

Єскєн Осмонов Кыргызстандын 
тарых илимин маанилїї изилдєє-
лєр, єзгєчє окуу жайлары їчїн 
єтє зарыл болгон окуу китептери 
менен толуктаган чоў адис десек 
эч жаўылбайбыз. Буга окумуш-
туу тарабынан жїздєгєн тары-
хый фактыларды кылдат, тереў 
изилдєєнїн натыйжасында 50дєн 
ашык китептердин (монография-
лар, окуу китептери, илимий-пуб-
лицистикалык китепчелер) жана 
300дєн ашуун макалалардын жа-
рыяланышы кїбє.

Кыргыз Республикасы кєз ка-
рандысыз мамлекет болгондон 
бери Є.Осмонов тажрыйбалуу 
окумуштуу жана педагог ката-
ры єлкєбїздїн окуу жайларын-
да тарыхты окутууну реформа-
лоо ишинин башында туруп, аны 
ишке ашырууга зор салым кошту. 
Анын жетекчилиги менен Кыр-
гызстанда тарых сабагын оку-
туунун концепциясы, мамлекет-
тик стандарттары иштелип чык-
кан. Дїйнєнїн жана Кыргызстан-
дын тарыхын окуу жайларында 
окутуу боюнча программалар 
Є.Осмоновдун жетекчилиги ме-
нен 9 жолу толукталып, оўдолуп 
басылган. Бул программалар ар-
кылуу окуу китептери жазылып, 
тарыхты формациялык, таптык 
кєз карашта окутуудан эл ара-
лык концепцияга ылайык циви-
лизациялык ыкма менен окутууга 
єтїї иши жїзєгє ашырылды.

Тарыхты окутууну реформа-
лоонун натыйжасында Кыргыз-
стандын тарыхы дїйнє тарыхы-
нын, эл аралык цивилизациянын 
ажырагыс бєлїгї катары карал-
ды. Адамдардын жаратмандык 
ишмердиги биринчи планда кєр-
сєтїлдї. Кыргыз элин жана жерин 
кылымдар бою сактап, єнїктїрїп 
келген улуу тарыхый инсандар-

дын єрнєктїї ємїрлєрї жана иш-
мердиктери тарыхтагы єз орунда-
рын тапты.

Профессор Є.Осмоновдун жал-
пы билим берїїчї орто мектеп-
тердин 5-11-класстары їчїн жаз-
ган 23 окуу китептери менен окуу 
куралдары ар тараптуу экспери-
менталдык сынактардан єтїп, 1,5 
миллион нускада басылып чы-
гып, туруктуу окутулуп жатат. 
Окумуштуу-педагогдун жогор-
ку жана атайын кесиптик билим 
берїїчї окуу жайларынын сту-
денттери їчїн даярдаган 7 окуу 
китептерин да студенттер кызы-
гуу менен окуп їйрєнїїдє. Оку-
муштуу жараткан 30 окуу китеп-
тери менен окуу куралдары бир 
нече ирет экспертизалардан єтїп, 
Кыргыз билим берїї академия-
сында, КРнын Билим берїї жана 
илим министрлигинде талкуулан-
ган. Бардык окуу китептерине 
КРнын Билим берїї жана илим 
министрлигинин грифи ыйгарыл-
гандыгын баса белгилєєгє болот. 
Автордун окуу китептери талап-
ка ылайык кыргыз, орус, єзбек, 
тажик жана англис тилдеринде 
жарыяланган.

Учурдун талабына ылайык про-
фессор тарых сабагын аралыктан 
окутууда компьютердик техно-
логияны пайдаланууга жол ачты. 
Анын Кыргызстандын байыркы 
доордон азыркы мезгилге чейин-
ки тарыхын 45 тема боюнча ча-
гылдырган (ар бири 20 мїнєттєн) 
видеолекциялары мектеп окуу-
чулары, студенттер, жалпы эле 
коомчулук тарабынан жылуу ка-
был алынып, республикалык те-
леканалдар аркылуу байма-бай 
улам кайталанып кєрсєтїлїїдє.

Є.Осмонов республика їчїн 
илимий-педагогикалык адис-
терди даярдоо ишине да салым 
кошууда. Тарых адистиги боюн-
ча 25 илимдин кандидаттары ме-
нен докторлорун даярдады. Кєп 
жылдык їзїрлїї эмгеги їчїн оку-
муштуу-педагог Кыргыз Респуб-
ликасынын Ардак грамотасы, III 
даражадагы «Манас» ордени ме-
нен сыйланган. Ага Кыргыз Рес-
публикасынын илимине эмгек си-
ўирген ишмер ардак наамы ый-
гарылган. 2009-жылдан Кыргыз 
Республикасынын Тарыхчылар 
ассоциациясын жетектейт. Тарых 
илимин изилдєєгє, окутууга жа-
на аны кеўири жайылтууга опол 
тоодой салым кошкон Єскєн Ос-
монов Кыргыз Республикасынын 
Улуттук илимдер академиясынын 
анык мїчєсї (академик) болууга 
толук татыктуу деп эсептейбиз.

Э.МААНАЕВ, тарых 
илимдеринин доктору, 

профессор, КР УИАнын 
ардактуу академиги,

А.АРЗЫМАТОВА,
тарых илимдеринин доктору, 

профессор,
Б.АБЫТОВ, 

тарых илимдеринин доктору, 
профессор,

А.КЄЧКЇНОВ, 
тарых илимдеринин доктору, 

профессор,
Н.КУРБАНОВА, тарых 

илимдеринин доктору, 
профессор,

Т.ЄМЇРЗАКОВА, тарых 
илимдеринин доктору, 

профессор,
Д.САПАРАЛИЕВ, тарых 
илимдеринин доктору, 

профессор

САЛЫМЫ ОПОЛ ТООДОЙ
“БАР МЕНЕН ЖОК” – 
КЄП СУРООГО ЖООП

Эгемендїїлїккє – 30 жыл!

Академик болууга татыктуу окумуштуу

ЄЗЇБЇЗ ТАНДАГАН ЖОЛ
1991-жылдын 31-август кїнї Кыргыз Республикасы да кєз 
карандысыздыгын жарыялаган. Андан бери туура 30 жыл єттї. Ушул 
убакыттын ичинде єлкєдє оў да, терс да кєрїнїштєр орун алды. 
Быйыл єлкєнїн башкы майрамынын 30 жылдыгы белгиленет. Буга 
байланыштуу элдин ой-пикирин билїїнї туура кєрдїк. 

Пенсионер 
Татьяна БОРОДИНА: 
– Мамлекеттин эгемен-

дїїлїгїнє болгону 30 жыл 
толду. Бул Кыргызстанды 30 
жашка чыккан адам менен 
салыштыр дегенге барабар. 
Кандайдыр бир анализ жїр-
гїзїї їчїн эрте. Дїйнєдє кєз 
карандысыздыкка жетишип, 
бизден дагы оор абалда кал-
ган єлкєлєрдїн мисалы кєп. 
Анан кээ бир адамдардын 
Кыргыз Республикасын 30-
40 жылда єнїккєн Сингапур, 
Израиль сыяктуу єлкєлєр 
менен салыштырганы туу-

ра эмес. Себеби, ар бир єлкє 
єз жолун басып єтїшї керек. 
Менимче, Кыргыз Республи-
касы єзї тандаган жол менен 
бара жатканы жакшы. 

Тарых мугалими 

Аблабек ТУРСУНБЕКОВ: 
– Алгач жалпы кыргыз-

стандыктарды келе жаткан 
майрам менен куттуктайм. 
Єлкєнїн 30 жыл тарыхын-
да кєп окуялар болду. Кыр-
гызстандын СССР доорун-
дагыдай Москваны карабай, 
єз тагдырына єзї ээ болгону 

кубандырат. Бирок, эконо-
миканын азыркы абалы жї-
рєктї оорутат. Саясий кїч-
тєрдїн СССРден калган бай-
лыкты талап-тоноп, єз кы-
зыкчылыгына пайдаланга-
ны, ушул кїнгє чейин кєй-
гєй жараткан чек ара масе-
леси 5 президенттин кезинде 
чечилбегени єкїндїрєт.

 
Бишкек шаарынын тургуну 
Венера КАСЫМОВА: 
– Эгемендїї Кыргыз Рес-

публикасы 30 жыл аралык-
та революция, бийликти ал-

маштыруу менен гана алек 
болуп жатат. Єлкєнїн бар-
дык тармактары кризиске 
учурады. Жеке мен корруп-
циянын єсїшїнєн, акча-
луулардын байышынан баш-
ка эч кандай єзгєрїї, єнїгїї 
тууралуу айта албайм.

 
Жеке ишкер 

Мирбек НАСИНОВ: 

– Биздин єлкєдє коўшу 
мамлекеттерге салыштыр-
малуу демократиянын не-
гизги принциптери аздыр-
кєптїр сакталууда. Бирок, 
кїч колдонуу менен бийлик 
алмаштыруу экономикалык 
абалдын начарлашын шарт-
тап жатат. Андыктан, бул 
процесстин тынчтык жолу 
менен жїрїшїн кїтєт элем. 

Гїлжан АБЫТОВА
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Гапыр МАДАМИНОВ, Лейлек 
районундагы №3 эксперименталдык 

гимназиянын директору: 

“30 ЖЫЛДЫККА АРНАП, 
“ИСХАК РАЗЗАКОВ” 

ОРДЕНИН СУНУШТАЙМ”

- Ата-бабаларыбыздын миў жылдап эў-
сеп кїткєн, алардын эмгеги менен келген 
эгемендїїлїгїбїздє жашап жатабыз. Ал-
ты миллион калкыбыз менен эгемен мам-
лекетибиз бар. Кудайга шїгїрчїлїк кы-
лышыбыз керек. 60 миллиондон калкы 
бар бирок, кылымдар бою эгемендїїлїк-
кє жетпей жїргєн элдер бар. Тїшїнбє-
гєндєр їчїн, тарыхтын баасын билбеген-
дер їчїн эгемендигибиз оўой жол менен 
келип калгандай кєрїшєт. Эгер тарыхый 
басып єткєн жолубузга саресеп салсак, 
мындан миў жылдап илгери тогузунчу 
кылымдан тарта эл-жерди коргоо їчїн не 
деген эмгектер, кагылышуулар болуп тур-
ган. Барсбек, Мухаммед кыргыздан, Ыс-
хак Полотхандан баштап, Ж.Абдрахма-
нов, А.Орозбеков, Б.Исакеев, И.Раззаков, 
Т.Айтматовдор жана миўдеген кыргыздын 
улуу инсандарынын эгемендїїлїгїбїзгє 
эбегейсиз зор салымын кошконун эстен 
чыгарбай, муундан-муунга жеткирип ту-
рушубуз керек.

 Эгемендїїлїгїбїздїн 30 жылдыгын-
да жалаў гана майрамдык кечелерди єт-
кєрбєстєн, региондордогу район-шаарла-
рыбызда 30 жылдыкка чейин жана андан 
берки басып єткєн жолубузга байланыш-
туу илимий-конференцияларды єткєрїп, 
телеберїїлєр аркылуу кєрсєтїп турушу-
буз зарыл. Отуз жыл аралык бул чоў мєє-
нєт. Бул жылдарда Кыргызстан не деген 
гїлдєп, єнїккєн мамлекетке айлануусуна 
мїмкїнчїлїктєр бар эле. Бирок, андай 
болгон жок. Эми да їмїтїбїздї їзбєйбїз. 
Кезинде Исхак Раззаков башкарып турган 
мезгилдерде Кыргызстан айыл чарбасы, 
єндїрїш тармагы єсїп, єзїн-єзї камсыз-
даган республика болуп турган экен.

 Мамлекеттин негизги єзєгїн эл тїзєт. 
Эми ушул элге керектїї болгон єлкєнїн 
коопсуздугу, чек-арасы бекем болсо, айыл-
чарбасы, суусу, єнєр жай єндїрїшї єз ал-
дынча болсо, толук эгемендїї болот деген 
тарыхый кєз карашты айткым келет. Ушул 
єўїттєн алганда, биздин алдыда єтє кєп 
иштерди жасоо керектигибиз байкалып 
турат. Ал эми саясий туруктуулукка же-
тїїбїз татаал болуп, улам бир президен-
тибизди, єкмєтїбїздї алмаштыруу бо-
ло берип, кризистик абалга туш болдук. 
Саясий стабилдїїлїктїн єзї да эгемен-
диктин биринчи белгиси болуп эсептелет. 
30 жылда жасалган иш-аракеттер жакшы 
жыйынтыгын берген жок. Бул аралыкта 
биз не деген єнїгїї жолуна тїшсєк болор 
эле. Тышкы миграциянын кїч алышы да 
мына ушул отуз жылдын ичинде болду.

 Азыркы президентибиз Садыр Жапаров 
чоў максаттарды коюп жатат. Бул бий-
ликтин да кемчиликтерин айтып туру-
шубуз керек. Ошол эле учурда пайдалуу, 
туура жасап жаткан, баштаган эмгектерин 
колдоп турсак, натыйжасы жаман болбос. 
Президент єзїнїн сїрєтїн кабинеттерге 
илдирбей, анын ордуна чыгаан, ємїрїн, 
кызматын элге арнап єткєн инсандар-
дыкын илїї сунушу, жупунулугун, жє-
нєкєйлїгїн кєрсєттї. «Бай мамлекеттин 
эли саякатчы, жакыр мамлекеттин эли 
саясатчы» болбой ыксыз, орунсуз сындар-
дан алыс болуп, їн кошуп, дем берип, ка-
тасын тїзєтїп турсак, їй-бїлємдє кандай 
бакубат турмушту орнотсом деген жакшы 
ой менен алектенсек келечек жакшы бо-
лот. Айрым учурда сын да керек. Ал же-
текчиликке пайда гана алып келет. Бизде 
жетекчилик кадрды тандоодо мїчїлїш-
тїктєр кетип жатат. Аларды тандоодо би-
ринчи кезекте билимине, тажрыйбасына, 
тазалыгына, жупунулугуна, эл менен иш-
тей билїїсїнє, тарбиясына кєўїл бурулса 
дейм. Элдин арасынан чыккан иш-билги 
азаматтарыбыз калып кетїїдє. 

Ошондой эле 30 жылдыкка арнап, «Ис-
хак Раззаков” орденин жасап, мыкты иш-
теген татыктуу жетекчилерге тапшырылса 
деген оюмду ортого салам. 

Кебимдин соўунда, мамлекеттин, эге-
мендїїлїктїн ээси – эл деп айтар элем. 
Бийликтин бардык бутактары элди чындап 
сыйлап, кооз сєз менен эмес, иш жїзїндє 
алардан кабар алып, колдоп, элге бюрокра-
тиялык эмес, адамгерчилик, мээримдїїлїк 
менен мамиле кылууга їйрєнїшї зарыл.

Жылдыз ШАМЕНОВА, 
“Эне тынчылык” кайрымдуулук 

фондусунун тєрайымы: 

“ЭГЕМЕНДИГИБИЗДИ 
САКТОО АР БИРИБИЗДИН 

МИЛДЕТИБИЗ”

- Эгемендїїлїк кыргыз элинин бакты-
сына жаралган. Элибиз кєз карандысыз 
мамлекетти курууда тарыхтын эў бир оор 
сыноолорун баштан кечирип, не деген кы-
йынчылыктарды басып єтпєдї. Эгемен-
дигибизди сактоо ар бирибиздин ыйык 
милдетибиз. Негедир баркына жете алба-
гандыгыбызданбы 30 жыл ичинде 9 жолу 
конституция єзгєрїп, эки жолу револю-
ция болду, анын кесепетинен кырчындай 
уулдарыбыз курман болушту. Канча єкмєт 
башчы алмашты. Экономикабыздагы дїр-
кїрєп єсїїнї байкаган жокпуз. Эл єзїн-
єзї багып, ал тургай мигранттарыбыз єл-
кєбїзгє миллиондогон каражаттарды са-
лып жатышты. Билесизби, кайсы бийлик 
келбесин, ал элге жакын болмоюн, эл ме-
нен эсептешмейин жакшы болбойт. Мен 
бир мисал келтиргим келет. 1945-жылы 
Японияга атом бомбасы ташталып кыйрап 
калган соў, бул єлкєнї узакка чейин бут-
тан тура албайт деп эсептешкен. Бирок, 
1964-жылы Токио олимпиадасында Япо-
ниянын єнїгїїсїн, экономикалык жактан 
кїчтєнїп кеткени дїйнєнї таў калтырган. 
Спутник аркылуу олимпиада оюндарын 
тїз эфирде кєрсєтїп, жаўы технология-
лары менен чагылдырып, оозду ачырыш-
кан. Ошондо караўыз, 19 жыл ичинде не 
деген єнїгїї болуп жатат. Биздечи, Эге-
мендїїлїгїбїзгє отуз жыл толду. “Їмїт-
сїз шайтан” деп коёт элибизде. Дагы да 
їмїт артабыз. 

Бубажар АБЛАЛОВА, 
Базар-Коргон райондук 

ооруларды алдын алуу жана 
мамлекеттик санитардык 

эпидемиологиялык кєзємєлдєє 
борборунун башкы дарыгери: 

“ТЕСКЕРИ ҮГҮТТӨӨЛӨРДҮ 
ЭЭРЧИБЕЙЛИ”

- Былтыртан бери коронавирус илдети 
каптап, бїгїнкї кїнгє чейин кара булут 
болуп, кетпей келет. Бул илдеттин кесе-
петине єнїккєн єлкєлєр да туруштук бере 

албай миллиондогон ємїрлєр кыйылып 
кетти. Биз дагы бул азапты тартып жата-
быз. Ошол эле учурда медицинабыздын 
даяр эместиги толук билинди. Керектїї 
медициналык жабдыктардын, дары-дар-
мектердин жетишсиздигин кєзїбїз менен 
кєрїп, жїрєгїбїз тилинип турду. Эгемен-
дїїлїгїбїзгє 30 жыл деп кубанып тура-
быз. Кептин баары ошол жыл ичинде эмне 
жарытылуу эмгектер жасалды. Жадакал-
са жетиштїї ооруканалар курулган жок. 
Кудайга шїгїр эми гана медицинага маа-
ни берилип, Президентибиз єзї дарыгер-
лер менен жолугушуп, алардын кєйгєйїн 
жакындан угуп, таанышып чыкты. Оору-
каналардын абалын кєрїп, абалдан чы-
гуунун жолдору боюнча иш-аракеттери 
жакшы кєрїнїш. Биз бїгїнкї кїндє эм-
дєє иштерин кызуу жїргїзїп жаткан мез-
гилибиз. COVID-19дун жаўы штаммдары 
пайда болуп, тез жайылып жатышы кор-
кунуч туудурууда. Эл салкын мамиле жа-
сап, бейкапар болушууда. Эмдєєдєн єтїї 
зарылдыгын биз тїшїндїрїп жатабыз. Бул 
дарттын алдын алуу їчїн 12 644 доза вак-
цина алганбыз. Учурда 7800 адамга эмдєє 
жїргїзїлдї. Єзгєчє кырдаалдар министр-
лигинин жардамы менен калктуу аймак-
тарга атайын эмдєє пункттары ачылды. 

 Жакында Президентибиздин эмдєєдєн 
єткєнї да, элге чоў ишеним жаратты. Вак-
цина боюнча акылга сыйбаган терс маа-
лыматтардын таркап жатышы єкїнїчтїї. 
Акыл айтып, жол кєрсєтчї аксакалдары-
быз эмдєє боюнча туура эмес видео кай-
рылууларды жасашты. Бул илдеттин кан-
чалык жугуштуу экенин билип турушса 
да, моюнга алгылары келишпейт. Тескери 
їгїттєєлєргє ээрчибей ар бирибиз єзї-
бїздїн саламаттыгыбызга кам кєрєлїчї.

Гїлбара АТАБЕКОВА, 
Тїркиянын Анкара шаарындагы 
туризм тармагынын мейманкана 

тейлєє кызматкери: 

“ЭЛИБИЗДИН БАКУБАТ 
ЖАШООСУ МЕН 

ҮЧҮН МААНИЛҮҮ”

- Биз єз єлкєбїздєн сыртта жїргєнїбїз 
менен интернет аркылуу кабар алып ту-
рабыз. Ата-эне, бир туугандарыбыз менен 
сїйлєшїп турабыз. Кандай єзгєрїїлєр, 
жылыштар болуп жатканына кубанып ту-
рам. Айрыкча, коррупция менен болгон 
кїрєштїн ачык жїрїп жатканы, элдин 
ишенимин арттырат деп ойлойм. Менин 
жїрєгїмдї єйїгєн негизги маселе ушул 
эле. Жєнєкєй эле документ жасоо їчїн 
кайрылсаў, болгон шылтоосу мєєнєтї-
нєн мурда колуўузга аласыз деп акча су-
рашат. Кандай кыйынчылык болбосун, 
анын азабын карапайым эл тартып жат-
пайбы. Ошон їчїн коррупциянын тизги-
нин ооздуктоодо тємєндєн баштоо керек 
деп эсептейм.

 Быйыл эгемендигибизге 30 жыл тол-
ду. Ушул отуз жылдын ичинде миграция 
кїч алып, канчалаган жарандарыбыз кєр 
оокаттын айынан чет єлкєлєргє чыгып 
кетишип, айрымдары башка єлкєнїн жа-
рандыгын да алууга мажбур болушту. Бул 
дагы єзїнчє чоў маселе.

 Кесибим боюнча мугалиммин. Айлык-
тын аздыгынан, Тїркияга келип иштєєгє 
мажбур болдум. Бул жакта ар тармакта та-
тыктуу иштеген кыргыздын уул-кыздары 
кєп. Бизди кубандырган дагы бир жагдай, 

мигранттарды Кыргыз Республикасына 
кайтарып, аларды иш менен камсыз кылуу 
жагы колго алынып, бир топ долбоорлор 
каралып жатыптыр. Эми кептин баары 
анын ишке ашуусунда. 

 Кудайга шїгїрчїлїк кылам, эки эл-
дин ымала достугуна ыраазымын. Мен 
Кыргыз Республикасынын жєнєкєй жа-
раны катары эки мамлекеттин ортосун-
дагы маданий, соода-экономикалык ар 
тараптуу байланыштын бекемделишин 
каалайм. Мындай алака элибиздин баку-
бат жашоосуна шарт тїзєт. Элдин турму-
шу оўолсо, єлкєбїздїн єнїгїшїнє аз да 
болсо таасирин берет деген їмїттємїн. 
Ошондой эле Президент Садыр Жапаров-
дун Тїркияга болгон расмий иш сапары 
бизди кубандырды. Жолугушуулар ий-
гиликтїї єткєнїн ММКдан кєрїп тур-
дук. Бул жолугушуу эки єлкєнїн мами-
лесин жаўы бийик тепкичке кєтєрдї де-
сем ашыкча болбойт. Мындагы тїзїлгєн 
келишимдер єз жемишин, жыйынтыгын 
берет деген їмїттємїн.

Айнура ОСМОНБЕКОВА, 
Бишкек шаарындагы “Шайыр 

балалык” балдар чыгармачылык 
борборунун окутуучусу: 

“УЛУТТУК 
ИДЕОЛОГИЯНЫН ӨЗӨГҮ 

БЕКЕМ ТҮЗҮЛСӨ...”

- Биз ата-бабаларыбыздан мурасталып 
калган намыс, айкєлдїк, тазалык, аруу-
лук, атуулдук сапаттарыбызды жоготуп, 
ууру-кескилик, талап-тоноочулук менен 
жашап калгандай эле болдук. Бул албетте 
улуттук идеологиянын жоктугунан же ал-
сыздыгынан кабар берет. Эми азыр мурда-
гыдай ыплас коррупциялык ишти улантам 
дегендердин тїн уйкусу бєлїнїп, алардын 
жыргал доору бїттї. Буга жемкорлукка 
болгон кїрєштїн жїрїп жатышы далил 
боло алат. 

 Улуттук идеологиянын єзєгї бекем тї-
зїлгєн болсо, єнїгїїгє єбєлгє, элибизге 
дем, жаркын келечек болот. Жаўы коомго 
жараша єнїгїї багыттардагы бардык тар-
мактарды камтыган єзїнїн идеологиясы 
жок мамлекет тилин, улутун, динин, эге-
мендїїлїгїн жоготуп алышы мїмкїн де-
ген ойдомун. Учурда мындай коркунучтан 
сактоого жакшы аракеттер кєрїлїп, аздап 
болсо да алдыга умтулуу байкалууда. Биз 
агартуучу тармагында эмгектенгендиктен 
бул багытка чоў маани беребиз. 

 Ал эми былтыртан бери коронавирус 
илдетинин жайылышынан улам билим 
берїї онлайн режимге єткєндїктєн, бал-
дардын билими тємєн болуп кетти деп ка-
батыр болуп жаттык эле. Кудайга шїгїр, 
мында да мугалимдердин аракети текке 
кетпептир. Буга жалпы республикалык 
тестирлєєнїн жыйынтыгы далил болду.

 Билим берїїнїн сапатын арттыруунун 
дагы бир жолу, мугалимдердин айлыгын 
кєтєрїї. Єткєндє ютуб каналдардын би-
ринен кєрїп калдым. Бир депутат соттор-
дун айлыгын кєтєрїшїбїз керек деп ба-
кылдап жатат. Жыргаган экенбиз дедим. 
Ошолорду шайлаган єзїбїзгє убал, сооп 
жок деп ыза болдум. 

 Негизинен єнїгїїгє їмїт арткан єл-
кє биринчи кезекте билим берїїгє, ма-
даниятка, медицинага кєўїл буруусу ке-
ректигин тарых таасын белгилеп койду.

Айзада ДЇЙШЄНБАЕВА

Эгемендїїлїгїбїзгє – 30 жыл

Жакшы үмүттүн жарыгынан 
эртеңки күн көрүнөт



КАПЫСТАН ЭЛЕ “УЧКУНГА” БАРЫП, 
“ЭРКИН-ТООГО” КИРИП КАЛГАМ

– Жогорку окуу жайынын журналистикасын 
жаўы бїткєн учурда капыстан эле апакем ме-
нен ээрчишип, “Учкун” мамконцернине бир жу-
муштар менен барып калдык. Аталган мекеме-
нин ошол кездеги жетекчиси, апамдын тууганы 
Сайдин Исаковго кирип сїйлєшїп олтурдук. 
Ал киши: “Бул баягы кичинекей кара кызбы, 
окууну бїттїбї, кайсы жакка иштейм деп жа-
тат”, - деп сурап калды. Апам: “Азырынча план 
деле жок. Жаўы эле бїттї, дипломун ала элек. 
Аспирантураны улантсамбы деген ойлору бар. 
Телевидениеге да чакыруулар болуп жатат. Єзї 
ойлонуп, бир чечимге келет го”, - деп айтты. Сай-
дин агай: “Эркин-Тоо” деген мамлекеттик гези-
тинин редакциясы биздин имаратта жайгаш-
кан, бул кыздын гени кїчтїї, чоў атасын тарт-
са деле оўой болбойт”, - деп Аскар чоў атам-
дын жакшы жактарын айтып, редакцияга азыр 
шыр эле баргыла деп жєнєттї. Гезиттин ошол 
кездеги башкы редактору Таалайбек Темиров-
го кирдик. Ал киши бизди жылуу-жумшак то-
суп алып, ошол эле кїнї жумушка алды. Чын-
дыгын айтсам, ошондо капыстан болуп мага 
тандоо эркиндиги берилбегендиктен, менде 
анчалык деле кубануу сезими болбоду. Бирок, 
канча мезгил єткєндєн кийин апамдын, Сай-
дин Исаковдун жана Таалай агайлардын ошол 
кездеги шар чечимдерин ойлоп, туура болгон 
экен деп єзїмчє кубанам. Ошентип, капыстан 
эле “Учкунга” барып, “Эркин-Тоого”кирип кал-
гам. “Эркин-Тоо” мен їчїн акжолтой, куттуу уя 
болгондугуна азыр ыраазы болом. 

“ЭРКИН-ТООНУН” ЭРКЕ 
КЫЗЫ БОЛУП ИШТЕДИМ

– “Эркин-Тоодо” мен кєп деле иштеген жок-
мун. Бирок, аз иштейби, кєп иштейби ар бир 
адамдын эў биринчи иштеген жери, эмгек жа-
мааты ємїр бою эсинде калат экен. Бул жер-
ден мен тереў турмуштук кєз караштагы улуу 
муундун тарбиясын, тажрыйбасын алдым. Ма-
кала жазганды, талдаганды, айтор чыгарма-
чылык тїйшїк эмне экендигин, маалымат та-
ратуучулардын коомдогу ролун, функциясын, 
єзгєчє ордун, жоопкерчилигин ж.б. їйрєндїм. 
Менин кєптєгєн ой-максаттарыма, ийгиликте-
риме жетїїдє турмуштук-тажрыйбалык жана 
чыгармачылык аянтча, трамплин болду де-
сем жаўылышпайм. “Эркин-Тоонун” эрке кы-
зы элем. Потенциалдык ресурсум туура келди-
би, айтор жакшы аурада єзїмдї эркин сезип, 
берилген тапшырмаларды убагында аткарып,  
кыйналбай иштедим. 

ЫНТЫМАКТУУ ЖАМААТ 
КАТАРЫ ЭСТЕ КАЛДЫ

–  “Эркин-Тоодо”сонун кїндєрдї єткєрдїк. 
Ал кезде жапжаш элек. Эркинтоочулардын 
5-кїн сайын чогулуп, бурчтагы чоў бєлмє-
дє шатыра-шатман олтуруп, чай ичкен адаты 
бар эле. Аягында Разия Жоошбаева деген кыз 
экєєбїз идиш-аякты жууп, тазалап, иреттеп 
койчубуз. Азыр ойлосом, бул жакшы жєрєлгє 
ынтымактын, ишенимдин чайы, чыгармачы-
лыктын энергетикалык булагы болгон экен. 
Азыркы учурда канчалык деўгээлде бул жакшы 
жєрєлгє бар экендигин билбейм. Ошол убакта 
жамаат бир туугандай жакын жана ынтымак-
туу эле. Мен ал жерден негатив, интрига деген 
нерселерди кєрбєдїм.

ЧЄЙРЄ МЕНИ ЭЛ ЄКЇЛЇ 
БОЛУУГА ТЇРТТЇ 

–  Ал эми саясий жактан такшалуума ан-
дан кийинки иштеген жерлерим чоў тїрткї 

берди.“Эркин-Тоодон” кийин мен бир топ жер-
лерде иштедим – КР Жогорку Кеўешинде, КР 
Билим берїї жана илим министрлигинде,                                                 
И.Арабаев атындагы университетинде иште-
дим. Саясий партиялардын тїптєлїшїнє катыш-
тым. ЖОЖдордо сабак бердим. Ар кайсы дол-
боорлордо иштеп жїрдїм. Ал эми гезитте иш-
тегеним, мага айрыкча чыгармачылык жактан 
иштєєгє таасири кїчтїї болду. Айрым бир про-
цесстерге чыгармачылык жєндєм талап кылы-
нат. Изденїї, таразалоо, талдоо, ойлонуу керек 
болот. Мына ушундай учурларда чыгармачылык 
жєндємїў кїчтїї болсо, кєп кыйналбай шыр ке-
тесиў. Мындан сырткары, менин чоў максатта-
рымдын бири – кандидат болуу, докторлукту 
жактоо анан жаштарга сабак берїї эле. Уба-
кыттын тартыштыгынан азырынча бул иште-
рим аягына чыкпай турат. 

Алгач менде депутат болуу кыялы деле бол-
гон эмес. “Эркин-Тоодон” кийинки иштеген 
жерлеримдеги иштєє процесси, чєйрє мени 
эл єкїлї болууга тїрттї. “Замандаш” саясий 
партиясын ыраматылык Мухтар Ємїракунов 
экєєбїз тїзгєнбїз. Ошондон баштап элге чы-
гып, элдин кєйгєйї эмне экендигин, кандай 
институт тїзїшїбїз керек экендигин тїшї-
нє баштадым.

АЗЫР ДАРАК БИР ЖЕРДЕН ЭМЕС, 
БИР НЕЧЕ ЖЕРДЕН КЄГЄРЄТ 

– Бул сєзгє философиялык жагынан карай 
турган болсок, туруктуулук, ары-бери урун-
баган, кандай кырдаал, кандай сыноо болсо 
да сабырдуулук, чыдамкайлык менен кєптє-
гєн жакшы ийгиликтерге жеткен адамды тї-
шїнсєк болот. Бирок, ошол эле учурда бул сєз-
дїн азыркы заманга шайкештигин карай тур-
ган болсок, анда такыр башкачараак ойду айт-
кым келет. Бул бир топ єнїгїї процесстеринен 
артта калуу дегенди тїшїндїрєт. Ар бир адам-
дын жан-дїйнєсїндє ойгонбогон таланттары, 
кыялдары, алдыга умтулуулары жашайт. Єзгє-
чє бир табигый жєндємдїїлїктї ойготуш їчїн 
адам саат сайын єзїн-єзї єстїрїп, єнїктїрїп, 
изденїї менен жашаш керек. Айрыкча азыркы 
интернеттин єнїккєн заманында, глобалдашуу 
мезгилинде, англис тили биздин негизги тилге 
айланып жаткан учурда жаштарга айтаарым, 
бир жерден кєгєрєм деп олтуруу туура эмес. 
Азыр дарак бир жерден эмес, бир нече жерден 
кєгєрєт. Айтайын дегеним, бир эле жерде бир 
канча жыл коркуп олтура бербей, єзїўдї кєп 
жерлерден сынап кєрїїў керек. Эў негизгиси ар 
тараптуу єнїгїї болуп, “Алга!” деген позиция 
менен жашоо керек. Ал їчїн билимиў, жєндє-
мїў, аракетиў, чыдамкайлыгыў, сабырдуулу-
гуў да дал келиши абзел. 

АТА-ЭНЕЛЕРИБИЗДЕЙ БОЛУП ЄЗ 
БАЛДАРЫБЫЗГА ТАТЫКТУУ ТАРБИЯ 
БЕРЕ АЛДЫКПЫ, БИЛБЕЙМ... 

– Мен чоў ата, чоў энемдин колунда чоўой-
дум. Биздин убакта, бизден мурда эў улуу бал-
дарын сєзсїз чоў ата, чоў энелери багып чо-
ўойтушчу. Бул чынында жакшы жєрєлгє. Чоў 
апалардын колунда чоўойгон балдар негизи 
эрке, бирок мээримге сугарылган, ар тарап-
тан ой-туюму тереў, тыўыраак болот. Анткени, 
чоў-ата, чоў-эне єзїндєгї кєлкїп жаткан тур-
муштук тажрыйбасын сиўирет. Азыркы жаш 
їй-бїлєлєр балдарын чоў ата, чоў энелери-
не бергиси келбейт, єзїлєрї да чогуу турган-
дан качып, ээн-эркин жашагысы келет. Мунун 
турмушка тийгизген таасири, натыйжасы кан-
дай болоорун убакыт кєргєзїп жатат. Негизи, 
жаш їй-бїлєлєр улуулардын турмуштук бай 
тажрыйбасынын нугу жана ыгы менен кетсе, 
жаман болбойт деп ойлойм. 

Єзїмдїн атам Алмазбек салык инспекция-
сында иштеди. Бул тармак боюнча отлич-
ник наамына татыган. Айылда сельсовет да 

болду. Учурда пенсионер. Эс алууга чыккан-
дан кийин да, жумушун таштай албай азыр-
кы учурда да иштеп жїрєт. Апам – физика-
математика мугалими. Мектептин директо-
ру болуп иштеп жїрдї. Мени чоўойткон чоў 
атам да математика сабагынан мугалим бол-
гон. Кыскасы, айылдык интеллигенциянын 
їй-бїлєсїндє чоўойдум. 

Алардын берген тарбиясы менин адам ка-
тары калыптанышыма абдан чоў таасир эт-
ти. Эне катары, аял катары мен аларга те-
реў ыраазымын. Азыр єзїмдїн балдарыма 
ошондой татыктуу тарбияны бере алдым-
бы же жокпу, билбейм. Бул суроо мени кээ-
де тереў ойго салат. Себеби, жашоо ыргагы-
нын єзгєрїїсї, позитивдїї да, негативдїї да 
окуялардын тез-тез алмашып турушу, эў не-
гизгиси жумушка байланыштуу убакыттын 
тардыгынан їйдєгї балдарыбызга руханий-
нравалык, адеп-ахлак жагынан жетишээр-
лик деўгээлде тарбия берїїгє мїмкїнчїлїк 
болбой жаткандыгы єкїндїрєт. Интернет за-
маны биздин артыкчылыктарыбызды, баа-
луулуктарыбызды жана кєз караштарды аб-
дан эле єзгєрттї.

АСКАР ЧОЎ АТАМ – ТАРБИЯ БЕРЇЇНЇН 
МЫКТЫ ПЕДАГОГУ БОЛГОН

–  Чоў атам єзї математик болсо да, чыгар-
мачыл адам болгон. Жакшы жазчу. Тарбия бе-
рїїнїн дагы эў мыкты педагогу болгон. Дас-
торконго олтурганда тамак ичїїнїн эрежеле-
ринен бери їйрєтчї. Мисалы, иерархия болуп 
тамак ичкенде тєргє чоў атам, андан кийин 
чоў энем болуп катарынан улуулата олтурчу-
буз. Азыр актуалдуу маселеге айланган колду 
жууп келмейинче тамактанууга олтурчу эмес-
пиз. Башты ылдый салбай, денени тїз кармап 
олтуруу, аз сїйлєє, ашты табактын ар кайсы 
жеринен эмес, ар ким єзїнїн астынан алуу ке-
ректигин, бычакты туура сунууну, майлыкты 
кантип берїїнїн тартибинен бери бїт їйрєт-
чї. Ошолордун баарын азыр ойлосом, чоў ата, 
чоў энелерим неберелерине турмуштук чоў 
тарбия ресурсун берген экен. 

БАЛА КЕЗДЕ ЭЛЕ НАМЫСЫМДЫ 
ОЙГОТУШУПТУР

– Ар бир саатым эсептелїї болчу. “Жак-
шы окуш керек” деген сєздї кулагыма куюп 
турушкандыктан, алардын сєзїн эки кылбай 
мектепте абдан жакшы окудум. Староста бол-
дум. Максатым – жакшы окуу болгон. Антке-
ни, мектепте иштеген чоў атамды, апамды уят 
кылгым келген эмес. Азыр ойлосом, бала ке-
зимде эле намысым кїчтїї болгон экен. Бизди 
Ломоносов атындагы ММУну бїткєн, ар кайсы 
союздук республикалардан бїтїп келген кїч-
тїї мугалимдер окутту. Учурдан пайдаланып, 
аларга да тереў ыраазычылыгымды билдирем. 
Айлана-чєйрє, ата-эне жана їйдєгї тарбия ба-
ланын адам катары калыптанышына чоў роль 
ойнойт. “Уядан эмнени кєрсєў, учканда ошону 
аласыў” дегендей, їйдєн алган тарбияўды ки-
йин балдарыўа, коомго берет экенсиў.

ФУТБОЛДО “ЧАБУУЛЧУ” БОЛЧУМУН

– Мектепте окуп жїргєндє футбол ойночу-
мун. Боюмдун узундугунан класста дене тар-
бия сабагынан эў биринчи мен, анан классташ 
балдарым турчу. Физрук да болгом. Футболдо 
“нападающий” болчумун. Азыр деле футболго 
кызыгуум кїч. Кээде ойноп калам. Каныбыз-
да бар болсо керек. Менден кийинки инимдин 
9-класста окуган кызы футболго катышат. Ку-
рама командага кирсем деген тилеги бар. Учур-
да Асел Оторбаевада жїрєт. 

Ата-энем, чоў ата, чоў энелерим менден эч 
нерсени аябады. Кыскасы, балалыгым бал бо-
луп абдан жакшы єттї.

ФОРТЕПИАНОНУ АЗЫР КЄРСЄМ 
ДА, ТУРА АЛБАЙ КЕТЕМ

– Менин аруу тилектеримдин бири – ак кєй-
нєк кийип, ак фортепианодо ойноо эле. Бирок, 
ал кыялым аткарылбай калды. Мектепте жа-
ўы эле їйрєнїп баштаганда, їйрєтїп жаткан 
пионер вожатыйыбыз турмушка чыгып кеткен. 
Апапакай сулуу эже эле. Єзїм кара тору бол-
гондуктан, ак жїздїїлєргє абдан суктанчумун. 
Алар мага ааламды кєтєрїп жїргєндєй сезил-
чї. Ошол эжекемдин апакайлыгына кызыгып, 
этегине жабышып, ээрчип жїрє берчїмїн. Тур-
мушка чыгып кеткенден кийин, анын ордуна 
їйрєтє турган адам келбеди. Кийин бул нерсе 
калып кетти. Фортепианону азыр кєрсєм да ко-
лум “кычышып” кетет. Єткєндє Питерге бар-
ганда эски 1896-жылкы Екатерина II убагын-
дагы фортепианону кєргєндє чыдабай кетип, 
бир аз ойнодум. Жакында эле Гїлзинат Суран-
чиевага: “Азыр кайра їйрєнсєм болобу?”- деп 
чалсам, “Сиздин колуўуз катып калды”, - де-
ген жообун угуп, кєўїлїм ооруду. 

ИЙГИЛИКТИН АСТЫНДА 
ТУУРА БАГЫТ...

Ийгиликтин астында туура багыт, артын-
да эмгек, чыдамкайлык, єжєрлїк, кєк беттик 
турат. Эмгектин артында кээде кубаныч, кээ-
де кайгыруу менен капалануу, керек болсо кєз 
жаш менен ый да турат. Ийгилик тоголонуп эле 
келбейт. Жеке турмушумда болобу, саясий чєй-
рєдє болобу башыман кєп нерсе єттї. Эў баш-
кысы тїз жїрїп, туура сїйлєсєў, кадамдарыў 
туура болсо, акыры ийгиликке жетет экенсиў. 
Єзїмдїн турмуштук позициям бар. Эч качан 
бирєєнї жамандап, кєрє албастык кылбайм. 
Мен ушунчалык Кудайга ыраазымын, кєрє ал-
бастык сезимин жїрєгїмє салбаганына. Таа-
нышпы, тааныш эмеспи ким ийгиликке жетсе, 
мен анын фанатымын, колдоочусумун. Ушул 
жакшы касиетти кєз алдымда багып келем.

ЖУРНАЛИСТТЕРДЕН МЫКТЫ 
ЭЛ ЄКЇЛЇ ЧЫГАТ

– Менин биринчи кесибим – журналист. Ан-
дан кийин да 2 билимге ээ болдум. Президент-
тин алдындагы магистратураны, И.Арабаев 
атындагы университеттин аспирантурасын бї-
тїрдїм. Учурда кандидаттык диссертациянын 
їстїндє иштеп жатам.

Журналисттердин ичинен депутат болгону 
эч кимди таў калтырбайт. Тескерисинче, коом-
догу маалымат таратуу жїгїн кєтєргєндєрдєн 
кєбїнчєсї мыкты эл єкїлї чыгат. Башка тар-
мактан келгендерден айырмаланып, журналист 
микрофондон, камерадан коркпойт. Негизги 
критерий бул болбосо да, журналисттерде єзїн 
эркин кармоо, сїйлєє речинин калыптанып 
калганы, аналитикалык ой жїгїртїїлєрїнїн 
эркиндиги, эрудициясы, интеллекти, такыл-
дап так-так сїйлєп, тез эле элге алынып кет-
кени артыкчылыгы деп ойлойм. 

МААЛЫМАТТЫ ИНТЕРНЕТТЕН АЛАМ

– Ааламдашуу мезгилинде санарип, ку-
лачын кенен жайган интернет айдыўы чоў 
роль ойнойт. Буга байланыштуу азыр гезит-
журналдарды кароо мурдагыга салыштырма-
луу бир топ тємєндєп, коомдук пикирди тї-
зїїдє алар алсыздай баштады. Кийинки кез-
дерде кєпчїлїк басылмалар позицияларын жо-
готуп, ушак-айыўдарга, жеке кызыкчылык-
тарга берилип, єз окурмандарын жогото баш-
тады. Тилекке каршы, азыр окурмандар дагы 
жеўил-желпи маалыматтарды окуганга єтїш-
кєн. Аналитикалык ой-туюмдарыўды єнїктї-
рїї їчїн негизи гезиттен айрым тастыкталган 
маалыматтарды алган жакшы. Бирок, убакыт-
тын тартыштыгынан кїндїн кїрдєєлдїї жаўы-
лыктарын интернет сайттарынан, социалдык 
баракчалардан эле карап алабыз. Ошол эле маа-
лыматты 2-3 кїндєн кийин гезиттен окуунун за-
рылчылыгы жок. Себеби, сайттан алынган маа-
лыматтын маани-маўызын айрым гезиттерден 
єзгєрїїсїз, кошумчасыз кєргєнгє болот. Керек 
болсо, басылмалар да єз функциясын аткарууда 
интернетти пайдаланып калышканы айдан ачык. 
Сайттан окуган маалыматтарды гезиттер тал-
дап, фактыларга, статистикага таянып тереў 
изилдеп, кеўири аналитикалык материал кы-
лып беришкенде, анда гезиттин кадыр-баркы 
кєтєрїлїп, окумдуулугу артмак.

Єзїм убакыт боло калганда китеп окуйм. 
Мурда адабий чыгармаларга жакын болсом, 
азыр тарыхый китептерди окуганга ыктай баш-
тадым. Айрыкча дїйнєлїк тарыхка назарымды 
бурам. Мурда залкар жазуучу Ч.Айтматовдун 
чыгармаларын кыргызча окусам, азыр ошол 
эле чыгармаларды кайрадан орус тилинде окуп 
жатам. Ошол кездеги кабылдоом менен азыр-
кынын айырмасы таптакыр башка. Азыр окуп 
жатып кєзїмє жаш алган учурлар кєбїрєєк. 
Мындан сырткары Черчиллдин баскан жолун, 
Султан Раевдин “Жанжаза” романын окуп бї-
тєйїн деп койдум.

Бактыгїл КУЛАТАЕВА

Жакшы кыз – жакадагы кундуз

“ЇЙДЄН АЛГАН ТАРБИЯ 
БАЛДАРЫЎА ЖАНА 
КООМГО ЄТЄТ”

КРнын Жогорку Кеўешинин 
депутаты Айнура АСКАРОВА:

Мындан бир нече жыл мурда “Эркин-Тоодо” иштеп жїргєндє эле Айнура Аскаровнанын 
жїргєн-турганынан, олуттуу сїйлєгєнїнєн лидерлик сапаттар байкалып турчу. Андан 
кийин КР Жогорку Кеўешинде, КР билим берїї министрлигинде, И.Арабаев атындагы 
университетте жана башка бир топ жерлерде иштеп, “Замандаш”саясий партиясынын 
тїптєлїшїнє чоў салым кошкон. Анын кийинки жїргєн чєйрєсї эл єкїлї болууга 
тїрткї болду. Позитивдїї, харизмалуу, оюн ачык айтып, так сїйлєгєн биздин мурдагы 
кесиптешибиз, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеўешинин депутаты Айнура 
Аскарова менен “Эркин-Тоо” газетасынын редакциясында баарлаштык. Ал кызыктуу 
окуялар, учурдагы орчундуу маселелер жана омоктуу ойлору тууралуу айтып берди.
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Куш кабар
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Укуктук талаа

Єткєн аптада Жогорку Кеўештин жыйынында депутаттар Кыргыз Республикасынын 
Кылмыш-жаза процессуалдык кодексинин, Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза 
кодексинин, “Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексин, Кылмыш-жаза 
процессуалдык кодексин, Кыргыз Республикасынын башкаруу тартибине каршы укук 
бузуулар жєнїндє кодексин ишке киргизїї жана Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам 
актыларына єзгєртїї киргизїї жєнїндє” мыйзамдын, Кыргыз Республикасынын башкаруу 
тартибине каршы укук бузуулар жєнїндє кодексинин долбоорлорун карашты. Кызуу 
талкуудан соў, долбоорлор кабыл алынды. Сот жана укук коргоо ишин єркїндєтїї 
маселелери боюнча кеўештин алдындагы эксперттик жумушчу топтун мїчєсї Токтайым 
Їмєталиева менен жогоруда аталган кодекстердин долбоорлору тууралуу сєз кылдык.

- Токтайым Жумаковна, 
адатта социалдык тармакта 
дайыма коомдо кєйгєй жа-
раткан маселелерди кєтєрїп, 
ага тынчсызданып турганы-
ўызды гана кєрчї элек. Бул 
жолу Жогорку Кеўеш жаўы 
кодекстердин долбоорлорун 
кабыл алгандыгын єзгєчє 
жакшы маанай менен белги-
ледиўиз...

- Албетте, кубанганымды жа-
шырбайм. Анткени, аракеттеги 
кодекстерди єзгєртїїгє тєрт 
жылдык убактымды, талык-
пас эмгегимди арнадым. Мын-
дай кєшєргєн мамилемден улам 
белгилїї бир адамдардан тил 
укмак тїгїл, куугунтукка ту-
шуккам. Ошондуктан, бул жа-
ўы кодекстердин жаралышына 
менин да їлїшїм бар деп сый-
мыктануу менен айта алам. Се-
беби, 2017-жылы даярдалган, 
азыркы аракеттеги кодекстер-
де єтє кєп мїчїлїштїктєр бар 
эле. Аны укук талаасын жакшы 
билбеген адамдардын жазганы 
ачык эле кєрїнїп калган. Ошол 
кездеги Президент А. Атамбаев 
кайра иштеп чыгуу зарылды-
гын белгилеп 2019-жылга че-
йин бул кодекстердин ишке ки-
рїїсїнє мораторий киргизген. 
2019-жылы мораторий алынып 
ишке киргизебиз деген учурда 
мурдагы Президент С. Жээнбе-
ков мамлекеттик эмес уюмдар-
дын єкїлдєрї менен жолугушуу 
єткєрїп калды. Ошондо бул ко-
декстердин ємїрї жана єзїнїн 
бийлиги кыска болоорун эскерт-
кем. Бирок, анын тегерегинде-
гилер мындай пикирлерди эске 
алмак тургай, тескерисинче куу-
гунтукка алышты. Натыйжада 
эмне болду? Мамлекет укуктук 
жана коопсуздук жактан артка 
кетип, экономикалык жана сая-
сий чоў зыянга учурадык. Азыр 
мындай кемчиликтерди оўдоого 
мїмкїнчїлїк берилди. Эми кыл-
мышты иликтєє иштеринин эре-
желери, мєєнєтї, жоопкерчили-
ги кайтарылып, укук талаасында 
белгилїї бир мейкиндик пайда 
болду.

- Жаўы долбоорлор мамле-
кетке кандай жаўылык, пай-
да алып келет?

- Кодекстердин 60 пайызын 
мурдагы топко мїчє болгондор 
менен чоў тирешїїлєрдїн на-
тыйжасында єзгєрттїк. 

Бир адам бирєєнїн їстїнєн 
арыз жазса, териштирїї жїр-
гїзїлбєй туруп, дароо экинчи-
си “кылмышкер” болуп калган. 
Тергєєнїн мєєнєтї так кєрсє-
тїлбєгєндїктєн, жылдан-жылга 
созулуп, кармалган кылмышка 
шектїї адам кїтїп жата берет. 
Укук коргоо органдары кааласа 
камайт, каалабаса бошотуп жи-
беришет. Иликтєє иштери жїр-
бєй, эки жак теў чїнчїп жї-
рє беришет. Мындай иштер 50 
миўден ашат. Азыр тергєє мєє-
нєтї так белгиленди. Кээ бир 
таасирдїї адамдар бере турга-
нын берип, бошонуп кетип жа-
тышат. Мындайча айтканда пара 
алууга тїздєн-тїз жол ачылган. 
Оор кылмыштар жоруктар ка-
тары кєрсєтїлїп калган. Кыр-
гызда “жоругуў жолдо калсын” 
деп бекер айтпайт да. Тамаша 
иретинде айтсам, Кудай буюр-
са ошол жоруктар жолдо кал-
ды. Долбоор ишке кирсе, укук-

тук талаа єз нугуна кайтып, кєп 
адамдардын тагдыры чечилет. 
Аны менен бирге мамлекет тїз 
жолго тїшєт.

- “Мыйзам буйдаланган 
тєє” деген тїшїнїк калып-
танып, айрым учурда оор 
кылмыштан жеўил жаза ме-
нен кутулуп, кээ бирде же-
ўил кылмыш кылгандар-
га оор жаза берилип калган 
учурлар бар. Бул жагы кан-
дай каралды?

- Оор кылмыштарды кароону 
оў жолго салганга бир топ шарт-
тар тїзїлдї. Бирок, кээ бир оор 
кылмыштардын жоопкерчи-
лиги жеўилдеди. Маселен, ак-
ча уурдаган кылмышкер кел-
тирген чыгымын ордуна коёт. 
Андан сырткары дагы жазасын 
єтєйт. Мындай кош жаза жоюл-
ду. Санай берсем диверсиялык 
багытта кабыл алынган кодекс-
терде оркойгон кемчиликтер кєп 
болду. А тїгїл акылга сыйбаган 
жагдайлар кирип калган. Мына 
ушундай калпыстыктардын їс-
тїндє эксперттик топ їч ай тын-
бай иштедик. Тегерек столдорду 
уюштурууда донорлордон кара-
жат албай єз чєнтєгїбїздєн 500-
1000 сомдон акча чогултуп, ка-
ра нан менен кофе брейктерди 
єткєрдїк.

- Ар бир иште кемчиликтер 
болот эмеспи. Жаўы кодекс-
терди иштеп чыгууда кандай 
мїчїлїштїктєр болду? 

- Дагы бир топ нерсени жыл-
дыра албай калдык. Жумуш-
чу топто аракеттеги кодекстер-
ди иштеп чыккандар олтурду. 
Кызуу талаш-тартыштар болду. 
Мамлекеттик комиссияга мам-
лекеттик эмес уюмдардан Чол-
пон Жакуповадан башка єкїлдєр 
кирген жок. Ал эми жумушчу 
топто белгилїї укук коргоочу-
лардан мен эле жалгыз болдум. 
Анткен менен мурдагыдан єз-
гєчєлєнїп белгилїї профес-
сорлор киргендигин белгилеп 
коёюн. Мисалы, Венера Табал-
диева, Чолпонкул Арабаев, Ти-
мур Иманкулов, Догдурбек Ос-
моналиев, Турдукан Жумабеко-
валар укук талааны мыкты бил-
ген адамдар. 

- Жогорку Кеўеште талкуу 
жїргєн учурда кїтїлбєгєн 
жагдайлар да чыкса керек? 

- Тилекке каршы, депутаттар 
єздєрїнїн кол тийбестигин бе-
кемдеп коюшту. Эми депутаттар-
ды жоопко тартыш оор болуп ка-
лат. Сунуштарын ооз эки айтыш-
ты, эми жазуу тїрїндє беришет. 

- Жаўы кодекстер качан 
ишке кирет?

- Айрымдар эмдиги жылга 
калтырууну каалашкан. Би-
рок, тилекке жараша 1-сен-
тябрдан тартып иштей баш-
тайт. Депутаттар жалпысынан 
колдоп беришти. Укук тарти-
би, кылмыштуулук менен кї-
рєшїї жана коррупцияга кар-
шы аракеттенїї боюнча коми-
тетинен кулатып коё жаздашты. 
Азыр 50 миў адамдын тагдыры 
абада илинип турат. Ошондук-
тан, аларды кїттїрбєй ары же 
бери кылып чечим чыгаруу ке-
рек. Ар бир адамдын артында 
канча адам тынчсыздануу ме-
нен кїтїп жїрїшєт. Тергєєчї-
лєрдїн кагаз иштери кыскарып, 
жоопкерчилиги кїчєтїлєт. Бул 
иштин алдыга жылышына алда 
канча тїрткї болот

- Кєўїлїўїздє кандай кєй-
гєй калды?

- Мен єзїмдїн жеке суну-
шумду киргизе албай калдым. 
Эми Президент Садыр Нурго-
жоевичке кайрылам. Анткени, 
анын мыйзамга єзгєртїї жа-
на толуктоо киргизїїгє мїм-
кїнчїлїгї бар. Бизде орчундуу 
укук коргоо деген кеўири тї-
шїнїк жок болуп кетти. Мурда 
сотто иш каралган учурда туу-
ганы, мамлекеттик эмес уюм-
дардын єкїлдєрї, керек болсо 
саясий партиялардын мїчєлє-
рї катышчу. Азыр жактоочулар 
катары адвокаттар гана катыша 
алышат. Жактоочу жалдайын 
десеў эў арзаны 80 миў сом. Би-
рок, ишти кыйратып деле алып 
барбайт. Лицензиясы болгону 
менен билими тємєн. Жалпы-
сынан алганда 20 пайызын га-
на єз ишин мыкты билген ке-
сипкєй десем болот. Эмне їчїн 
кылмышка шектїї деп кармал-
ган адамдын юридикалык би-
лими бар тууганы катыша ал-
байт? Бардык эле адамдардын 
жактоочу жалдоого каражатта-
ры жетише бербейт. Жетим-же-
сирлерди, карапайым адамдар-
ды ким коргойт?! Мамлекеттик 
жактоочулар бир-эки жолу эп-
теп-септеп келет. Ошол бойдон 
жок болот. Миў сом їчїн ишти 
аягына чейин алып барууга кы-
зыкчылыктары жок. Карапайым 
калктын иштери каралбай со-
зулуп кеткендери да ошондон. 
Бул багытта Президент элдин 
кызыкчылыгын колдойт деген 
ишенимим бар. 

Жылдыз ДЫЙКАНОВА

Коомдук ишмер Токтайым ЇМЄТАЛИЕВА:

«ЖОРУКТАР ЖОЛДО КАЛДЫ...»
Жогорку Кеўештин депутаты 

Пархат ТУЛЕНДЫБАЕВ: 

“Эркиндик – эў чоў бакыт”

- Пархат Розымович, сиз де-
путат катары єлкєнїн социал-
дык-экономикалык абалына 
тыгыз аралашып келатасыз. 
Кыргыз Республикасы эге-
мендик алгандан кийин кан-
дай ийгиликтерге жетишти 
деп ойлойсуз?

- Эгемендик алуу, эркин болуу 
– чоў бакыт. Бул айтып бїтє ал-
гыс чоў сєз. Эгемендик алгандан 
кийин єлкє абдан кыйналды. Се-
беби, союздук республикаларды 
атайын бири-бирине кєз каран-
ды кылышкан. Мисалы, маши-
нанын дєўгєлєгї бир єлкєдє жа-
салса, моторун башка республика 
чыгарчу. Ошентип, 15 республи-
ка биринин жогун бири толуктап 
турчу. Ушул республикалардын 
ар бирине эгемендик келди. Бул 
жєндєн-жєн келбейт, бул Кудай-
дын амири менен болду. Бирок, 
бул республикалар абдан кый-
налды, жумушсуздук кїчєдї. 
Бул учурда чек аралар ачылып, 
жумушсуз кыйналган эл Кытай-
дан товарларды ташый баштады. 
Акырындык менен соодагерлер 
бутуна турду. Азыр Ошто машина 
чыгаруучу завод ишке киришип 
жатат. Бардыгы акырындык ме-
нен жасалып, завод-фабрикалар 
курулуп, кєп нерсе єзїбїздє жа-
салат деп ойлойм.

- Бирок, буга чейин дагы кєп 
нерседен кур калдык окшойт.

- Белоруссия єзїнїн айыл чар-
ба кооперативдерин таратпай, 
завод-фабрикаларын сактап ка-
лышты. Андагы станоктор, мил-
лиарддарга бааланган мїлктєрї 
тонолуп кеткен жок. Бизде эмне 
болду? Миўдеген киши иштеген 
завод-фабрикалардын иши ток-
тоду, андагы баалуу металлдар 
сатылып кетти. Єткєндєн сабак 
алып, эми алдыга акырындык ме-
нен жылыш керек. Элибиз акыл-
дуу, кїчтїї.

- Кыргыз эли башка улут-
тарга тийишпеген, пейили ке-
нен, кимди болбосун кучагына 
батырган айкєл эл. Ушундай 

шартта уйгур калкы да байып, 
бактылуу жашап келишет. Уй-
гур элинин єкїлї катары сиз 
да буга кошулсаўыз керек.

- Абдан туура айттыўыз. Бере-
келїї кыргыз жергесинде расмий 
55 миў уйгур эли жашайт. Кыргыз 
эли толеранттуу калк, эч кандай 
милдет такпайт. Уйгур эли тынч 
жашап, єнїгїп-єстї, байыды. Уй-
гурлардын атынан кыргыз элиме 
чоў ыраазычылык билдирем, Ал-
ла ыраазы болсун. Уйгурлардын 
кєбї ишкерчиликте иштеп, эко-
номикага єз салымын кошуп жа-
тышат. Айылдык, шаардык, Жо-
горку Кеўеште да уйгур улутунан 
єкїлдєр иштешет. Эмнеге мын-
дай? Анткени, кыргыз элинин жї-
рєгї ачык, кеў пейил. Кыргыздар 
менен динибиз бир, мазарыбыз 
бир. Эў байыркы улуттар – кыр-
гыздар менен уйгурлар. Канча кы-
лымдардан бери чогуу, алакалаш 
жашап келатабыз. Кыргыз єлкєсї 
єз ичине канчалаган башка улут-
тарды батырып, милдет кылбай 
жашап келатат. Кєп улуттуу эли-
биз аман болсун. Ынтымакта жа-
шайлы, асманыбыз ачык турсун.

- Кыргыз єлкєсїнє єнїгїї 
їчїн биринчи эмне керек деп 
ойлойсуз?

- Єлкєгє биринчи туруктуулук 
керек. Тынчтык менен турук-
туулук болсо эле калганын жасаса 
болот. Єлкє ресурска бай. Бирин-
чиден, эл ресурсу. Кыргыз эли эм-
гекчил эл. Мигрант болуп чыгып 
кеткенде да ийкемдїїлїгї менен 
Россия элине тез алынып кетти. 
Кыргыздар иштеген жумуштарда 
орто-азиялыктарды мындай кой, 
славян эли делген украиндер, бе-
лорустар мынчалык батып иштей 
алышпайт. Кыргыз мигрантта-
ры азыр абдан бутуна турушту, 
єз єлкєсїнє инвестиция салууга 
даяр. Кыргыздар єзгєрїїнї тез 
кабыл алган эл. Эл ресурсунан 
сырткары, кен байлыктар, мєў-
гї суулар эмне деген байлык. 

Сымбат МАКСУТОВА

Дыйкан, фермерлерди 
камсыздандыруу колго алынат

Бул тууралуу Айыл, суу чарба жана аймактарды єнїктїрїї ми-
нистрлигинин бєлїм башчысы Жигитали Жумалиев билдирди. Анын 
айтымында, Агро камсыздандыруу боюнча мыйзам долбоору иш-
телип чыкты. Ал дыйкан, фермерлердин укугун коргойт жана жар-
дам берет. Мындай мыйзам учурда кєптєгєн єлкєлєрдє колдонулуп 
келгенин айткан Жигиталы Жумалиев “2009-жылдын 26-январында 
"Бир типтеги єсїмдїктєрдїн єзгєчєлїгї жєнїндє" мыйзам чыккан. 
Тилекке каршы, ал жетиштїї деўгээлде иштеп кеткен жок. Мындан 
улам ага єзгєртїїлєр сунушталып, агро камсыздандырууну кирги-
зїї пландалууда. Ага ылайык, камсыздандырууда ар бир єсїмдїк 
боюнча ар башка тариф коюлат. Табигый кырсыктардан кийинки 
чыгымдын 50 пайызын мамлекет, калганын дыйкандар каржылайт. 
Бул дыйкан, фермерлерди ар кандай тобокелчиликтерден коргойт", 
— деп баса белгиледи. Мыйзам долбоорунда агро камсыздандыруу 
ыктыярдуу тїрдє жїргїзїлє тургандыгы да каралган.

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА



Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àòêàðóó áèéëèãèíèí îð-
ãàíäàðûí ðåôîðìàëîîãî áàéëàíûøòóó óþøòóðóó ÷à-
ðàëàðûí êºð¿¿ ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 5-ìàéûíäàãû ¹114 «Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» 
Æàðëûãûíà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿í-
äº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçà-
ìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2021-æûëäûí 
10-ìàðòûíäàãû ¹85 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíî-
ìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíèí ìàñåëåëåðè æº-
í¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòð-
ëèãè æºí¿íäº æîáîäî:

- 1-ïóíêòóíóí 1-ïóíêò÷àñûíäà:
¿÷¿í÷¿ àáçàöûíäàãû «èíâåñòèöèÿëûê,» äåãåí ñºç 

àëûï ñàëûíñûí; 
òºðò¿í÷¿, áåøèí÷è æàíà îí áèðèí÷è àáçàöòàðû ê¿-

÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
- 11-ïóíêòóíäà:
2-ïóíêò÷àñûíäàãû «æàíà ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿» äå-

ãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;
4-ïóíêò÷àñûíäàãû «ºëêºí¿í èíâåñòèöèÿëûê æàãûì-

äóóëóãóí æîãîðóëàòóó æàíà» äåãåí ñºçäºð àëûï ñà-
ëûíñûí;

5-ïóíêò÷àñûíûí ýêèí÷è àáçàöûíäàãû «èíâåñòèöèÿ-
ëûê,» äåãåí ñºç àëûï ñàëûíñûí;

5-ïóíêò÷àñûíûí àëòûí÷û àáçàöûíäàãû «ìàìëåêåò-
òèê-æåêå ºíºêòºøò¿ê;» äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;

9-ïóíêò÷àñû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
- 12-ïóíêòóíäà: 
1-ïóíêò÷àñûíäà:
îí áåøèí÷è àáçàöûíäàãû «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

ªêìºò¿íº (ìûíäàí àðû - ªêìºò)» äåãåí ñºçäºð «Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå (ìûí-
äàí àðû - Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè)» äåãåí ñºçäºð ìåíåí 
àëìàøòûðûëñûí;

êûðê ¿÷¿í÷¿, êûðê òºðò¿í÷¿, ýë¿¿ ¿÷¿í÷¿, ýë¿¿ æåòèí-
÷è, ñåêñåíèí÷è, ñåêñåí òºðò¿í÷¿ æàíà ñåêñåí àëòûí÷û 
àáçàöòàðû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;

êûðê àëòûí÷û, ýë¿¿ òºðò¿í÷¿, ñåêñåí ýêèí÷è àáçàö-
òàðûíäàãû ò¿ðä¿¿ æºíäºìºäºã¿ «ªêìºò» äåãåí ñºç òè-
éèøò¿¿ æºíäºìºäºã¿ «Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè» äåãåí 
ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

ñåêñåí áèðèí÷è àáçàöûíäàãû «Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí âèöå-ïðåìüåð-ìèíèñòðè - ýêîíîìèêà æàíà ôè-
íàíñû ìèíèñòðè (ìûíäàí àðû -âèöå-ïðåìüåð-ìèíèñòð 
- ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðè)» äåãåí ñºçäºð 
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 
Òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû - ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû 
ìèíèñòðè (ìûíäàí àðû - Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òº-
ðàãàñûíûí îðóí áàñàðû - ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìè-
íèñòðè)» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû òîêñîí òºðò¿í÷¿ àáçàö ìå-
íåí òîëóêòàëñûí:

«- êàòòàëãàí ýêñïîðòòîî÷óëàð ñèñòåìàñûí (RÅÕ) áàø-
êàðàò, îøîíäîé ýëå óøóë ñèñòåìàíûí ìààëûìàò áà-
çàñûíäà àòà ìåêåíäèê ýêñïîðòòîî÷óëàðäû êàòòàéò;»;

- 2-ïóíêò÷àñûíäà:
æûéûðìàí÷û àáçàöû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû æûéûðìà àëòûí÷û àáçàö 

ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«- Åâðîïà áèðëèãèíèí Êîìèññèÿñûíûí 2015-æûëäûí 

24-íîÿáðûíäàãû ¹2015/2447 àòêàðóó÷ó, ðåãëàìåíòèíå 
ûëàéûê ýêñïîðòòîî÷óëàðäûí ì¿ìê¿í÷¿ë¿êòºð¿íº ýêñ-
ïîðòòóê äèàãíîñòèêà æàíà áààëîî æ¿ðã¿çºò;»;

- 3-ïóíêò÷àñûíäà:
îí áåøèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿí-

äàëñûí:
«- ìèíèñòðëèêòåðäèí, ìàìëåêåòòèê êîìèòåòòåðäèí 

æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òèíå êàðàøòóó àäìèíèñòðàòèâäèê âåäîìñòâîëîðäóí 
èøèí áààëîî áîþí÷à èø æ¿ðã¿çºò;»;

5-ïóíêò÷àñû òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû æûéûðìà ýêèí-
÷è àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí:

«- Åâðîïà áèðëèãèíèí Êîìèññèÿñûíûí 2015-æûëäûí 
24-íîÿáðûíäàãû ¹2015/2447 àòêàðóó÷ó ðåãëàìåíòèíå 
ûëàéûê àòà ìåêåíäèê ïðîäóêöèÿ æºí¿íäº ÷åò ýëäèê èì-
ïîðòòîî÷óëàðäû ìààëûìäàéò;»;

îòóç áèðèí÷è àáçàöû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
- 14-ïóíêòóíäàãû «âèöå-ïðåìüåð-ìèíèñòð — ýêîíî-

ìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðè» äåãåí ñºçäºð «Ìèíèñòð-
ëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû - ýêîíîìè-
êà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðè» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àë-
ìàøòûðûëñûí;

- 17-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«17. Ìèíèñòðäèí áèðèí÷è îðóí áàñàðëàðû æàíà îðóí 

áàñàðëàðû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà 
ûëàéûê áåëãèëåíãåí òàðòèïòå êûçìàò îðäóíà äàéûíäà-
ëàò æàíà êûçìàò îðäóíàí áîøîòóëàò, Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòèíèí Òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû - ýêîíîìèêà æà-
íà ôèíàíñû ìèíèñòðèíå ò¿çäºí-ò¿ç áàø èéèøåò æàíà 
àëàðãà æ¿êòºëãºí ìèëäåòòåðäèí ÷åãèíäå Ìèíèñòðëèê-
òèí èøèí óþøòóðóøàò. Ìèíèñòðäèí îðóí áàñàðëàðû-
íûí áèðè Ìèíèñòðëèêòèí Áîðáîðäóê êàçûíàëûãûíûí 
äèðåêòîðó áîëóï ñàíàëàò.»;

- 18-ïóíêòóíäà:
áèðèí÷è àáçàöûíäàãû «Âèöå-ïðåìüåð-ìèíèñòð - ýêî-

íîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðè» äåãåí ñºçäºð «Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû — 
ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðè» äåãåí ñºçäºð ìå-
íåí àëìàøòûðûëñûí;

4-ïóíêò÷àñûíäàãû «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìº-
ò¿í¿í» äåãåí ñºçäºð «Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí» äåãåí 
ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

5-ïóíêò÷àñûíäàãû «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåìü-
åð-ìèíèñòðèíå» äåãåí ñºçäºð «Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè-
íèí Òºðàãàñûíà» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

7-ïóíêò÷àñûíäàãû «âèöå-ïðåìüåð-ìèíèñòð - ýêîíîìè-
êà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðèí» äåãåí ñºçäºð «Ìèíèñòð-
ëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû - ýêîíîìè-
êà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðèí» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àë-
ìàøòûðûëñûí;

10-ïóíêò÷àñûíäàãû «ªêìºòò¿í» äåãåí ñºç «Ìèíèñòð-
ëåð Êàáèíåòèíèí» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

13 æàíà 14-ïóíêò÷àëàðû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà 
áàÿíäàëñûí:

«13) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òèíèí Òºðàãàñûíà Ìèíèñòðëèêòèí ìàìëåêåòòèê àãåíò-
òèê, ìàìëåêåòòèê êûçìàò, ìàìëåêåòòèê èíñïåêöèÿ æàíà 
ôîíääîð ò¿ð¿íäº ò¿ç¿ëãºí âåäîìñòâîëóê áºë¿ìäºð¿-
í¿í æåòåê÷èëåðèí, îøîíäîé ýëå âåäîìñòâîëóê áºë¿ì-
äºð¿í¿í æåòåê÷èëåðèíèí îðóí áàñàðëàðûí êûçìàò îð-
äóíà äàéûíäîî æàíà êûçìàò îðäóíàí áîøîòóó ¿÷¿í ñó-
íóøòó áåëãèëåíãåí òàðòèïòå êèðãèçåò;

14) ìàìëåêåòòèê àãåíòòèê, ìàìëåêåòòèê êûçìàò, ìàì-
ëåêåòòèê èíñïåêöèÿ æàíà ôîíääîð ò¿ð¿íäº ò¿ç¿ëãºí 
âåäîìñòâîëóê áºë¿ìäºðä¿í æåòåê÷èëåðèíèí îðóí áà-
ñàðëàðûíàí òûøêàðû, âåäîìñòâîëóê áºë¿ìäºðä¿í æå-
òåê÷èëåðèíèí ñóíóøòàðû áîþí÷à âåäîìñòâîëóê áºë¿ì-
äºðä¿í æåòåê÷èëåðèíèí îðóí áàñàðëàðûí êûçìàò îð-
äóíà äàéûíäàéò æàíà áîøîòîò, ñûéëîî æàíà òàðòèïòèê 
æàçà ÷àðàëàðûí êºðºò;»;

15 æàíà 17-ïóíêò÷àëàðû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
- 20-ïóíêòóíäàãû «âèöå-ïðåìüåð-ìèíèñòðäèí - ýêîíî-

ìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðèíèí» äåãåí ñºçäºð «Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû - ýêî-
íîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðèíèí» äåãåí ñºçäºð ìå-
íåí àëìàøòûðûëñûí;

- 21-ïóíêòóíäàãû «ªêìºò¿í¿í Àïïàðàòûíûí» äåãåí 
ñºçäºð «Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí» äåãåí 
ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 22-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«22. Ìèíèñòðëèêòèí êîëëåãèÿñûíûí ì¿÷ºëºð¿í¿í 

æåêå÷å êóðàìû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè-
íèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí òåéëºº÷¿ ò¿ç¿ìä¿ê áºë¿ì¿ 
ìåíåí ìàêóëäàøóó áîþí÷à Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 
Òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû - ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû 
ìèíèñòðè òàðàáûíàí áåêèòèëåò.».

- 26-ïóíêòóíäàãû «âèöå-ïðåìüåð-ìèíèñòð - ýêîíîìè-
êà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðè» äåãåí ñºçäºð «Ìèíèñòð-
ëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû - ýêîíî-
ìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðè» äåãåí ñºçäºð ìåíåí 
àëìàøòûðûëñûí;

2) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòð-
ëèãèí áàøêàðóó ñõåìàñû óøóë òîêòîìäóí òèðêåìåñèíå 
ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2021-æûëäûí 
1-àïðåëèíäåãè ¹128 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêî-
íîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíèí âåäîìñòâîëóê 
áºë¿ìäºð¿í¿í æàíà óþìäàðûíûí ìàñåëåëåðè æºí¿í-
äº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

- 2-ïóíêòóíóí 26-ïóíê÷àñûíäàãû «ìèíèñòðëèãèíå êà-
ðàøòóó» äåãåí ñºçäºð «ìèíèñòðëèãèíèí» äåãåí ñºç ìå-
íåí àëìàøòûðûëñûí;

- æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòð-
ëèãèíå êàðàøòóó Ìîíîïîëèÿãà êàðøû æºíãº ñàëóó ìàì-
ëåêåòòèê àãåíòòèãè æºí¿íäº æîáîäî:

- 19-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«19. Ìàìàãåíòòèêòè Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìè-

íèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû - ýêî-
íîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðèíèí (ìûíäàí àðû - Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû - ýêî-
íîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðè) ñóíóøòîîñó áîþí÷à 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òº-
ðàãàñû òàðàáûíàí êûçìàòêà äàéûíäàëóó÷ó æàíà êûç-
ìàòòàí áîøîòóëóó÷ó äèðåêòîð æåòåêòåéò.

Ìàìàãåíòòèêòèí äèðåêòîðó Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 
Òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû - ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû 
ìèíèñòðèíå ò¿çäºí-ò¿ç áàø èåò.»;

- 21-ïóíêòóíóí 3 æàíà 7-ïóíêò÷àëàðûíäàãû ò¿ðä¿¿ 
æºíäºìºäºã¿ «Âèöå-ïðåìüåð-ìèíèñòð - ýêîíîìèêà æà-
íà ôèíàíñû ìèíèñòðè» äåãåí ñºçäºð òèéèøò¿¿ æºíäº-
ìºäºã¿ «Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñûíûí îðóí 
áàñàðû - ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðè» äåãåí 
ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 22-ïóíêòóíóí ýêèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿ-
äà áàÿíäàëñûí: 

«Ìàìàãåíòòèêòèí ò¿ç¿ì¿ æàíà øòàòòûê ûðààòòàìàñû 
Ìàìàãåíòòèêòèí ìèëäåòòåðèíèí æàíà ôóíêöèÿëàðû-
íûí ºçãºð¿ø¿íº áàéëàíûøòóó ãàíà ºçãºð¿ø¿ ì¿ìê¿í 
áîëãîí áåêèòèëãåí øòàòòûê ñàíäûí æàíà ýìãåê àêû 
òºëºº ôîíäóíóí ÷åãèíäå Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 
Òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû -ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû 
ìèíèñòðè òàðàáûíàí áåêèòèëåò. Ìûíäà äèðåêòîðäóí 
äàéûíäàëûøû Ìàìàãåíòòèêòèí ò¿ç¿ì¿í ºçãºðò¿¿ãº 
íåãèç áîëóï ñàíàëáàéò.»;

- 23-ïóíêòóíäà:
áèðèí÷è àáçàöûíäàãû «ªêìºò¿í¿í Àïïàðàòûíûí» 

äåãåí ñºçäºð «Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí» 
äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

ýêèí÷è àáçàöûíäàãû «Âèöå-ïðåìüåð-ìèíèñòð - ýêî-
íîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðè» äåãåí ñºçäºð «Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû - ýêî-
íîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðè» äåãåí ñºçäºð ìåíåí 
àëìàøòûðûëñûí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà ôèíàí-
ñû ìèíèñòðëèãè æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Èíâåñ-
òèöèÿëàð ìèíèñòðëèãè óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó 
çàðûë áîëãîí ÷àðàëàðäû êºð¿øñ¿í.

4. Óøóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñû-
íûí ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû áºë¿ì¿íº æ¿êòºëñ¿í.

5. Óøóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï 
æåòè ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Òºðàãà Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 28-èþëó, ¹90

2021-жылдын  3-августу10
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

ОТУН-ЭНЕРГЕТИКАЛЫК КОМПЛЕКСИ 
ЧЄЙРЄСЇНДЄГЇ ИШТИН АЙРЫМ ТЇРЛЄРЇН 

ЛИЦЕНЗИЯЛОО ТАРТИБИ ЖЄНЇНДЄ 
УБАКТЫЛУУ ЖОБОНУ БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Îòóí-ýíåðãåòèêàëûê êîìïëåêñè ÷ºéðºñ¿íäºã¿ èøêåðäèê ñóáúåêòòåð-

äèí èøèí ëèöåíçèÿëîî ìàñåëåëåðèí æºíãº ñàëóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíäàãû ëèöåíçèÿëûê-óðóêñàò áåð¿¿ òóòóìó æºí¿íäº" Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ 
æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 
æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Îòóí-ýíåðãåòèêàëûê êîìïëåêñè ÷ºéðºñ¿íäºã¿ èøòèí àéðûì ò¿ðëº-
ð¿í ëèöåíçèÿëîî òàðòèáè æºí¿íäº óáàêòûëóó æîáî (ìûíäàí àðû -Óáàê-
òûëóó æîáî) òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

2. Óáàêòûëóó æîáîíóí 2023-æûëäûí 31-äåêàáðûíà ÷åéèí êîëäîíó-
ëàðû áåëãèëåíñèí.

3. Òºìºíê¿ëºð ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2017-æûëäûí 3-ôåâðàëûíäà-

ãû ¹59 "Îòóí-ýíåðãåòèêàëûê êîìïëåêñè æààòûíäàãû èøòèí àéðûì ò¿ð-
ëºð¿í ëèöåíçèÿëîî ìàñåëåëåðè æºí¿íäº" òîêòîìóíóí 1 æàíà 2-ïóíêò-
òàðû;

2) "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2017-æûëäûí 3-ôåâðàëûí-
äàãû ¹59 "Îòóí-ýíåðãåòèêàëûê êîìïëåêñè æààòûíäàãû èøòèí àéðûì 
ò¿ðëºð¿í ëèöåíçèÿëîî ìàñåëåëåðè æºí¿íäº" òîêòîìóíà ºçãºðò¿¿ êèð-
ãèç¿¿ òóóðàëóó" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2018-æûëäûí 
31-äåêàáðûíäàãû ¹669 òîêòîìó;

3) "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2017-æûëäûí 3-ôåâðàëûí-
äàãû ¹59 "Îòóí-ýíåðãåòèêàëûê êîìïëåêñè æààòûíäàãû èøòèí àéðûì 
ò¿ðëºð¿í ëèöåíçèÿëîî ìàñåëåëåðè æºí¿íäº" òîêòîìóíà ºçãºðò¿¿ êèð-
ãèç¿¿ òóóðàëóó" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2021-æûëäûí 
20-ÿíâàðûíäàãû ¹16 òîêòîìó.

4. Óøóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí áåø ê¿í ºò-
êºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò. 

Òºðàãà Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 24-èþëó, ¹87

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 
2017-ЖЫЛДЫН 4-МАЙЫНДАГЫ №253 

"КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АТКАРУУ 
БИЙЛИГИНИН МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРЫНЫН 

ЖАНА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН КАРАМАГЫНДАГЫ 

БАШКА УЮМДАРДЫН, ОШОНДОЙ ЭЛЕ КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАШКА МАМЛЕКЕТТИК 

ОРГАНДАРЫНЫН ТЕХНИКАЛЫК ЖАНА 
ТЕЙЛЄЄЧЇ ПЕРСОНАЛЫНЫН ШТАТТЫК 

САНЫНЫН ЧЕГИ ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА 
ЄЗГЄРТЇЇНЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ïðîêóðàòóðà îðãàíäàðûíà êîøóì÷à áºë¿-

í¿ï áåðèëãåí àäìèíèñòðàòèâäèê èìàðàòòàðäûí æàíà àâòîòðàíñïîðò 
êàðàæàòòàðûíûí òàëàïòàãûäàé òåõíèêàëûê àáàëûí ñàêòîî æàíà àëàð-
äû àíäàí àðû òåéëºº ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ 
æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 
æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2017-æûëäûí 4-ìàéûíäàãû 
¹253 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àòêàðóó áèéëèãèíèí ìàìëåêåòòèê îð-
ãàíäàðûíûí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 
êàðàìàãûíäàãû áàøêà óþìäàðäûí, îøîíäîé ýëå Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí áàøêà ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíûí òåõíèêàëûê æàíà òåéëºº÷¿ 
ïåðñîíàëûíûí øòàòòûê ñàíûíûí ÷åãè æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿-
äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí 2-òèðêåìåñèíäå:
- 1-ïóíêòóíäàãû "341", "35" æàíà "306" äåãåí öèôðàëàð òèåøåë¿¿ 

ò¿ðäº "368", "57" æàíà "311" äåãåí öèôðàëàð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðëè-

ãè "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 2022-æûëãà ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòè æà-
íà 2023-2024-æûëäàðãà áîëæîëó æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìûéçàìûíûí äîëáîîðóí äàÿðäîîäî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàøêû 
ïðîêóðàòóðàñûíà óøóë òîêòîìãî ûëàéûê áåëãèëåíãåí òàðòèïòå êîøóì-
÷à àê÷à êàðàæàòòàðûí áºë¿ï áåð¿¿í¿ êàðàñûí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàøêû ïðîêóðàòóðàñûíà ºç¿í¿í ÷å÷èì-
äåðèí áóë òîêòîìãî ûëàéûê êåëòèð¿¿ ñóíóøòàëñûí.

4. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.

Òºðàãà Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 29-èþëó, ¹94

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭКОНОМИКА ЖАНА ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИНИН 
ИШИНИН МАСЕЛЕЛЕРИ ЖЄНЇНДЄ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 

АЙРЫМ ЧЕЧИМДЕРИНЕ ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТЕСКЕМЕСИ
1. 2014-æûëäûí 23-äåêàáðûíäàãû Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê áèðëè-

ãèíèí àëêàãûíäà ìåäèöèíàëûê áóþìäàðäû (ìåäèöèíàëûê áàãûò-
òàãû áóþìäàðäû æàíà ìåäèöèíàëûê òåõíèêàíû) æ¿ã¿ðò¿¿í¿í áèð-
äèêò¿¿ ïðèíöèïòåðè æàíà ýðåæåëåðè æºí¿íäº ìàêóëäàøóóãà ºçãºð-
ò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ æºí¿íäº ïðîòîêîëäóí ðàñìèé òèëäå òèðêåëãåí 
äîëáîîðó æàêòûðûëñûí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ñàëàìàòòûê ñàêòîî æàíà ñîöèàëäûê 
ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðèíå àòàëãàí Ïðîòîêîëãî ïðèíöèïò¿¿ ýìåñ ì¿íºçäº-
ã¿ ºçãºðò¿¿ëºðä¿ æàíà òîëóêòîîëîðäó êèðãèç¿¿ óêóãó ìåíåí êîë êîþó-
ãà ûéãàðûì óêóê áåðèëñèí.

Òºðàãà Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 28-èþëó, ¹119-ò



2021-ЖЫЛДЫН 11-ИЮНУНДА ЄТКЄРЇЛГЄН БАТКЕН ОБЛУСУНУН КАДАМЖАЙ 
РАЙОНУНУН КЫРГЫЗ-КЫШТАК АЙЫЛ ЄКМЄТЇНЇН БАШЧЫСЫН 

ШАЙЛООДО ДОБУШ БЕРЇЇНЇН ЖЫЙЫНТЫГЫ ЖАНА ШАЙЛООНУН 
НАТЫЙЖАСЫ ТУУРАЛУУ ПРОТОКОЛДОРДУ БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ

2021-ЖЫЛДЫН 11-ИЮЛУНДА БОЛУП ЄТКЄН ОШ ШААРДЫК КЕЎЕШИНИН ДЕПУТАТТАРЫН КАЙТАЛАП ШАЙЛООНУН 
НАТЫЙЖАЛАРЫ ЖЄНЇНДЄ ОШ АЙМАКТЫК ШАЙЛОО КОМИССИЯСЫНЫН ПРОТОКОЛУ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН
ТОКТОМУ

2021-æûëäûí 11-èþíóíäà Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2021-æûë-
äûí 25-ìàéûíäàãû ¹302 òîêòîìó ìåíåí äàéûí-
äàëãàí Áàòêåí îáëóñóíóí Êàäàìæàé ðàéîíóíóí 
Êûðãûç-Êûøòàê àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí øàé-
ëîî áîëóï ºòò¿.

Êûðãûç-Êûøòàê àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûíûí 
êûçìàò îðäóíà 2 òàëàïêåð – Äîñàòîâ Äàñòàíáåê 
Ìàìàñûäûêîâè÷, Òàãàåâà Ðàéêàí Òàéêàðàåâíà - 
Êûðãûç-Êûøòàê àéûëäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòòà-
ðûíàí ñóíóøòàëûï êàòòàëãàí. 

Êàäàìæàé àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñû-
íûí äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãû æºí¿íäºã¿ 
2021-æûëäûí 11-èþíóíäàãû ïðîòîêîëó ìåíåí 
Êûðãûç-Êûøòàê àéûëäûê êå¢åøèíäåãè áàðäûê 
21 äåïóòàòû êàòûøûï, Ä. Äîñàòîâãî – 11 äîáóø, 
Ð.Òàãàåâàãà – 10 äîáóø, «áàðäûê òàëàïêåðëåð-
ãå êàðøû» ïîçèöèÿñûíà – 0 äîáóø áåðèëãåíäè-
ãè áåëãèëåíãåí.

Êàäàìæàé àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí 
øàéëîîíóí íàòûéæàñû æºí¿íäºã¿ 2021-æûëäûí 
11-èþíóíäàãû ïðîòîêîëó ìåíåí Äîñàòîâ Äàñòàí-
áåê Ìàìàñûäûêîâè÷ Êûðãûç-Êûøòàê àéûë ºêìºò¿-
í¿í áàø÷ûñû áîëóï øàéëàíãàíäûãû àíûêòàëãàí.

2021-æûëäûí 14-èþíóíäà Øàéëîî æàíà ðåôå-
ðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíà 
(ìûíäàí àðû - Áîðáîðäóê øàéëîî êîìèññèÿñû) 
Ð.Ò.Òàãàåâàäàí àðûç êåëèï ò¿øêºí, àðûçäû êàðàï 
÷ûãûï æûéûíòûãûíäà Áîðáîðäóê øàéëîî êîìèñ-
ñèÿñûíûí 2021-æûëäûí 21-èþíóíäà ¹117 ÷å÷è-
ìèí êàáûë àëûíãàí. Àòàëãàí ÷å÷èìäèí 2-ïóíêòó 
ìåíåí Êàäàìæàé ÀØÊíûí 2021-æûëäûí 11-èþ-
íóíäàãû Áàòêåí îáëóñóíóí Êàäàìæàé ðàéîíó-
íóí Êûðãûç-Êûøòàê àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí 
øàéëîîäî äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãû æºí¿í-
äº ïðîòîêîëó æàíà 2021-æûëäûí 11-èþíóíäàãû 
Áàòêåí îáëóñóíóí Êàäàìæàé ðàéîíóíóí Êûðãûç-
Êûøòàê àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí øàéëîîíóí 
íàòûéæàñû æºí¿íäº Êàäàìæàé ÀØÊíûí ïðîòî-
êîëó æîêêî ÷ûãàðûëãàí.

2021-æûëäûí 29-èþíóíäà Ä.Ì.Äîñàòîâ Áèøêåê 
øààðûíûí àäìèíèñòðàòèâäèê ñîòóíà Áîðáîðäóê 
øàéëîî êîìèññèÿñûíûí 2021-æûëäûí 21-èþíóí-
äàãû ¹117 ÷å÷èìèí æàðàêñûç äåï òàáóó æºí¿í-
äº äîî àðûçû ìåíåí êàéðûëãàí.

2021-æûëäûí 24-èþëóíäà Ä.Äîñàòîâäóí ñîò-
êî êàéðûëóóñóíóí íàòûéæàñûíäà Áèøêåê øàà-
ðûíûí àäìèíèñòðàòèâäèê ñîòóíóí ÷å÷èìè ìåíåí 
Ä.Ì.Äîñàòîâäóí äîî àðûçû êàíààòòàíäûðûëûï, 
Áîðáîðäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí 2021-æûëäûí 
21-èþíóíäàãû ¹117 ÷å÷èìèíèí 2-ïóíêòó æîê-
êî ÷ûãàðûëãàí. Áèøêåê øààðûíûí àäìèíèñòðà-

òèâäèê ñîòòóí ÷å÷èìè êàññàöèÿëûê èíñòàíöèÿ-
äà äàòòàíûëãàí æîê.

2021-æûëäûí 11-èþíóíäàãû Êàäàìæàé àé-
ìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí Êûðãûç-Êûø-
òàê àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí øàéëîîäî äîáóø 
áåð¿¿í¿í æûéûíòûãû æàíà øàéëîîíóí íàòûéæà-
ñû òóóðàëóó ïðîòîêîëäîðóíóí íåãèçèíäå, «Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûé-
çàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèíå, «Æåðãèëèêò¿¿ ºç 
àëäûí÷à áàøêàðóó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ìûéçàìûíûí 49-áåðåíåñèíå, Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2017-æûëäûí 
6-ÿíâàðûíäàãû ¹3 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí 
«Àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí øàéëîîíóí òàðòè-
áè æºí¿íäº» Æîáîñóíà ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. 2021-æûëäûí 11-èþíóíäà ºòêºð¿ëãºí Áàòêåí 
îáëóñóíóí Êàäàìæàé ðàéîíóíóí Êûðãûç-Êûøòàê 
àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí øàéëîîäî äîáóø áå-
ð¿¿í¿í æûéûíòûãû æàíà øàéëîîíóí íàòûéæàñû 
òóóðàëóó Êàäàìæàé àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿ-
ñûíûí 2021-æûëäûí 11-èþíóíäàãû ïðîòîêîëäî-
ðó áåêèòèëñèí.

1.1. Áàòêåí îáëóñóíóí Êàäàìæàé ðàéîíóíóí 
Êûðãûç-Êûøòàê àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí øàé-
ëîî ºòò¿ äåï òàáûëñûí.

1.2. Äîñàòîâ Äàñòàíáåê Ìàìàñûäûêîâè÷ Áàò-
êåí îáëóñóíóí Êàäàìæàé ðàéîíóíóí Êûðãûç-Êûø-
òàê àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñû áîëóï øàéëàíäû 
äåï òàáûëñûí.

2. Êàäàìæàé àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñû 
øàéëàíãàí Êûðãûç-Êûøòàê àéûë ºêìºò¿í¿í áàø-
÷ûñûíà áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿êò¿ òàïøûð-
ñûí.

3. Áóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôå-
ðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû-
íûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.

4. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôå-
ðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿ-
ñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû Í.Êîé÷óêååâ-
ãå æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 30-èþëó, ¹642
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2021-æûëäûí 11-èþëóíäà Êûðãûç Ðåñðïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 27-ìà-
éûíäàãû ÏÆ ¹231 Æàðëûãû ìåíåí äàéûíäàëãàí Îø øààðäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí 
êàéòàëàï øàéëîî áîëóï ºòò¿.

Îø øààðäûê êå¢åøèíäå ìàíäàòòàðäûí ñàíû 45òè ò¿çºò. Îø øààðäûê êå¢åøèíå øàé-
ëîîíó ºòêºð¿¿ ¿÷¿í 1 áèðäèêò¿¿ øàéëîî îêðóãó æàíà 78 øàéëîî ó÷àñòêàëàðû ò¿ç¿ëãºí. Îø 
øààðäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîãî êàòûøóó ¿÷¿í 9 ñàÿñèé ïàðòèÿíûí òàëàïêåð-
ëåðèíèí òèçìåñè êàòòàëãàí.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à Áîðáîðäóê êîìèñ-
ñèÿñûíûí (ìûíäàí àðû – Áîðáîðäóê øàéëîî êîìèññèÿñû) 2021-æûëäûí 9-èþëóíäàãû ¹621 
òîêòîìó ìåíåí «Ûíòûìàê» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíûí Îø øààðäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà 
òàëàïêåðëåðèíèí òèçìåñèí êàòòîî æîêêî ÷ûãàðûëãàí.

Êàéòàëàï øàéëîîãî øàéëîî÷óëàðäûí òèçìåñèíå êèðãèçèëãåíäåðäèí ñàíû 152718 øàé-
ëîî÷óíó ò¿çãºí, äîáóø áåð¿¿ãº 65469 øàéëîî÷ó êàòûøêàí, áóë øàéëîî÷óëàðäûí æàëïû 
ñàíûíûí 42,87%ûí ò¿çºò.

Îø àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí (ìûíäàí àðû – Îø ÀØÊ) 2021-æûëäûí 14-èþ-
ëóíäàãû ¹30 ÷å÷èìè ìåíåí Îø øààðäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí êàéòàëàï øàé-
ëîîäî ¹5308 øàéëîî ó÷àñòêàñûíäàãû äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûêòàðû àíûê ýìåñ äåï 
òààíûëãàí.

«Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûé-
çàìûíûí 37, 38, 51, 56-1-áåðåíåëåðèíå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôå-
ðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî êîìèññèÿëàðû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûé-
çàìûíûí 20-áåðåíåñèíå ûëàéûê, Îø ÀØÊ 77 (78äåí) ó÷àñòêàëûê øàéëîî êîìèññèÿëàðû-
íûí äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûêòàðû æºí¿íäº ïðîòîêîëäîðóíóí íåãèçèíäå êàéòàëàï øàé-
ëîîíó áîëóï ºòò¿ äåï òààíûï, Îø øààðäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí êàéòàëàï øàéëîîíóí 
íàòûéæàëàðûí àíûêòàãàí.

Îø ÀØÊíûí ïðîòîêîëäîðóíóí ìààëûìàòûíà ûëàéûê 2021-æûëäûí 11-èþëóíäàãû äîáóø 
áåð¿¿í¿í æûéûíòûêòàðû æàíà øàéëîîíóí íàòûéæàëàðû òóóðàëóó Îø ÀØÊíûí ïðîòîêîë-
äîðóíóí ìààëûìàòòàðûíà ûëàéûê, òºìºíäºã¿ 4 ñàÿñèé ïàðòèÿíûí òàëàïêåðëåðèíèí òèç-
ìåñè 7 æàíà àíäàí êºï ïàéûç øàéëîî÷óëàðäûí äîáóøòàðûí àëûøêàí:

- «Àòà-Æóðò Êûðãûçñòàí» - 38,91% (19 ìàíäàò);
- «Áèçäèí Êûðãûçñòàí» - 32,41% (15 ìàíäàò);
- «Óëóòòàð Áèðèìäèãè ýëäèê ïàðòèÿñû» - 15,51% (7 ìàíäàò);
- «Áèð Áîë» - 7,85% (4 ìàíäàò).

Îø øààðäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí êàéòàëàï øàéëîîíó äàÿðäîî æàíà ºòêºð¿¿ ìåçãè-
ëèíäå Áîðáîðäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíà, Îø àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíà, óêóê êîðãîî 
îðãàíäàðûíà áàðäûãû áîëóï øàéëîî ìûéçàìäàðûí áóçãàí ó÷óëàð òóóðàëóó 67 áèëäèð¿¿, 
àðûç æàíà äàòòàíóó êåëèï ò¿øêºí. Êåëèï ò¿øêºí áèëäèð¿¿, àðûç æàíà äàòòàíóóëàð ìûé-
çàìäàðäà áåëãèëåíãåí êîìïåòåíöèÿëàðãà ûëàéûê êàðàëûï, Îø àéìàêòûê øàéëîî êîìèñ-
ñèÿñû, óêóê êîðãîî îðãàíäàðû òàðàáûíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëà-
éûê òèéèøò¿¿ ÷àðàëàð êàáûë àëûíãàí.

Øàéëîî÷óëàðäûí äîáóøòàðûí ñàòûï àëóó ôàêòûëàðû áîþí÷à óêóê êîðãîî îðãàíäàðû 
áåðãåí áèð êàòàð ìàòåðèàëäàð áîþí÷à Îø àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñû òàðàáûíàí øàé-

ëîî êîìèññèÿëàðûíûí ûéãàðûì óêóêòàðûíûí àëêàãûíäà êîíñòèòóöèÿëûê-óêóêòóê æîîïêåð-
÷èëèê ÷àðàëàðû êàáûë àëûíãàí ýìåñ.

Áîðáîðäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí æûéûíûíäà Îø øààðûíûí è÷êè èøòåð áàøêû áàø-
êàðìàëûãûíûí òåðãºº êûçìàòûíûí áºë¿ì¿í¿í íà÷àëüíèãè À.È. Êàäûðîâ ÷ûãûï ñ¿éëºï, 
Îø øààðäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí êàéòàëàï øàéëîîíó äàÿðäîî æàíà ºòêºð¿¿ ìåçãè-
ëèíäå øàéëîî ìûéçàìäàðûí áóçóó áîþí÷à êàáûë àëûíãàí ÷àðàëàð òóóðàëóó ìààëûìàò 
áåðäè (òèðêåëåò).

Óêóê êîðãîî îðãàíäàðû áåðãåí ìààëûìàòòàðãà ûëàéûê:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æàçûê êîäåêñèíèí 192-áåðåíåñèíäå êàðàëãàí êûëìûøòû 

(øàéëîî÷óëàðäû ñàòûï àëóó) æàñàãàíäûãûíà øåêòåí¿¿ æºí¿íäº ìààëûìäàìà òàïøûðû-
ëûï, êûëìûø áåëãèëåðè áîþí÷à áèð êàòàð ìàòåðèàëäàð ñîòêî æºíºò¿ëãºí:

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æàçûê êîäåêñèíèí 192-áåðåíåñèíèí 2-áºë¿ã¿ áîþí÷à «Áèç-
äèí Êûðãûçñòàí» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíàí òàëàïêåð Í.À. Òàäæèáàåâàãà êàðàòà áèð èø;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æàçûê êîäåêñèíèí 192-áåðåíåñèíèí 1-áºë¿ã¿ áîþí÷à «Áèç-
äèí Êûðãûçñòàí» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíûí ïàéäàñûíà øàéëîî÷óëàðäûí äîáóøóí ñàòûï àëóó-
íó èøêå àøûðûøêàí áèð êàòàð àäàìäàðãà êàðàòà ýêè èø;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æàçûê êîäåêñèíèí 192-áåðåíåñèíèí 2-áºë¿ã¿ áîþí÷à «Áèð 
Áîë» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíàí Îø øààðäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð Ñ.Ç. Ïàòèäè-
íîâãî êàðàòà èø.

«Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìûéçàìûíûí 28-áåðåíåñèíèí 3-áºë¿ã¿íäº øàéëîî äàéûíäàëãàí ó÷óðäàí òàðòûï øàé-
ëîî÷óëàðäû ñàòûï àëóóãà òûþó ñàëûíàðû áåëãèëåíãåí.

«Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìûéçàìûíûí 28-áåðåíåñèíèí 1-áºë¿ã¿íº ûëàéûê «Øàéëîî êîìèññèÿëàðû øàéëîî àëäûí-
äàãû ¿ã¿ò æ¿ðã¿ç¿¿í¿í áåëãèëåíãåí òàðòèáèíèí ñàêòàëûøûíà êîíòðîëäóê êûëàò æà-
íà êåòèðèëãåí áóçóóëàðäû ÷åòòåò¿¿ áîþí÷à ÷àðàëàðäû êàáûë àëàò».

«Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ìûéçàìûíûí 28-áåðåíåñèíèí 8-áºë¿ã¿íº ûëàéûê «Òàëàïêåð, ñàÿñèé ïàðòèÿ, îøîí-
äîé ýëå àëàðäûí ºê¿ëäºð¿, æàëïûãà ìààëûìäîî êàðàæàòòàðû, èíòåðíåò áàñûëìà-
ëàð óøóë áåðåíåíèí 2, 3, 5 æàíà 6-áºë¿êòºð¿í¿í òàëàïòàðûí áóçãàí ó÷óðäà øàéëîî 
êîìèññèÿëàðû, øàéëîî÷óëàð, òàëàïêåð, ñàÿñèé ïàðòèÿ, îøîíäîé ýëå àëàðäûí ºê¿ë-
äºð¿, æàëïûãà ìààëûìäîî êàðàæàòòàðû óêóêêà êàðøû ¿ã¿ò èøèíå áºãºò êîþó æàíà 
ê¿íººë¿¿ æàêòàðäû óøóë Ìûéçàì æàíà êîëäîíóóäàãû ìûéçàìäàð ìåíåí áåëãèëåíãåí 
òàðòèïòå æîîïêåð÷èëèêêå òàðòóó æºí¿íäº ñóíóø ìåíåí óêóê êîðãîî îðãàíäàðûíà, 
ñîòêî êàéðûëóóãà ìèëäåòò¿¿.

Óêóê êîðãîî îðãàíäàðû óêóêêà êàðøû ¿ã¿ò èøèíå áºãºò êîþó áîþí÷à ÷àðàëàðäû êº-
ð¿¿ãº æàíà òàáûëãàí ôàêòûëàð ìåíåí êºð¿ëãºí ÷àðàëàð æºí¿íäº òèåøåë¿¿ øàéëîî êî-
ìèññèÿñûíà òîêòîîñóç ìààëûìäîîãî ìèëäåòò¿¿».

Îøîíäîé ýëå «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 41-áåðåíåñèíèí 1-áºë¿ã¿íº ûëàéûê «Øàéëîîãî äàÿðäûê êº-
ð¿¿äº æàíà ºòêºð¿¿äº øàéëîî êîìèññèÿëàðû, ïðîêóðàòóðà îðãàíäàðû, è÷êè èøòåð îð-

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2019-ЖЫЛДЫН 
29-ОКТЯБРЫНДАГЫ №579 «КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА 
ДАРЫ КАРАЖАТТАРЫНА БААЛАРДЫ ЖЄНГЄ САЛУУНУН 

УБАКТЫЛУУ ЭРЕЖЕЛЕРИН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ» 
ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Äàðû êàðàæàòòàðûíà áààëàðäû æºíãº ñàëóó ìåõàíèçìèí àïðîáàöèÿëîî áîþí-
÷à ïèëîòòóê äîëáîîðäó àíäàí àðû èøêå àøûðóó ¿÷¿í øàðòòàðäû ò¿ç¿¿, êîðîíà-
âèðóñòóê èíôåêöèÿ (COVID-19) ïàíäåìèÿñûíûí øàðòòàðûíäà äàðû êàðàæàòòàðû 
ìåíåí êàëêòû êàìñûçäîî ìàêñàòûíäà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿í-
äº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíå-
ëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûëäûí 29-îêòÿáðûíäàãû ¹579 
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà äàðû êàðàæàòòàðûíà áààëàðäû æºíãº ñàëóóíóí óáàê-
òûëóó ýðåæåëåðèí áåêèò¿¿ æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèð-
ãèçèëñèí:

-1-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëàìàòòûê ñàêòîî æàíà ñîöèàëäûê ºí¿êò¿ð¿¿ 

ìèíèñòðëèãè óøóë òîêòîì ê¿÷¿íº êèðãåíäåí êèéèí, 2022-æûëäûí 31-äåêàáðûíà 
÷åéèíêè ìººíºòòº Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà Ìèëäåòò¿¿ ìåäèöèíà-
ëûê êàìñûçäàíäûðóóíóí êîøóì÷à ïðîãðàììàñû æàíà Æàðàíäàðäû ìåäèöèíà-
ëûê-ñàíèòàðäûê æàðäàì ìåíåí êàìñûçäîîíóí ìàìëåêåòòèê êåïèëäèêòåð ïðîã-
ðàììàñû áîþí÷à îðäó òîëòóðóëóó÷ó äàðû êàðàæàòòàðûíûí ìààëûìäàìàñûíà 
êèðãèçèëãåí äàðû êàðàæàòòàðûíà, îøîíäîé ýëå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñà-
ëàìàòòûê ñàêòîî æàíà ñîöèàëäûê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãè òàðàáûíàí áåêèòèëãåí 
êîðîíàâèðóñòóê èíôåêöèÿíû (COVID-19) äàðûëîî ¿÷¿í çàðûë áîëãîí äàðû êàðà-
æàòòàðûíûí òèçìåãèíå êèðãèçèëãåí, êàòòàëãàí äàðû êàðàæàòòàðûíà áààëàðäû 
æºíãº ñàëóó ìåõàíèçìèí àïðîáàöèÿëîî áîþí÷à ïèëîòòóê äîëáîîðäó æ¿ðã¿çñ¿í.»;

- 3-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«3. Äàðû êàðàæàòòàðûíà áààëàðäû êàòòîî ¿÷¿í äàðû êàðàæàòòàðûí ìàìëå-

êåòòèê êàòòîî æºí¿íäº êàòòîî ê¿áºë¿ã¿í¿í êàðìîî÷óëàðû 2021-æûëäûí 1-ñåí-
òÿáðûíà ÷åéèíêè ìººíºòòº äàðû êàðàæàòòàðûíûí æàíà ìåäèöèíàëûê áóþìäàð-
äûí æ¿ã¿ðò¿ë¿ø¿í æºíãº ñàëóó÷ó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ñàëàìàòòûê ñàêòîî 
æààòûíäàãû ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàíûíûí âåäîìñòâîëóê áºë¿ì¿íº 
Ìèëäåòò¿¿ ìåäèöèíàëûê êàìñûçäàíäûðóóíóí êîøóì÷à ïðîãðàììàñû æàíà Æà-
ðàíäàðäû ìåäèöèíàëûê-ñàíèòàðäûê æàðäàì ìåíåí êàìñûçäîîíóí ìàìëåêåòòèê 
êåïèëäèêòåð ïðîãðàììàñû áîþí÷à îðäó òîëòóðóëóó÷ó äàðû êàðàæàòòàðûíûí ìàà-
ëûìäàìàñûíà êèðãèçèëãåí äàðû êàðàæàòòàðûíà, îøîíäîé ýëå Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ñàëàìàòòûê ñàêòîî æàíà ñîöèàëäûê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãè òàðà-
áûíàí áåêèòèëãåí êîðîíàâèðóñòóê èíôåêöèÿíû (COVID-19) äàðûëîî ¿÷¿í çàðûë 
áîëãîí äàðû êàðàæàòòàðûíûí òèçìåãèíå êèðãèçèëãåí, êàòòàëãàí äàðû êàðàæàò-
òàðûíà áààëàðäû êàòòîî òóóðàëóó àðûçäû óøóë òîêòîìäóí 2-ïóíêòóíäà áåêèòèë-
ãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà äàðû êàðàæàòòàðûíà áààëàðäû æºíãº ñàëóóíóí 
óáàêòûëóó ýðåæåëåðèíäå àíûêòàëãàí òàðòèïòå áåð¿¿ñ¿ êåðåê äåï áåëãèëåíñèí.»;

- 4-ïóíêòóíäà:
áèðèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëàìàòòûê ñàêòîî æàíà ñîöèàëäûê ºí¿êò¿ð¿¿ 

ìèíèñòðëèãè Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êàðàøòóó Ìîíîïîëèÿãà êàð-
øû æºíãº ñàëóó ìàìëåêåòòèê àãåíòòèãè ìåíåí áèðãåëèêòå:»;

òºðò¿í÷¿ àáçàöûíäàãû «ªêìºò¿í¿í» äåãåí ñºç «Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí» 
äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 5-ïóíêòóíäàãû «ªêìºò¿í¿í Àïïàðàòûíûí ñîöèàëäûê ºí¿êò¿ð¿¿ áºë¿ì¿íº» 
äåãåí ñºçäºð «Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí ñàëàìàòòûê ñàêòîî æàíà 
ñîöèàëäûê ºí¿êò¿ð¿¿ áºë¿ì¿íº» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 6-ïóíêòóíäàãû «2021-æûëäûí 31-äåêàáðûíà» äåãåí ñºçäºð «2022-æûëäûí 
31-äåêàáðûíà» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí òèðêåìåñè óøóë òîêòîìäóí òèðêåìåñèíå ûëà-
éûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí.

2. Óøóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí áåø ê¿í ºòêºíäºí êè-
éèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Òºðàãà Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 28-èþëó, ¹91

(Уландысы 12-бетте)



2021-жылдын  3-августу12
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

ãàíäàðû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí, óøóë Ìûéçàìäûí æàíà áàøêà 
ìûéçàìäàðûíûí òàëàïòàðûíûí òàê ñàêòàëûøûí êàìñûç êûëàò».

«Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìûéçàìûíûí 41-áåðåíåñèíèí 1-áºë¿ã¿íº ûëàéûê øàéëîî êîìèññèÿëàðû òàðàáûíàí øàé-
ëîîíó äàÿðäîîäî æàíà ºòêºð¿¿äº øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí áàðäûê äå¢ãýýëäåðèíäå ûê-
÷àì ÷àðà êºð¿¿÷¿ êîîðäèíàöèÿëûê òîïòîð ò¿ç¿ëºò, àíûí êóðàìûíà óêóê êîðãîî îðãàíäàðû-
íûí ºê¿ëäºð¿ êèðåò.

Ûê÷àì ÷àðà êºð¿¿÷¿ êîîðäèíàöèÿëûê òîïòóí, Îø àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ìàà-
ëûìàòòàðûíà, Îø øààðûíûí è÷êè èøòåð áàøêû áàøêàðìàëûãûíûí òåðãºº êûçìàòûíûí 
ðàñìèé ìààëûìàòûíà òàÿíóó ìåíåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à Áîðáîðäóê êîìèññèÿñû Îø øààðäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí êàéòàëàï 
øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº ìûéçàìäàðãà ûëàéûê òàëàïêåðäè æàíà òàëàïêåðëåðäèí òèçìåñèí 
êàòòîîíó æîêêî ÷ûãàðóóãà íåãèç áîëãîí øàéëîî÷óëàðäûí äîáóøòàðûí ñàòûï àëóó ôàêòû-
ñû áîëãîíäóãóí áåëãèëåéò.

«Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìûéçàìûíûí 44-áåðåíåñèíèí 2-áºë¿ã¿í¿í 6 æàíà 7-ïóíêòòàðûíà ûëàéûê «Òàëàïêåðäè 
êàòòîîíó æîêêî ÷ûãàðóó äîáóø áåð¿¿ ê¿í¿íº ÷åéèí 3 êàëåíäàðäûê ê¿íäºí êå÷èêòèðèë-
áåñòåí òºìºíê¿ ó÷óðëàðäà æîêêî ÷ûãàðûëàò:

- óøóë Ìûéçàìäûí 22-28-áåðåíåëåðè ìåíåí êàðàëãàí øàéëîî àëäûíäàãû ¿ã¿ò æ¿ðã¿-
ç¿¿ ýðåæåëåðèí áóçóóãà òàëàïêåðäèí, àíûí ºê¿ë¿í¿í ò¿çäºí-ò¿ç òèåøåë¿¿ë¿ã¿ áàðäû-
ãû ûðàñòàëãàíäà;

- òàëàïêåð, àíûí ºê¿ëäºð¿, îøîíäîé ýëå òàëàïêåðäèí æóáàéû æàíà (æå) æàêûí òóóãàí-
äàðû òàðàáûíàí øàéëîî÷óëàðäû ñàòûï àëûíãàíäûãûíûí æå òàëàïêåðäèí øàéëîî÷óëàð-
äû ñàòûï àëóóãà òèåøåë¿¿ë¿ã¿ áàð ýêåíäèãèíèí ôàêòûëàðû ûðàñòàëãàíäà».

«Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìûéçàìûíûí 44-áåðåíåñèíèí 3-áºë¿ã¿í¿í 5 æàíà 6-ïóíêòòàðûíà ûëàéûê «Òàëàïêåðëåð-
äèí òèçìåñèí êàòòîî äîáóø áåð¿¿ ê¿í¿íº ÷åéèí 3 êàëåíäàðäûê ê¿í êàëãàíäàí êå÷èêòèð-
áåñòåí òºìºíê¿ ó÷óðëàðäà æîêêî ÷ûãàðûëàò:

- àòêàðóó îðãàíäàðûíûí æåòåê÷èëèãèíèí æå êûçìàòêåðëåðèíèí ñàÿñèé ïàðòèÿëàð-
äûí ºê¿ëäºð¿í¿í óøóë Ìûéçàìäûí 22-28-áåðåíåëåðè ìåíåí êàðàëãàí øàéëîî àëäûí-
äàãû ¿ã¿ò æ¿ðã¿ç¿¿ ýðåæåëåðèí áóçóóãà ò¿çäºí-ò¿ç òèåøåë¿¿ë¿ã¿ áàðäûãû ôàêòûëà-
ðû ûðàñòàëãàíäà;

- ñàÿñèé ïàðòèÿíûí àòêàðóó îðãàíûíûí æåòåê÷èëèãèíèí, êûçìàòêåðëåðèíèí æå ºê¿ëäº-
ð¿í¿í øàéëîî÷óëàðäû ñàòûï àëóóñóíóí æå àëàðäûí øàéëîî÷óëàðäû ñàòûï àëóóãà òèåøå-
ë¿¿ë¿ã¿ áàð ýêåíäèãèíèí ôàêòûëàðû ûðàñòàëãàíäà».

«Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ìûéçàìûíûí 38-áåðåíåñèíå ûëàéûê øàéëîî÷óëàðäûí äîáóøòàðûí ñàòûï àëóó 
äîáóø áåð¿¿í¿ äàÿðäîî æàíà ºòêºð¿¿ ìåçãèëèíäå øàéëîî÷óëàðäûí ºç ýðêèí áèëäè-
ð¿¿ãº òààñèð ýòêåí áóçóóëàðãà êèðåò æàíà äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûêòàðûí àíûê ýìåñ 
äåï òààíóóãà íåãèç áîëîò.

Ûê÷àì ÷àðà êºð¿¿÷¿ êîîðäèíàöèÿëûê òîïòóí, Îø àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí, Îø 
øààðûíûí è÷êè èøòåð áàøêû áàøêàðìàëûãûíûí òåðãºº êûçìàòûíûí ìààëûìàòòàðûí óãóï 
æàíà òàëêóóëàï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à Áîð-
áîðäóê êîìèññèÿñû «Áèð Áîë» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíàí òàëàïêåð Ñ.Ç. Ïàòèäèíîâ òàðàáûíàí 
áóçóóëàð æàíà «Áèçäèí Êûðãûçñòàí» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíàí òàëàïêåð æàíà ºê¿ëäºð òàðàáû-
íàí øàéëîî÷óëàðäûí äîáóøòàðûí ñàòûï àëóóãà àëûï êåëãåí ìûéçàìäàðû áèð íå÷å èðåò 
(ñèñòåìàëóó) áóçóóëàð áîëãîíäóãóí áåëãèëåéò.

Ñàÿñèé ïàðòèÿëàðäûí ºê¿ëäºð¿ æàíà àéðûì òàëàïêåðëåðè òàðàáûíàí ìûéçàìäàðäû îäî-
íî áóçóóëàð æºí¿íäº óêóê êîðãîî îðãàíäàðûíàí æàçóó æ¿ç¿íäºã¿ òàñòûêòàìàëàðäû àëãàí-
äûãûíà êàðàáàñòàí, Îø àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñû òàðàáûíàí àéðûì òàëàïêåðëåðãå 
îøîíäîé ýëå ñàÿñèé ïàðòèÿëàðäûí òàëàïêåðëåðèíèí òèçìåëåðèíå êîíñòèòóöèÿëûê-óêóê-
òóê æîîïêåð÷èëèê ÷àðàëàðû êîëäîíóëãàí ýìåñ.

«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèñ-
ñèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 4-áåðåíåñèíèí 
2-áºë¿ã¿í¿í 4-ïóíêòóíà ûëàéûê «Áîðáîðäóê øàéëîî êîìèññèÿñû øàéëîî ìûéçàìäàðûí-
äà êàðàëãàí ó÷óðëàðäà æàíà òàðòèïòå, òàëàïêåðäè, òàëàïêåðëåðäèí òèçìåëåðèí, äå-
ìèëãå÷è òîïòîðäó êàòòîîíó æîêêî ÷ûãàðóóãà óêóêòóó».

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êî-
ìèññèÿñûíûí 2016-æûëäûí 31-îêòÿáðûíäàãû ¹183 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí «Æåð-
ãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîäî øàéëîî êîìèññèÿëàðû òàðàáûíàí äî-
áóø áåð¿¿í¿ óþøòóðóó æàíà ºòêºð¿¿, äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûêòàðûí áåëãèëºº æàíà 
øàéëîîíóí íàòûéæàëàðûí àíûêòîî æºí¿íäº» Æîáîíóí 5.11-ïóíêòóíóí ¿÷¿í÷¿ àáçàöû-
íà ûëàéûê «Øàéëîî ìûéçàìäàðûí áóçóó àíûêòàëãàíäûãûíûí íàòûéæàñûíäà äîáóø 
áåð¿¿ ê¿í¿íºí êèéèí ñàÿñèé ïàðòèÿíûí òàëàïêåðëåðèíèí òèçìåñèí êàòòîî æîêêî ÷ûãà-
ðûëãàí ó÷óðäà, îøîë ñàÿñèé ïàðòèÿ ¿÷¿í äîáóø áåðèëãåí øàéëîî áþëëåòåíäåðè àíûê 
ýìåñ äåï òààíûëàò».

«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèñ-
ñèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëå-
ðèíå, «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ìûéçàìûíûí 39, 38, 40, 44, 51, 56-1-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. «Áèð Áîë» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíàí Îø øààðäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð 
Ñ.Ç.Ïàòèäèíîâäóí êàòòîîñó æîêêî ÷ûãàðûëñûí.

2. «Áèçäèí Êûðãûçñòàí» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíûí Îø øààðäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà 
òàëàïêåðëåðäèí òèçìåñèíèí êàòòîîñó æîêêî ÷ûãàðûëñûí (ïóíêò æîêêî ÷ûãàðûëãàí).

3. «Áèçäèí Êûðãûçñòàí» ñàÿñèé ïàðòèÿñû áîþí÷à äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûêòàðû àíûê 
ýìåñ äåï òààíûëñûí (ïóíêò æîêêî ÷ûãàðûëãàí).

4. 2021-æûëäûí 15-èþëóíäàãû Îø øààðäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí êàéòàëàï øàé-
ëîîíóí íàòûéæàëàðû æºí¿íäº Îø àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ïðîòîêîëó óøóë òîê-
òîìäóí 1, 2, 3-ïóíêòòàðûí ýñåïêå àëóó ìåíåí áåêèòèëñèí.

5. Áóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà 
ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.

6. Áóë òîêòîìäóí êº÷¿ðìºñ¿ Îø àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíà æàíà Îø øààðäûê êå-
¢åøèíå æºíºò¿ëñ¿í.

7. Îø àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñû êàéòàëàï øàéëîîíóí íàòûéæàëàðû æàðûÿëàíãàí-
äàí êèéèí 3 ê¿íä¿ê ìººíºòòº øàéëàíãàí æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí êàòòàñûí 
æàíà àëàðãà áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿êòºðä¿, òºø áåëãèëåðäè òàïøûðñûí.

8. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðå-
ôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû Ò.Ó.Øàé-
íàçàðîâãî æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 26-èþëó, ¹636

Áèøêåê øààðûíûí Àäìèíèñòðàòèâäèê Ñîòóíóí 2021-æûëäûí 28-èþëóíäàãû ÷å÷èìè 
ìåíåí ÊÐ ÁØÊíûí 2021-æûëäûí 26-èþëóíäàãû ¹636 òîêòîìóíóí 2 æàíà 3-ïóíêòòàðû 
æîêêî ÷ûãàðûëãàí.

Æîãîðêó Ñîòòóí 2021-æûëäûí 30-èþëóíäàãû ÷å÷èìè ìåíåí Áèøêåê øààðûíûí Àäìè-
íèñòðàòèâäèê ñîòòóí ÷å÷èìè ê¿÷¿íäº êàëòûðûëãàí.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê 
êîìèññèÿñûíûí 2021-æûëäûí 26-èþëóíäàãû ¹636 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí Îø 
àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí 2021-æûëäûí 15-èþëóíäàãû ïðîòîêîëó ìåíåí 
Îø îáëóñóíóí Îø øààðäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî íàòûéæàëàðû «Æåð-
ãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìûéçàìûíûí 56-1-áåðåíåñèíèí íåãèçèíäå òºìºíê¿äºé àíûêòàëãàí:

Îø øààðäûê êå¢åøè

Îø øààðäûê êå¢åø 
áîþí÷à áàðäûãû

1. Øàéëîî ó÷àñòêàëàðûíäà øàéëîî÷óëàðäûí òèçìåñèíå êèðãèçèë-
ãåí øàéëîî÷óëàðäûí ñàíû

150292

2. Øàéëîî áþëëåòåíäåðèí àëãàí øàéëîî÷óëàðäûí æàëïû ñàíû 65469

3. Æàðàêòóó øàéëîî áþëëåòåíäåðäèí ñàíû 64648

4. Æàðàêñûç øàéëîî áþëëåòåíäåðèíèí ñàíû 821

¹
Ñàÿñèé 

ïàðòèÿíûí 
àòàëûøû

Òàëàïêåðëåðäèí 
òèçìåñèíå 
áåðèëãåí 

øàéëîî÷óëàðäûí 
äîáóøòàðûíûí 

ñàíû

% Ìàíäàòòûí 
ñàíû

Øàéëàíãàí äåïóòàòòûí 
ôàìèëèÿñû, àòû, àòàñûíûí 

àòû

1

«ÀÒÀ-ÆÓÐÒ 
ÊÛÐÃÛÇ-

ÑÒÀÍ» ñàÿñèé 
ïàðòèÿñû

25 475 38,91 19

1. Ñóëàéìàíîâ Ýëüäàð Íóðëàíîâè÷

2. Äæóñóïîâ Ìåëèñ Ðîìèäèíîâè÷

3. Êóëäûøåâà Ãóëñàðà Êåíæååâíà

4. Ìàìàòîâ Ìèðáåê Àêæèãèòîâè÷

5. Àòàáàåâ Ìèðëàí Äàíèÿðáåêîâè÷

6. Èñàìîâà Õóëêàð Àíâàðîâíà

7. Ýðãåøîâ Áåêìóðçà Àñêàðáàåâè÷

8. Àðçèáàåâ Áåêáîëîò Îñêîíáàåâè÷

9. Òóðñóíáàåâà Áàõòèÿðõàí Íå-
ìàòæàíîâíà

10. Ìûðçàáåêîâ Ìåäåðáåê Ìàìà-
ñàáèðîâè÷

11. Èñìàèëîâ Íóðáåê Äàòêàáàåâè÷

12. Àáäèáàåâà Äàìèðà Ðûñáåêîâíà

13. Ñàéôóëëàåâ Æîõîíãèð Õóð-
ñàíîâè÷

14. Íàçûëáåêîâ Ñàëìàí Ñàòûãóëîâè÷

15. Êàðàåâà Àéãóëÿ Àäèëáåêîâíà

16. Òîëóáàåâ Çàìèðáåê Áîñòîí-
áàåâè÷

17. Êîêî÷îðîâ Äîëàòáåê Êóðìàí-
áåêîâè÷

18. Àêìàòîâà Óëàðêàí Æèäåáàåâíà

19. Çàéíèäèíîâ Àëòûíáåê Òàëèï-
æàíîâè÷

2

«ÁÈÇÄÈÍ 
ÊÛÐÃÛÇ-

ÑÒÀÍ» ñàÿñèé 
ïàðòèÿñû

21 216 32,41 15

1. Ýðêèí óóëó Àðñòàíáåê

2. Íóðàíîâ Øàéûðáåê Øåðìàòîâè÷

3. Àëìàçáåê êûçû Íàçèìà

4. Ïàïèøîâ Êàíàò Ìóðàòîâè÷

5. Êàíàëèåâ Óëàí Êàñûìîâè÷

6. Êàäûðáåê êûçû Íóðêûç

7. Òóðäóåâ Èëüÿç Ýðìåêîâè÷

8. Óñîíîâ Áåêñóëòàí Íóðëàíîâè÷

9. Ðàèìáåðäèåâà Àèäà

10. Ýðêèíáàåâ Àôòàíäèë Òàøïî-
ëîòîâè÷

11. Ìàìàøîâ Êàíæàðáåê Àñèë-
áåêîâè÷

12. Àøèìæàí êûçû Àéïåðè

13. Àéòáàåâ Àðûïáåê Êî÷êîíîâè÷

14. Àáäðàõìàíîâ Èëèÿç Æàíèáåêîâè÷

15. Ìàíàï êûçû Àéæàíà

3

«ÓËÓÒÒÀÐ 
ÁÈÐÈÌÄÈÃÈ 
ÝËÄÈÊ ÏÀÐ-
ÒÈßÑÛ» ñàÿ-
ñèé ïàðòèÿñû

10 152 15,51 7

1. Àêêóëîâ Àáäèæàïàð Óðèìîâè÷

2. Àõìàäæàíîâ Õàøèì Àáäóõà-
êèìîâè÷

3. Ñàìèåâà Íóðèëà Êàìèëîâíà

4. Ìàìàòêóëîâ Ìàêñàòáåê Áîðó-
áàåâè÷

5. Àáäóëëàåâ Äàíèÿð Àìàíîâè÷

6. Æîîøáàåâà Ðîçà Êàíûáåêîâíà

7. Ìóðçàõìåäîâ Íóðëàí Æå¢èø-
áåêîâè÷

4
«ÁÈÐ ÁÎË» 
ñàÿñèé ïàð-

òèÿñû 5 139 7,85 4

1. Àðçèåâ Ýñåíáåê Ìàìàòêàðèìîâè÷

2. Êàðèìîâ Íóðèñëîì Àáäóíàáèåâè÷

3. Ñàëèåâà Àéãóëü Àáäèæàëèëîâíà

4. Øàéèåâ Êóøáàê Èñêåíäåðîâè÷

 5

«Òàëàïêåð-
ëåðäèí áàð-

äûê òèçìåëå-
ðèíå êàðøû» 

ïîçèöèÿñû 
¿÷¿í áåðèëãåí 
øàéëîî÷óëàð-
äûí äîáóøòà-
ðûíûí ñàíû

765 1,17

Îø àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ïðîòîêîëóíóí íåãèçèíäå Îø øààðäûê êå-
¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî íàòûéæàëàðû àíûêòàëãàí ìààëûìàòòàðû, ÊÐ ÁØÊ-
ñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà, www.newess.shailoo.gov.kg (áºë¿ìäºð – «Æåðãèëèêò¿¿ êå-
¢åøòåðãå øàéëîîëîð» äàðåãèíå æàðûÿëàíãàí.

2021-ЖЫЛДЫН 11-ИЮЛУНДА БОЛУП ЄТКЄН ОШ ШААРДЫК КЕЎЕШИНИН ДЕПУТАТТАРЫН 
КАЙТАЛАП ШАЙЛООНУН НАТЫЙЖАЛАРЫ ЖЄНЇНДЄ ОШ АЙМАКТЫК ШАЙЛОО КОМИССИЯСЫНЫН 

ПРОТОКОЛУ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН
ТОКТОМУ

(Башталышы 11-бетте)



Камкордук

Татыктуу талапкер

2021-жылдын 3-августу 13
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Кыргыз адабиятын орто жана 
жогорку окуу жайларында оку-
туу маселеси азыр улуттук би-
лим берїїдє маанилїї орунда 
турганы менен бул багытта эм-
гектенген адистер аз эле. Жал-
пы республикалык мааниде аб-
дан актуалдуу кєрїнгєнї менен 
ага єз алдынча кєўїл буруу ма-
селеси башкы орунга чыга элек. 
Анын объективдїї себептери 
кєп. Алардын бири кыргыз эли 
азыркы учурда кєчмєн циви-
лизациянын мураскору катары 
таанымал болсо да, ошол уют-
кулуу маданиятты толук бой-
дон сактап келген кєркєм-ада-
бий чыгармачылыктын уникал-
дуу табиятын кийинки муунга 
жеткирїї боюнча концепция-
нын жеткиликтїї иштеле элек-
тиги. Билим берїїдє бул проб-
леманы чечїї бир нече багытта 
жїргїзїлгєн иштер менен ишке 
аша турганы белгилїї экендиги 
талашсыз. Маселен алардын би-
ри аны улуттук мааниде таанып-
билїїгє мїмкїн болгон объекти 
катары кабылдап, илимий-изил-
дєє жумуштарынын башын би-
риктирген илимдер академия-
сында Кыргыз Республикасында 
педагогика илимдердин бардык 
тїрїнїн єнїгїїсї їчїн институт 
ачуу зарылдыгы мындан ондо-
гон жылдар мурда кєтєрїлсє да, 
ушул мезгилге чейин орундал-
бай келет. Ырас, айрым адамдар 
єзїнчє Билим берїї академия-
сы бар эмеспи деши мїмкїн, би-
рок ал мамлекеттик мекеме орто 
мектепке тиешелїї окуу план-
дарын талкуулоо, окуу китепте-
рин чыгаруу менен алектенип, 
кийинки муунга системалуу би-
лим жана тарбия берїї жумуш-
тарынын педагогикалык фило-
софиясын аўдаштыруу иштери 
колго алынбай жатат. 

Жалпы адамзаттык чен-єл-
чємдєр менен караганда єлкєдє 
бардык илимдер єз деўгээлинде 
єнїгїп жаткандай болгону менен 
анын улуттук белгилерди ичине 
алып єнїгїїсїнє келгенде кай-
сы илимди албайлы кескин на-
чарлап баратканы байкалат. Ал 
єзгєчє улуттук мїнєз кїткєн, 
кийинки муундун иденттїїлї-
гїн сактап, кыргыздын «этно» 
деген тїшїнїктєрїнє тиешелїї 
профессионалдык касиеттери-
не аныктоо шарттарында даана 
кєрїнєт. Буга єз учурунда маа-
ни берилбей келе жаткандыктан, 
жарандык коомго жаўы кошул-
ган муунда єзїн кыргыз катары 
сезїї, бардык коомдук-турмуш-
тук маселелерге кыргыз катары 
мамиле этїї, мамлекеттин сая-
сатын ушул єўїттєн карап, келе-
чекте Кыргызстан аттуу респуб-
ликанын кылымдап жашоосуна 
єбєлгє болуучу атуулдук-нрава-

лык критерийлер менен їйдє, со-
циалдык чєйрєдє, кадимки тур-
муштук алака-катышта, салттык-
пендечилик мамилелерде, анан 
барып єз єлкєсїнїн мекенчил 
уул-кыздары болуп жетилиши-
не негиз болуучу демократия-
лык-укуктук нормативдерде эт-
нопсихологиялык жактан кароо 
маселеси чечилбей турат. 

Эгемендїїлїктїн алгачкы 
жылдарында єзїбїздєн кийин-
ки муунду кыргыз жана Кыргыз-
стандык кылып бат эле окутуп-
тарбиялап алчудай ойлогонбуз. 
Бирок, улам убакыт єткєн са-
йын алардын арасында эли-же-
рин сїйгєн жаштарга караганда 
аны жээрип, єнїккєн-єнїкпєгєн 
чет єлкєлєрдїн бирине кетїїгє 
куштар болгондор кескин кєбєй-
дї. Буга ошол улан-кыздар эмес, 
аларга атуулдук таалим-тарбия 
бере албаган биздин билим бе-
рїї системабыз кїнєєлїї экени 
талашсыз. Негизинен азыркы 
дїйнєлїк билим берїїдєн арт-
та калбай, єнїккєн єлкєлєрдїн 
катарында турмуш-тиричилик 
кечирїї максатында жаштарды 
окутуп-тарбиялоо жумуштарын 
Батыштан кєчїрїп келе башта-
ган соўку жылдары кыргыздын 
билимге болгон мамилеси єзгє-
рїп, анын натыйжасында тээ ба-
йыртан бери туу тутуп келаткан 
руханий-адептик тїшїнїктєрдї 
тана баштаган урпактар кєбєйдї. 
Эгер ушул багытта кете берсек, 
анда биздин улуттук педагоги-
ка чейрек кылымдан кийин кан-
дай абалда болушу мїмкїн деген 
тїшїнїк алдыга ой жїгїрткєн 

кимди болбосун кыжаалат кыл-
бай койбойт. Ичкериден караган-
да бул тереў маани берїї менен 
мамиле кылууга тийиш маселе 
катары жарандык коомчулук-
тун негизги кєўїлїн буруу деў-
гээлине ээ болуп калган вазый-
пага айланып, эне тилинде или-
мий-теориялык ишмердїїлїгїн 
жїргїзє албаган жаштарга ата-
бабасы колдонуп келген кадим-
ки кыргыз тилинде жазма текст 
тїзїї жолдорун їйрєтїїгє багыт 
алышы керектигин ачык эле кєр-
сєтїїдє. 

Аны азыр коомчулукка актив-
дїї аралашып жаткан илимдер 
єз алдынча ишке ашыра албас-
тыгын реалдуу турмуш чынды-
гы айкындады. Анткени, тигил 
же бул илимди «кыргызча сїйлє-
тїї» иштерине єтє татаал жумуш 
болгондуктан, ага атуулдук ма-
миле кылуу менен бардык араке-
тин жумшаган адистер улам жыл 
єткєн сайын суюлуп барат. Кєп-
чїлїк эл бул проблеманы ар тїр-
дїї жагдайда тїшїндїрїшсє да, 
баарыга белгилїї чындык кыр-
гыз тили оозеки кептин єнїк-
пєгєн куралы катары жарандык 
чєйрєдє пайдаланылып жатка-
нынан ачык кєрїнєт. Проблема 
бїгїн эле белгилїї болуп жат-
кан жок. Анын єзєгї єткєн доор-
го барып такалат. Ички мазмуну 
боюнча тез эле чечиле калчудай 
болгон бул маселенин тамыры 
жыл єткєн сайын тереўдеп, аны 
коомдук-саясий маанисин ачуу 
менен бирге улуттук билим бе-
рїїчї философиясын жалпы или-
мий чєйрєнїн жапырт аракетин-

де ишке ашырбаса єз натыйжа-
сын бербестиги учурда белги-
лїї болуп калды. Айрым адистер 
ким кааласа эле тїзє койчудай 
кєрїнгєн кыргыз тилинде или-
мий-кесиптик жазма тексттерди 
тармактар боюнча жїзєгє ашы-
руу татаал проблемалар менен 
коштолуп, аны сапаттуу жасоо 
жумуштарын орто жана жогорку 
окуу жайларда їзгїлтїксїз оку-
туу керектигин ачыктады. Кєп-
чїлїккє анча байкала бербегени 
менен аны ар бир жаранга їйрє-
тїї улуттук педагогикада кыргыз 
тили жана адабиятын окутуу ма-
селелери менен тїздєн-тїз бай-
ланышта келип, биринчи кезекте 
кыргыз эли оозеки адабиятында 
калтырган сєз байлыгын тил ка-
ражаты катары кабылдап, бар-
дык илим-билимди таанып-би-
лїїнїн булагындай билдирїї жа-
гын кїн тартибине алып чыгат. 

Эгемендїї єлкє катарында 
чейрек кылымдан ашуун жа-
шоо кечирсек да бул проблема 
мамлекеттик жетекчилер менен 
илимий чєйрєнїн кєўїлїн бура 
элек. Ага мисал єлкєнїн билим 
берїїсїнє укуктук да, адеп-ах-
лактык да баа берїїчї улуттук 
педагогика Улуттук илимдер 
академиясында єзїнчє тармак 
катары киргизилген эмес. Кыр-
гызстан єзїнчє уникалдуу ма-
данияты, кайталангыс тарыхый 
мурастары, адабий дєєлєттєрї 
бар эл экендиги белгилїї бол-
со да, аны заман талабына ыла-
йык єзгєртїп, кийинки муунга 
окутуу жолдоруна мыйзамдык-
нравалык баа берїїчї бєлїмдї 
улуттук илимдер академиясы-
нын базасында тїзїї зарылдыгы 
кєп жылдардан бери эле белги-
лїї болсо да, проблеманы чечїї 
жагы ушул мезгилге чейин кара-
ла элек. Илимий чєйрє бул масе-
леге мындан бир нече жыл мур-
да эле пикирин билдирип, анын 
актуалдуулугуна коомчулуктун 
кєўїлїн бурушу керек болсо да, 
бул багыттагы жумуштар жа-
ўыдан гана козголуп жатат. Биз 
аны Назаркул Ишекеевдин Улут-
тук илимдер академиясындагы 
мїчє-корреспонденттик орун-
га кандидатурасынын кєрсєтї-
лїшї менен байланыштырабыз. 
Педагогика илимдеринин док-
тору, профессор Н.Ишекеевдин 
бул орунга келиши ушул тармак-
та топтолгон бир катар маселе-
лердин туура чечилишине жол 
ачат эле. Тактап айтканда, ал 
мамлекеттин алкагында тїзїлгєн 
кыргыз тилин жана адабиятын 
окутуунун жалпы жана конкрет-
тїї маселелерин жакшы билет. 
Расмий бийлик менен кызмат-
ташуунун бардык тїрїндє буга 
чейин иш алып барып келген-
диктен, Улуттук илимдер ака-

демиясынын мїчє-корреспон-
денти катары илимий коомчу-
лукка аталган тармактын проб-
лемаларын кєтєрїїгє Н.Ише-
кеевдин инсандык да, окумуш-
туулук да мїмкїнчїлїгї жетет. 
Б.а. кылымдап тїптєлгєн кыр-
гыз адабиятын кийинки муун-
га жеткирїїдє заманбап окутуу 
методикасын колдонуу дїйнє-
лїк адабий берїї процесске жа-
ўыдан аралашкан кыргыз ада-
биятын, кыргыз элине мїнєздїї 
кєркєм-эстетикалык табылгалар-
ды кєчмєн маданиятка таандык 
уникалдуу адабий дєєлєттєрдї 
окутуунун илимий-практика-
лык негиздери менен окуучуга 
жеткирїї мектепте адабий чы-
гармаларды талдоонун жаўы ме-
тоддорун пайдаланууга карата 
тїзїлгєн муктаждыктарды че-
чїї жолдорун илимий чєйрєдє 
сунуштай алат. 

Кыргыз педагогикалык коом-
чулугу Н.Ишекеевди 1980-жыл-
дардан бери билет. Ал Кыргыз 
мамлекеттик университеттин 
кыргыз тилин жана адабиятын 
окутуунун методикасы кафед-
расынын окутуучусу болуп иш-
тегенден тартып бул багыттагы 
кєз карашын жаўычыл концеп-
туалдуу ойлор менен єнїктїрїп, 
«кыргыз адабиятын окутуунун 
методикасы» деген педагогика 
илимдеринин бир багытына не-
гиз салуучулардын бири катары 
таанымал. Азыркы учурда жаш-
тар арасында кєркєм-эстетика-
лык ой жїгїртїї тємєндєп, кыр-
гыз тили жана адабиятын орто 
жана жогорку окуу жайларында 
окутууда бир катар проблемалар 
кєтєрїлїп, практик педагогдор-
го академиялык илимден кол-
доо керек болуп жаткан маал-
да Н.Ишекеев мындай вазыйпа-
ны башкаларга салыштырмалуу 
жакшы аткармак. Анткени, жеке 
улутка мїнєздїї салттуу нрава-
лык тїшїнїктєрдїн технология-
лык доордон ордун «таап», кан-
дай педагогикалык-психология-
лык шарттарда окутуу бїгїнкї 
кїндїн талабына туура келээри 
боюнча академиялык илимий 
концепциясын тїзїї зарылды-
гы турган маалда анын Улуттук 
илимдер академиясына мїчє-кор-
респонденти катары шайланышы 
илимий коомчулукта объектив-
дїї чечим болмок. Бул ойлорду 
туура кабылдоо менен педаго-
гикалык коомчулуктун мындай 
пикирин академиянын акылман 
окумуштуулары акыйкат добуш 
берет деген ойдобуз. 

Б.АКМАТОВ, 
К.Карасаев атындагы 

БМУнун кыргыз адабияты 
кафедрасынын башчысы, 

п.и.д., профессор
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АДИСТИ ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫНЫН МҮЧӨ-КОРРЕСПОНДЕНТТИГИНЕ СУНУШТАЙБЫЗ

КРнын Министрлер Кабине-
тине караштуу Интеллектуал-
дык менчик жана инновация-
лар мамлекеттик агенттигинин 
(Кыргызпатенттин) директору 
Динара Молдошева жана “Курак” 
Айымдар Форуму” коомдук би-
рикмесинин башкармалыгынын 
тєрайымы Айнура Сагынбаева 
кызматташтык жєнїндє Мемо-
рандумга кол коюшту.

Жолугушууга Интеллектуал-
дык менчик мамлекеттик фон-
дунун аткаруучу директору Жоо-
дарбек Жумабаев, Мамлекеттик 
патенттик-техникалык китепка-
нанын директорунун орун баса-
ры Касиет Качаганова жана “Ку-

рак” Айымдар Форуму” коомдук 
бирикмесинин аткаруучу дирек-
тору Нуржан Азимовалар катыш-
ты.

Жыйындын жїрїшїндє тарап-
тар Кыргыз Республикасындагы 
аялдардын ишкердигин, ишкана-
лардын интеллектуалдык менчик 
жана инновациялык активдїїлї-
гїн єнїктїрїї жаатында эки та-
раптуу кызматташуунун актуал-
дуу темаларын талкуулашты.

Динара Молдошева Кыргызпа-
тенттин интеллектуалдык мен-
чик жана инновациялар чєй-
рєсїндє жїргїзїлїп жаткан 
иш-аракеттери, долбоорлору: 
“StartUp Kyrgyzstan” республи-

калык сынагы, єлкєнїн ЖОЖ-
дорунда бизнес-инкубаторлор-
ду тїзїї, STEAM билим берїїнї 
єнїктїрїї, Кыргыз Республика-
сында креативдїї индустрияны 
єнїктїрїї боюнча иш-аракеттер 
тууралуу айтып берди.

Ошондой эле, Кыргызпатент-
тин директору новаторлор жа-
на стартапчылар їчїн идеялар-
ды бизнеске айландыруу боюнча 
ар тїрдїї кызмат кєрсєтїїлєрдї 
сунуштаган жана “Бирдиктїї те-
резе” принцибинде иштей турган 

Кыргызпатенттин инновациялык 
борборун ачуу боюнча долбоор-
дун їстїндє иштеп жаткандыгын 
белгиледи.

Инновациялык борбор заман-
бап жабдуулар менен камсызда-
лып, чоў коференциялык зал, ко-
воркинг їчїн заманбап аянтча, 
мындан сырткары кєп функция-
налдуу инновациялык лаборато-
рия менен жабдылат.

Єз кезегинде Айнура Сагын-
баева “Курак” Айымдар Форуму” 
коомдук бирикмеси тарабынан 
ишке ашып жаткан долбоорлор 
менен тааныштырды.

Аталган эки тараптуу кели-
шимдин негизинде тараптар 
аялдар арасында инновация-
лык ишкердикти жайылтуу жа-
на таратуу, инновациялык иш-
кердикти єнїктїрїї їчїн шарт-
тарды тїзїї, шыктандыруу жа-
на “StartUp Kyrgyzstan” респуб-
ликалык сынагын єткєрїї жа-
на уюштуруу боюнча иш алып 
барат.

Жазгїл КАРБОСОВА

Кыргызпатент жана 
“Курак” Айымдар Форуму”
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1. Ïðåäñòàâëåííûå â ðàìêàõ óêàçàííîãî 
Ïðîåêòà â ðàñïîðÿæåíèå Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè 
ñðåäñòâà áóäóò èñïîëüçîâàíû íà ïðèåìëåìûå 
âûïëàòû ïî Êîíòðàêòó íà ïîñòàâêó:

ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÎÃÎ 
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß (2 ËÎÒÀ)

2. Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ 
ñîîáùåñòâ (ÀÐÈÑ) îò ëèöà àéûë îêìîòó è ÑÝÑ 
Îøñêîé, ×óéñêîé è Èññûê-Êóëüñêîé îáëàñòåé 
ïðèãëàøàåò ó÷àñòíèêîâ ïîäàòü çàïå÷àòàííûå 
êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ íà ïîñòàâêó:

ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÎÃÎ 
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß (2 ËÎÒÀ)

Âàëþòîé Êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ 
Êûðãûçñêèé ñîì.

3. Çàèíòåðåñîâàííûå ó÷àñòíèêè ìîãóò ïîëó÷èòü 
äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ è îçíàêîìèòüñÿ 
ñ òåíäåðíîé äîêóìåíòàöèåé â îôèñå Àãåíòñòâà 
ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ ïî ñëå-
äóþùåìó àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 
ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, îòäåë çàêóïîê, 
òåë: +996(312) 62-07-52, fax: +996(312) 62-47-48, 
e-mail: zakupki@aris.kg, èëè íà ñàéòå: www.aris.kg

4. Ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ ïî ïîäïðîåêòó 
â ýëåêòðîííîì âèäå ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü ïîñ-
ëå ðåãèñòðàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÀÐÈÑ: 
www.aris.kg

5. Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñ-
òàâëåíû â âûøåóêàçàííûé îôèñ íå ïîçäíåå 
2 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà, 11.00 (ìåñòíîå âðåìÿ) è 
äîëæíû îñòàâàòüñÿ â ñèëå â òå÷åíèè 90 äíåé 
ïîñëå âñêðûòèÿ. Çàëîãîâîå îáåñïå÷åíèå Êîí-
êóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ íå òðåáóåòñÿ, îäíàêî 
òðåáóåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå Äåêëàðàöèè ãàðàí-
òèéíîãî îáåñïå÷åíèÿ êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ. 
Ó÷àñòíèê òîðãîâ, îòçûâàþùèé èëè èçìåíÿþùèé 
ñâîå Êîíêóðñíîå ïðåäëîæåíèå ïîñëå âñêðûòèÿ 
êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà 
åãî äåéñòâèÿ, èëè íå ïîäïèñàâøèé êîíòðàêò, â 
ñëó÷àå åãî ïðèñóæäåíèÿ, èëè íå ïðåäîñòàâèâ-
øèé ãàðàíòèþ âûïîëíåíèÿ êîíòðàêòà ê ñðîêó, 
óêàçàííîìó â òåíäåðíîé äîêóìåíòàöèè, àâòî-
ìàòè÷åñêè íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â òåíäåðàõ 
â ðàìêàõ ïðîåêòîâ ðåàëèçóåìûõ ÀÐÈÑ ñðîêîì 
íà äâà ãîäà.

Âñå ïðåäëîæåíèÿ, ïîëó÷åííûå ïî èñòå÷åíèè 
ñðîêà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé, áóäóò îòêëîíåíû è 
âîçâðàùàþòñÿ íå ðàñïå÷àòàííûìè. 

6. Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ áóäóò âñêðûòû â 
ïðèñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ, ïîæåëàâøèõ ïðèñóò-
ñòâîâàòü, 2 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà, 11.00 (ìåñòíîå 
âðåìÿ) â îôèñå Àãåíòñòâà ðàçâèòèÿ è èíâåñòè-
ðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ ïî àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ 
Ðåñïóáëèêà, ã.Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, 
êîíôåðåíö-çàë.

ПССИ г.КАРА-КУЛЬ 
объявляет первичные публичные 

торги по реализации: 

1. Ëåãêîâîé àâòîìîáèëü ÂÀÇ-21063 ¹1269 ÄÀ, 1990 ã. âû-
ïóñêà 67 000 ñîì.

2. Ëåãêîâîé àâòîìîáèëü ÓÀÇ-2206 ¹1638 ÄÀ, 1998 ã. âûïóñêà 
115 000 ñîì.

3. Ãðóçîâîé àâòîìîáèëü ÌÀÇ-5335 ¹213 ÄÊ, 1986 ã. âûïóñêà 
355 000 ñîì.

4. Àâòîáóñ ÊÀÂÇ 685 ¹205 ÄÊ 1982 ã.âûïóñêà – 51 000 ñ.
5. Ãðóçîâîé àâòîìîáèëü Êàìàç 5410 ¹247 ÄÊ 1986 ã. âûïóñêà 

247 000 ñîì.
6. Ïîëóïðèöåï ÎäÀÇ 9370 ¹0005 ÄÊÐ 1986 ã. - 161 000 ñ.
7. Ãðóçîâîé àâòîìîáèëü ÃÀÇ 53 À 250 ÄÊ 1984 ã. âûïóñêà 

73 000 ñîì.
8. Ìèêðîàâòîáóñ Ìåðñåäåñ-Áåíö 410 ¹0442 ÄÊ 1989 ã. âû-

ïóñêà 76 000 ñîì.
9. Àâòîáóñ Äðàãìþëëåð ¹0482 ÄÊ 1986 ã. âûïóñêà 

1 842 000 ñîì.
10. Ïðèöåï Ãðîê-GR 02-49DAP 1988 ã. âûïóñêà 167 000 ñîì.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 10 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ â çäàíèè 
ÏÑÑÈ ã.Êàðà-Êóëü ïî óë.×àðãûíîâà, 17. Ïîêóïíàÿ öåíà äîëæíà 
áûòü âíåñåíà íå ïîçäíåå 7 äíåâíîãî ñðîêà ïîñëå òîðãîâ íà äåï.
ñ÷åò ÏÑÑÈ ã.Êàðà-Êóëü 4408102100000190, ÁÈÊ 440001.

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ ã.Êàðà-Êóëü èëè ïî òåë.: 
(03746) 5-27-38, (0550) 19-12-70.

Ñò.ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü 
ÏÑÑÈ ã.Êàðà-Êóëü:  Ì.ÌÎËÎØÎÂ

Ä-26

ОАО «Кыргызэнергострой»
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÑÓÙÅÑÒÂÅÍÍÎÌ ÔÀÊÒÅ

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êûðãûçýíåðãîñòðîé» ñîîáùàåò 
î òîì, ÷òî Ñîâåò äèðåêòîðîâ íà çàñåäàíèè, ñîñòîÿâøåìñÿ 30 èþëÿ 
2021 ãîäà ïî àäðåñó: ×óéñêàÿ îáëàñòü, Ñîêóëóêñêèé ðàéîí, 
ñ. Ñåëåêöèîííîå, óë. Öèîëêîâñêîãî, 86, ïðèíÿë ðåøåíèå èçáðàòü 
äèðåêòîðîì Äàéûðîâà Àçàìàòà Ýìèëîâè÷à ñ 01.08.2021 ã.

Í-269

ОАО «Евразийский 
Сберегательный Банк»
г. Бишкек, ул.Ибраимова, 40/1, 

ИНН 02903199310045, ОКПО 20205649 

ÍÀÑÒÎßÙÈÌ ÓÂÅÄÎÌËßÅÒ 
Î ÑÓÙÅÑÒÂÅÍÍÎÌ ÔÀÊÒÅ:

24 èþëÿ 2021 ãîäà ïðîâåäåíû çà÷èñëåíèÿ 
öåííûõ áóìàã íà ëèöåâîé ñ÷åò ÇÀÎ «Öåíò-
ðàëüíûé Äåïîçèòàðèé» îò Òåðåùåíêî 
Àëåêñåÿ Þðüåâè÷à KG0105104010-265000 
ÖÁ, KG0107104018-170145 ÖÁ, Èòîãî: 435 145. 
Îáùåé íîì.ñòîèìîñòè 8 702 900 ñîì, äîëÿ â 
Óñòàâíîì êàïèòàëå 2,9%.

28 èþëÿ 2021 ãîäà ïðîâåäåíû çà÷èñëåíèÿ 
öåííûõ áóìàã íà ëèöåâîé ñ÷åò Ìóõàìåäæàíî-
âîé Ìàäèíû Àõìàãàìáåòîâíû îò ÇÀÎ «Öåíò-
ðàëüíûé Äåïîçèòàðèé» KG0105104010-265000 
ÖÁ, KG0107104018-170145 ÖÁ, Èòîãî: 435 145. 
Îáùåé íîì.ñòîèìîñòè 8 702 900 ñîì, äîëÿ â 
Óñòàâíîì êàïèòàëå 2,9%.

Ñ-233 

 ОАО «Евразийский 
Сберегательный Банк»
г. Бишкек, ул.Ибраимова, 40/1, 

ИНН 02903199310045, ОКПО 20205649 

ÍÀÑÒÎßÙÈÌ ÓÂÅÄÎÌËßÅÒ 
Î ÑÓÙÅÑÒÂÅÍÍÎÌ ÔÀÊÒÅ:

24 èþëÿ 2021 ãîäà ïðîâåäåíû çà÷èñëåíèÿ öåííûõ áóìàã 
íà ëèöåâîé ñ÷åò ÇÀÎ «Öåíòðàëüíûé Äåïîçèòàðèé» îò 
Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu «Stylus» KG0101104014-
517218 ÖÁ, KG0102104013-114849 ÖÁ, KG0103104012-257353 
ÖÁ, KG0106104019-88736 ÖÁ, KG0107104018-435328 ÖÁ, 
Èòîãî: 1 413 484. Îáùåé íîì.ñòîèìîñòè 28 269 680 ñîì, äîëÿ 
â Óñòàâíîì êàïèòàëå 9,42%.

28 èþëÿ 2021 ãîäà ïðîâåäåíû çà÷èñëåíèÿ öåííûõ áó-
ìàã íà ëèöåâîé ñ÷åò Àñàíîâîé Àëòûíàé Òàëãàòîâíû îò 
ÇÀÎ «Öåíòðàëüíûé Äåïîçèòàðèé» KG0101104014-517218 
ÖÁ, KG0102104013-114849 ÖÁ, KG0103104012-257353 ÖÁ, 
KG0106104019-88736 ÖÁ, KG0107104018-435328 ÖÁ, Èòîãî: 
1 413 484. Îáùåé íîì.ñòîèìîñòè 28 269 680 ñîì, äîëÿ â 
Óñòàâíîì êàïèòàëå 9,42%.

Ñ-233 

ОсДО Ломбард «Камышай» 
объявляет о своем закрытии. Претензии 

принимаются в течение двух месяцев 
по тел.: (0700) 34-38-71, код ОКПО 
21334739, ИНН 00404199610088. 

Í-271 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ПО ЭКОЛОГИИ И КЛИМАТУ 

Приняты на работу:
Óìåòîâ Ó.Ñ. – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò âíóòðåííåãî àóäèòà; 

Ðûñáåêîâà À.Ò. – ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ; 
Àêïàðàëèåâ Ä. – âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ.

объявляет набор на вакантные административные должности:

- ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ñ òðåáî-
âàíèÿìè ê êâàëèôèêàöèè: âûñøåå ïðîôèëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ 
ðàáîòû íà ðóêîâîäÿùèõ äîëæíîñòÿõ íå ìåíåå 5 ëåò.

- ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÃÎ ÓÏ-
ÐÀÂËÅÍÈß ñ òðåáîâàíèÿìè ê êâàëèôèêàöèè: âûñøåå îáðàçîâàíèå 
ïî ïðîôèëþ ðàáîòû, ñòàæ ðàáîòû íà ðóêîâîäÿùèõ äîëæíîñòÿõ íå 
ìåíåå 3-õ ëåò èëè â ïðåäìåòíîé îáëàñòè íå ìåíåå 5 ëåò.

- ÇÀÂÅÄÓÞÙÈÉ ÎÒÄÅËÎÌ/ÑÅÊÒÎÐÎÌ Â ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÕ 
ÓÏÐÀÂËÅÍÈßÕ ÃÊÝÊ ñ òðåáîâàíèÿìè ê êâàëèôèêàöèè: âûñøåå 
ïðîôèëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû íà ðóêîâîäÿùèõ äîëæíîñòÿõ 
íå ìåíåå 3-õ ëåò èëè â ïðåäìåòíîé îáëàñòè íå ìåíåå 5 ëåò.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü 
êîïèè: äèïëîìà, ïàñïîðòà è òðóäîâîé êíèæêè. 

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â ñðîê äî 10.00 ÷àñîâ 9 àâãóñòà 2021 
ãîäà ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Ãîðüêîãî, 142. Ïî âñåì âîïðîñàì 
îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: (0550) 98-79-97.

Êîëëåêòèâ Áèøêåêñêîãî ôèëèàëà Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Êàäàñòð» âûðàæàåò 
èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ äèðåêòîðó ÁÔÃÓ 
«Êàäàñòð» Áåðèêáàåâó Áîëîòáåêó Æóìàãóëî-
âè÷ó â ñâÿçè ñ áåçâðåìåííîé êîí÷èíîé

ðîäíîãî áðàòà 
Áåðèêáàåâà Àñàíêàçû Æóìàãóëîâè÷à.

Ñ/Î-160

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 
÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé 

ó÷àñòîê (çåì. äîëþ) ¹0075253 îò 22.02.2007 
ã., äîãîâîð êóïëè ïðîäàæè ¹480 îò 

09.03.2007 ã. è Òèïîâîé äîãîâîð ¹1189 îò 
24.04.2008 ã. è ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ 
äîëþ ¹017141 îò 26.02.2007 ã.

íà èìÿ Äèðêñåí Âèêòîð Ïåòðîâè÷à 
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûìè. 

Í-272

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà ×¹386539 
íà èìÿ Òîáîêåë êûçû Êàóõàð 

ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-273

Æàíàáèëîâà Áàòìàá¿á¿ Æàíóçàêîâíàãà 
òèåøåë¿¿ 16.03.2012-æûëû áåðèëãåí 

ìàìëåêåòòèê àêò ×¹380935 æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Í-268

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà ñåðèÿ ×¹1034326, 
òåõíè÷åñêîãî ïàñïîðòà è äîãîâðà êóïëè-ïðîäàæè 

íà èìÿ Êàðàåâà Äàíèëáåêà Øåðìàìàòîâè÷à 
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-270

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 
÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé 

ó÷àñòîê ¹0046601 íà èìÿ Áåêòóðãàí óóëó 
Ðóñëàí ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-267

ªçãºí ðàéîíó, Æûëàëäû àéûëûíûí Ò.Àáäûëëàåâ 
êº÷ºñ¿í¿í òóðãóíó Àäûêàäûð óóëó Æàêøûëûêêà 

òààíäûê æåð ó÷àñòîãóíà áîëãîí æåêå ìåí÷èê 
óêóãó æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê àêòû ñåðèÿ 

×¹734547, ÈÍÍ 5-06-06-0004-0156 æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-568

Áèøêåêñêèé ôèëèàë ÃÓ «Êàäàñòð» ïðîñèò 
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì ãîñóäàðñòâåííûé 

àêò î ïðàâå ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåðèè × ¹316611. 

Ñ/Î-160
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

автоунааны сатуу боюнча ачык 
тоорук (аукцион) єткєрєт:

¹ Àâòîóíàà
Áàøòàïêû 

ñàòóó áààñû, 
ñîì ìåíåí

Êåïèëäèê 
òºëºì 5%, 
ñîì ìåíåí

1 Òîéîòà Ëåíä Êðóèçåð 100, 
áðîíäîëãîí, 2006-æûëû ÷û-
ãàðûëãàí

1 668 800 83 440

 Òîîðóê (àóêöèîí) ºòêºð¿¿ ê¿í¿: 2021-æûëäûí 6-ñåíòÿáðû ñààò 
15.00.

Òºëºº ôîðìàñû: íàê æàíà íàê ýìåñ ýñåïòåø¿¿.
Òîîðóê ºòêºð¿ë¿¿÷¿ äàðåê: Áèøêåê øààðû, Ò.̄ ìºòàëèåâ àòûí-

äàãû êº÷º, 101.
Áèëäèðìåëåð êåïèëäèê òºã¿ìä¿ òºëºº ìåíåí 2021-æûëäûí 

3-ñåíòÿáðûíäà ñààò 17.00ãº ÷åéèí êàáûë àëûíàò.
Òîîðóêêà êàòûøóó ¿÷¿í 5% ºë÷ºìäº êåïèëäèê òºã¿ìä¿ 

1013930100000771, ÁÈÊ 101001 ýñåïòåø¿¿ ýñåáèíå òºëºº êåðåê.
Áàðäûê êààëîî÷óëàðãà 2021-æûëäûí 9-àâãóñòóíàí òàðòûï 

20-àâãóñòóíà ÷åéèí à÷ûê ýøèê ê¿íäºð¿íäº àâòîóíààíû êàðàï 
÷ûãóóãà áîëîò æàíà áèëäèðìå ôîðìàñûí 2021-æûëäûí 4-àâãóñ-
òóíàí òàðòûï 3-ñåíòÿáðûíà ÷åéèí Áèøêåê øààðû, Ò. ¯ìºòàëèåâ 
àòûíäàãû êº÷º, 101 äàðåãè áîþí÷à ñààò 9.00-17.00ãº ÷åéèí àëóóãà 
áîëîò.

Сатуучунун дареги жана телефон номери: 
Бишкек шаары, Т. Їмєталиев атындагы кєчє, 101, 

тел.: +996 (312) 66-91-52; +996 (312) 66-91-53, 
электрондук почта: sale@nbkr.kg.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

ОАО «ЦУМ-Холдинг»
óâåäîìëÿåò î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ 

àêöèîíåðîâ, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 
23 àâãóñòà 2021 ã. â 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: 

ã.Áèøêåê, ïð.×óé, 155, êîíôåðåíö-çàë (6 ýòàæ).

Äåíü ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå 
â ñîáðàíèè 30 èþëÿ 2021 ã.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè;
2. Îá îòìåíå ïåðåðåãèñòðàöèè ÎÀÎ «ÖÓÌ-Õîëäèíã;
3. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðñêîé îðãàíèçàöèè è ðàçìåðà îïëàòû óñëóã.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 14.00 ÷. 23 àâãóñòà 2021 ã.
Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè â 15.00 ÷.

Ó÷àñòâîâàòü â ðàáîòå ñîáðàíèÿ àêöèîíåðû ìîãóò ëè÷íî èëè ÷åðåç 
óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïî äîâåðåííîñòè, îôîðìëåííîé 
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà ÊÐ.

Ñ ìàòåðèàëàìè ñîáðàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ó ñåêðåòàðÿ Îá-
ùåñòâà ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, ïð.×óé, 155, ÎÀÎ «ÖÓÌ «Àé÷óðåê» 
â êàá.601.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 90-99-40.

УРМАТТУУ АКЦИОНЕРЛЕР!

 «ЦУМ-Холдинг» ААК
2021-æûëäûí áàø îîíà àéûíûí 23¿íäº ñààò 15.00äº 

Áèøêåê øààðû, ×¿é ïðîñïåêòèñè, 155, êîíôåðåíö-çàë 
(6-êàáàò) äàðåãèíäå àêöèîíåðëåðäèí êåçåêñèç 

æàëïû ÷îãóëóøó ºòººð¿í ìààëûìäàéò.

×îãóëóøêà êàòûøóóãà óêóãó áàð àêöèîíåðëåðäèí òèçìåñèí ò¿ç¿¿ 
ê¿í¿ – 2021-æûëäûí òåêå àéûíûí 30ó.

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ:

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿;
2. “ÖÓÌ-Õîëäèíã” ÀÀÊíû êàéðà ðåãèñòðàöèÿëîîíó æîêêî ÷ûãàðóó;
3. Àóäèòîðãî êûçìàò àêû òºëººí¿í æàíà óþìäóí àóäèòîðóí áå-

êèò¿¿.

Êàòòîîíóí áàøòàëûøû 2021-æûëäûí áàø îîíà àéûíûí 23¿íäº 
ñààò  14.00äº.

Êàòòîîíóí àÿêòàëûøû ñààò 15.00äº.

×îãóëóøêà àêöèîíåð ºç¿ æå áîëáîñî ÊÐ ìûéçàìûíà ûëàéûê 
òàðèçäåëãåí èøåíèì êàò ìåíåí ºê¿ë¿ êàòûøñà áîëîò.

×îãóëóøòóí ìàòåðèàëäàðû ìåíåí Êîîìäóí ñåêðåòàðûíàí 
Áèøêåê ø., ×¿é ïðîñïåêòèñè, 155, «ÖÓÌ «Àé÷¿ðºê» ÀÀÊ (601-á.) 
äàðåãè áîþí÷à òààíûøñà áîëîò.

Ìààëûìàò àëóó òåëåôîíäîðó: 90-99-40.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîé äîëåé ¹0390 îò 26.02.1999 ã. íà èìÿ 

Ñàðûìñàêîâîé Ðàêèå ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-265

ªçãºí ðàéîíó, Ìûðçà-Àðûê àéûëûíûí òóðãóíó Àéòêóëîâ 
Àëûì Îðîçìàòîâè÷êå òààíäûê æåð ¿ë¿ø¿íºí ïàéäàëàíóóãà 
óêóê áåð¿¿÷¿ ê¿áºë¿ê Ñåðèÿ ÊË ¹01258, ÈÍÍ 50614-0005-0120 

æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-180Êóðàëáàåâà Ìèðàêàí 

Æîëäîøîâíàíûí íààìûíäàãû 
æåð ¿ë¿ø¿íºí ïàéäàëàíóóãà óêóê 

áåð¿¿÷¿ ê¿áºë¿ã¿ Ñ¹0113577 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-040 

Подразделение службы судебных исполнителей 
города Каракол Иссык-Кульской области 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПОВТОРНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ ЗАЛОЖЕННОЕ ИМУЩЕСТВО 

Тюкебаева Таланта Мирбековича в виде жилой дом, находящийся по адресу: 
г.Каракол, ул.Кыдыр-Аке, дом №96 принадлежащий Тюкебаеву Таланту Мирбековичу.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 03.09.2021 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.Êàðàêîë, óë.Êûäûð-Àêå, äîì ¹96, 

ñî ñòàðòîâîé ñòîèìîñòüþ â ñóììå 1 500 000 (îäèí ìèëëèîí ïÿòüñîò òûñÿ÷) ñîìîâ.

Ëèöàì, æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå íà òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 5% îò 
ñòàðòîâîé ñòîèìîñòè çàëîæåííûõ èìóùåñòâ çà äåíü äî íà÷àëà òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ ãîðîäà 
Êàðàêîë.

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ 02.09.2021 ãîäà.
Ó÷àñòíèê âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè äîëæåí íå ïîçäíåå ñåìè äíåé îïëàòèòü ïîëíóþ ïîêóïíóþ 

ñòîèìîñòü èìóùåñòâà, ñ çà÷åòîì ñóììû çàäàòêà, âíåñåííîãî èì äî íà÷àëà àóêöèîíà.
Ïðè óêëîíåíèè îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà èëè íå îïëàòû ïîêóïàòåëåì âñåé ïðè÷èòàþùåéñÿ ñ íåãî ñóììû 

â óñòàíîâëåííûé ñðîê, ñóììà çàäàòêà åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ âð.è.î. ñòàðøèé ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ ãîðîäà Êàðàêîë ÀÑÀÊÅÅÂ ×.Ø. 
Çà äîïîëíèòåëüíîé ñïðàâêîé îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ ãîðîäà Êàðàêîë Èññûê-Êóëüñêîé îáëàñòè ïî 

àäðåñó: ã.Êàðàêîë, óë.Æàìàíñàðèåâà, 136. 

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (03922) 5-58-12, 5-57-74, ñ.òåë. (0701) 123-005. 
Ñ-122

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«Об утверждении государственного 
образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по 
специальности «Лечебное дело».

Âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà 
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î äåëåãèðîâàíèè îò-
äåëüíûõ íîðìîòâîð÷åñêèõ ïîëíîìî÷èé Ïðàâè-
òåëüñòâà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ðÿäó ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè» îò 
15 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹530 è â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ïóíêòîì 5 Ïîëîæåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííûõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòàõ ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ â Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêå, óòâåðæ-
äåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êûðãû-
çñêîé Ðåñïóáëèêè îò 3 ôåâðàëÿ 2004 ãîäà ¹53, 
ïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ãîñóäàðñòâåííûé îáðàçîâàòåëüíûé 
ñòàíäàðò âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ëå÷åáíîå äåëî» ñîãëàñíî 
ïðèëîæåíèþ.

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷å-
íèè 7 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà 
âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Àáûëêàñûìîâó Ã.Ì.

4. Íàïðàâèòü êîïèè ïðèêàçà íà ãîñóäàðñòâåííîì è 
îôèöèàëüíîì ÿçûêàõ, íà áóìàæíîì è ýëåêòðîííîì 
íîñèòåëÿõ, ñ óêàçàíèåì èñòî÷íèêà îïóáëèêîâàíèÿ 
óêàçàííîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà â Ìè-
íèñòåðñòâî þñòèöèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè äëÿ 
âêëþ÷åíèÿ â Ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð íîðìàòèâíûõ 
ïðàâîâûõ àêòîâ. 

Кыргыз Республикасынын кесиптик 
жогорку билим берїїнїн «Дарылоо иши» 
адистиги боюнча мамлекеттик билим 

берїї стандарттарын бекитїї жєнїндє

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
БИЛИМ БЕРЇЇ ЖАНА ИЛИМ 

МИНИСТРЛИГИНИН
БУЙРУГУ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 
2014-æûëäûí 15-ñåíòÿáðûíäàãû ¹530 òîêòîìó 
ìåíåí áåêèòèëãåí "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
ªêìºò¿í¿í àéðûì ÷åíåì æàðàòóó ûéãàðûì óêóê-
òàðûí àòêàðóó áèéëèãèíèí ìàìëåêåòòèê îðãàíäà-
ðûíà ºòêºð¿ï áåð¿¿ òàðòèáè æºí¿íäºã¿ æîáîíó" 
àòêàðóó ìàêñàòûíäà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí ªêìºò¿í¿í 2004-æûëäûí 3-ôåâðàëûíäàãû 
¹53 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí «Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíäà êåñèïòèê áèëèì áåð¿¿í¿í ìàìëåêåòòèê 
ñòàíäàðòòàðû æºí¿íäºã¿» æîáîíóí 5-ïóíêòóíà 
ûëàéûê áóéðóê êûëàì:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êåñèïòèê æîãîðêó 
áèëèì áåð¿¿í¿í «Äàðûëîî èøè» àäèñòèãè áîþí÷à 
ìàìëåêåòòèê áèëèì áåð¿¿ ñòàíäàðòû òèðêåìåãå 
ûëàéûê áåêèòèëñèí.

2. Óøóë áóéðóê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí 
òàðòûï 7 ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

3. Óøóë áóéðóêòóí àòêàðûëûøûí êºçºìºëäºº 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèëèì áåð¿¿ æàíà 
èëèì ìèíèñòðëèãèíèí Êåñèïòèê áèëèì áåð¿¿ áàø-
êàðìàëûãûíà (Ã.Ì. Àáûëêàñûìîâàãà) æ¿êòºëñ¿í.

4. Ìàìëåêåòòèê óêóêòóê ÷åíåìäèê àêòûëàðäûí 
ðååñòðèíå êèðãèç¿¿ ¿÷¿í óøóë áóéðóêòóí êº÷¿ð-
ìºëºð¿í óêóêòóê ÷åíåìäèê àêòû æàðûÿëàíãàí 
áóëàêòû êºðñºò¿¿ ìåíåí êàãàç æàíà ýëåêòðîíäóê 
áóëàêòàðäà ìàìëåêåòòèê æàíà ðàñìèé òèëäåðäå 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Þñòèöèÿ ìèíèñòðëè-
ãèíå æºíºò¿ëñ¿í.

Ìèíèñòð  Á.ÊÓÏÅØÎÂ
Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 30-èþëó, ¹1357/1

Ìèíèñòð  Á.ÊÓÏÅØÎÂ
ã.Áèøêåê, 30 èþëÿ 2021 ãîäà, ¹1357/1

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» 
проводит открытый тендер по закупке решений интеграции с 

информационными системами государственных служб.
Âñå æåëàþùèå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îòêðûòîì íåîãðàíè÷åííîì òåíäåðå, 

ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå www.halykbank.kg â ðàçäåëå «Î íàñ» -> «Òåíäåðû».

erkintoo777@mail.ru
erkintoonews@gmail.com

Èíäåêñè: 68451
Áèçäèí äàðåãèáèç:

Бишкек шаары, 720040,
Абдумомунов кєчєсї, 193.

Áèçäèí ðåêâèçèòòåð: ð/ñ ¹1280010019784103 ÁÈÊ 128001 ÎÊÏÎ 20108596
ÈÍÍ. 00107199210141 ÇÀÎ Êûðãûçñêèé-Èíâåñòèöèîííî-Êðåäèòíûé Áàíê (ÊÈÊÁ)Гезит ээси: КР Министрлер Кабинети

Башкы редактор
АЛЕНОВ
Бахпурбек

Абдыкарович

Êàáûëäàìà
62-38-75

Башкы редактордун
орун басары

КАРБОСОВА Жазгїл – 62-38-77

Коммерциялык директор

САТЫКУЛОВ Орункул – 62-19-06 факс
Уюлдук тел.: (0705) 11-75-87
  (0773) 11-75-87

Жооптуу катчы
ЖУНУСОВ Асан – 62-38-71

Бєлїмдєр:
Саясат жана экономика
бєлїмї – 66-22-27

Маданият бєлїмї – 62-18-64

Укук бєлїмї – 62-38-78

Веб-сайт – 62-38-74

Коммерциялык бєлїм – 62-18-66

"Нормативдик актылар"
журналы – 62-18-64

Башкы эсепчи – 62-38-73

Компьютердик
борбор – 62-38-74

Жарнамалар кыргыз, орус, англис 
тилдеринде берилет.

Жарнамалардын мазмунуна
редакция жооп бербейт.

Мыйзамдар бир эле мезгилде кыргыз жа-
на орус тилдеринде "Эркин-Тоо" гезитин-
де жарыяланып, ал расмий жарыялоо бо-
луп эсептелет.
Автордун кєз карашы редакция нын пози-
циясын билдирбейт.

"Учкун" ААК
басмаканасында басылды.

Бишкек ш., С.Ибраимов кєчєсї, 24

Áóéðóòìà ¹750. Íóñêàñû 4263

Áàñóóãà 03.08.2021-æ. ñààò 21.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

 ´ Юстиция министрлигинен єткєн 
катталуу кїбєлїгїнїн №592

Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума

кїндєрї чыгат.



Профессор Таштанбек 
Сияев Кыргыз Респуб-
ликасынын эў бийик 

тоолуу районунда – Ат-Башыда 
тєрєлгєн. Мектептеги окуучу-
лук кїндєрїндє айылдык китеп-
канадагы китептердин дээрлик 
бардыгын окуп бїткєнїн, ошон-
дон улам райондук китепкана-
нын жигердїї окурманына ай-
ланганын классташтары эскерип 
жїрїшєт. Ал физика предмети 
боюнча Нарын облусундагы эў 
кїчтїї окуучу катары тааныл-
ган. Анткени, бир нече жылдар 
удаа мектеп окуучуларынын ара-
сындагы предметтик олимпиа-
данын республикалык этабында 
облустун намысын коргоп, дайы-
ма алдыўкы орунду камсыздап 
турган. Ошол учурда эле айыл-
дык окуучу почта аркылуу Моск-
вадагы М.В.Ломоносов атындагы 
университет менен кат алышып, 
алардын берген тапшырмаларын 
сапаттуу аткарып, натыйжада ор-
то мектепти аяктап жаткан жы-
лы аталган университеттин био-
логия факультетине кабыл алы-
нат. Бирок, СССРдин космонав-
тика тармагындагы жетишкен-
диктери каарманыбыздын физика 
адистигин тандап алуусун шарт-
тайт. Ошентип, Т.М.Сияев окуу-
чу чагында эле єз алдына физика 
илими боюнча фундаменталдуу 

изилдєєлєрдї жїргїзїї макса-
тын коёт. 

Єткєн кылымдын жетимишин-
чи жылдарынын соўунда Кыргыз 
ССРинде билим-илимге ынтызар 
шыктуу балдарды Россия Феде-
рациясынын чоў шаарларында 
жайгашкан кадыр-барктуу жогор-
ку окуу жайларга тапшыртуу жак-
шы жолго коюлган эле. Таштанбек 
Моўолдорович дагы СССРдин 50 
жылдыгы атындагы Кыргыз мам-
лекеттик университетинде ачылган 
Новосибирь мамлекеттик универ-
ситетинин (НМУ) кабыл алуу ко-
миссиясына физика адистигине єз 
документтерин тапшырат. Белги-
лїї окумуштуулардан турган экза-
мендик комиссия алыскы Ат-Башы 
районунун бїтїрїїчїсїнїн билим 
деўгээли НМУда окууга татыктуу 
экенин аныктап, союздук маани-
деги ЖОЖдон билим алууга жол-
домо беришет. Бирок, каарманы-
быз ата-энесинин єтїнїчїн жерге 

таштабай Кыргыз мамлекеттик 
университетинин физика факуль-
тетинде билим ала баштайт.

1982-жылы КМУнун фи-
зика факультетине Москва 
инженердик-физикалык инсти-
тутунан окумуштуулар келишип, 
студенттердин арасында кон-
курс єткєрїшєт. Алгач бардык 
каалоочулардан алты жеўїїчї-
нї аныкташып, аларга сынактын 
экинчи туруна жолдомо беришет. 
Єз алдынча илимий изилдєє иш-
тери жогору баага арзыган эки га-
на студент конкурста ийгилик-
ке жетип, аталган окуу жайдан 
билимин улантуу бактысына ээ 
болушат. Ал окуу жайды бїтїп 
жатканда дипломдук изилдєєсїн 
СССР Илимдер академиясынын  
Физика институтунун (ФИАН) 
эксперименттик базасында жїр-
гїзгєн. 

Ал эми эмгек жолу Кыргыз 
мамлекеттик университетинин 

физика факультетинде баштал-
ган. Адегенде кафедранын лабо-
ранты, андан кийин илимий кыз-
маткер болуп эмгектенет. Кийин 
конкурстун негизинде К.Скря-
бин атындагы Кыргыз айыл чар-
ба институтуна окутуучу болуп 
кабыл алынат. 

Кыргыз айыл чарба институ-
тунун жетекчилиги Т.М.Сияев-
дин илимий потенциалын баалап, 
алыскы Молдавияга аспиранту-
рага жолдомо беришет. Ошентип, 
ошол кездеги металлдарды электр 
учкуну менен иштетїї боюнча 
борбор болуп эсептелген Мол-
давия Илимдер академиясынын 
прикладдык физика институтун-
да илимий изилдєє ишмердїїлї-
гїн улантат. Натыйжада, ал отуз 
эки жашында техника илимдери 
боюнча диссертациялык изилдєє-
сїн ийгиликтїї коргоп, техника 
илимдеринин кандидаты илимий 
даражасына ээ болот.

Єткєн кылымдын токсонунчу 
жылдарында Таштанбек Сияев 
Билим берїї жана илим министр-
лигинде жогорку окуу жайларда 
жїргїзїлгєн илим-изилдєє иш-
терин координациялаган башкы 
адис болуп эмгектенет. Ага На-
рын облусунда жогорку окуу жай 
ачуу маселесин, ал жогорку окуу 
жайдын конфигурациясын, тїзї-
мїн негиздєє вазийпасы жїктє-
лєт. Натыйжада, 1996-жылы На-
рын мамлекеттик университетин 
ачуу тууралуу мамлекет башчы-
нын Жарлыгы жарыяланат. 

Нарын мамлекеттик универ-
ситети ачылгандан азыркы кїн-
гє чейин Таштанбек Моўолдоро-
вич ушул жерде бел чечпей эм-
гектенип, окуу жайды єнїктї-
рїїгє болгон кїч-кубатын жум-
шап келет. Ал биринчи прорек-
тор, кафедра башчысы жана рек-
тор кызматтарын аткаруу менен 
Сатыбалды Нааматов атындагы 
Нарын мамлекеттик универси-
тетинин тїптєлїшїнє жана ка-
лыптанышына тїздєн-тїз салы-
мын кошту.

Т.М.Сияев аталган окуу жайда 
кєп жылдары биринчи проректор 
болуу менен бирге илимий изил-
дєє ишмердїїлїгїн жарыш тїр-
дє алып кетип, педагогика или-
минде республикалык масштабда 

педагогикалык экспериментти 
жїргїздї. 

Т.М.Сияевдин жетекчилиги ал-
дында бир докторлук жана он эки 
кандидаттык диссертациялар ий-
гиликтїї корголгон. Анын окуу-
чулары биздин университетте, 
И.Арабаев атындагы КМУда, Ош 
мамлекеттик университетин-
де, Б.Ельцин атындагы Кыргыз-
Орус (Славян) университетинде, 
Талас мамлекеттик университе-
тинде, Ош технологиялык уни-
верситетинде ийгиликтїї эмгек-
тенишїїдє.

Т.М.Сияевдин педагогика 
илимдеринин доктору, профессор, 
Улуттук илимдер академиясынын 
мїчє-корреспонденти Э. Мамбе-
такунов менен бирдикте жазыл-
ган “Педагогиканын негиздери” 
аттуу окуу куралы беш ирет кай-
ра басылып, жалпы 15000 нуска 
менен жарык кєргєндїгїн жана 
аталган окуу куралы 15 жылдан 
бери республикабыздын жогорку 
жана орто окуу жайларынын сту-
денттеринин педагогика предме-
ти боюнча колдон тїшпєй окул-
ган окуу китебине айланганын 
белгилей алабыз. 

Т.М.Сияев коомдук ишмер ка-
тары да жакшы таанымал. Ал эл 
депутаттарынын Нарын облустук 
кеўешине жана Нарын шаардык 
кеўешине эки ирет депутат болуп 
шайланган. Ошондой эле коом-
дук турмуштагы активдїї жаран-
дык позициясы їчїн Ат-Башы ра-
йонунун, Нарын шаарынын жана 
Нарын облусунун ардактуу атуулу 
наамына арзыган. Мындан тышка-
ры, анын илимий эмгектери бир 
топ коомдук институттар тара-
бынан жогору бааланган. Алсак, 
Т.М.Сияев Россиянын Эл аралык 
педагогикалык билим берїї акаде-
миясынын (МАНПО) жана Чыўгыз 
Айтматов атындагы академиянын 
академиги да болуп саналат.

Адилбек ЖАНТАЕВ,
С.Нааматов атындагы 

Нарын мамлекеттик 
университетинин илим 

жана єнїктїрїї боюнча 
проректору, филология 

илимдеринин доктору, 
профессордун милдетин 

аткаруучу

Ак эмгеги менен эрезеге жеткен

ТАШТАНБЕК СИЯЕВ ИЗДЕНГИЧ 
ИЛИМПОЗ, МЭЭНЕТКЕЧ ИНСАН

Їстїбїздєгї жылдын 
22-майында Сатыбалды 
Нааматов атындагы 
Нарын мамлекеттик 
университетинин 
ачылганына 25 жыл толсо, 
15-июнунда университеттин 
тїптєлїшїнє тїздєн-тїз 
салым кошкон педагогика 
илимдеринин доктору, 
профессор Таштанбек 
Моўолдорович Сияевдин 
туулган кїнїнє 60 жыл 
толду. Тагдыр буюруп, 
Нарын мамлекеттик 
университетинде Таштанбек 
Моўолдорович менен чогуу 
эмгектенип калдым. Бул 
жылдарда аталган инсандын 
ємїр жолу туурасында 
жакындан билїїгє жакшы 
мїмкїнчїлїк тїзїлдї. 
Ошондуктан, окумуштуунун 
єлкєбїздє илимдин 
єнїгїїсїнє єтєгєн эмгеги 
туурасында єзїм билген 
маалыматтарды коомчулук 
менен бєлїшїїнї туура 
кєрдїм.

Тєлємїш Океев атындагы 
«Кыргызфильм» киностудиясы 
«Сагымбай манасчы» аттуу тасма 
тартылып жаткандыгын кабарлады. 
Маалыматта тасманын режиссёру – 
Эрнест Абдыжапаров, оператору Санжар 
Абдыжапаров экендиги айтылат. 
Андыктан, биз режиссёр Эрнест 
Абдыжапаровго кайрылып, тартылып 
жаткан тасма тууралуу сурадык.

- Эрнест агай, сиз буга чейин Саяк-
бай Каралаев тууралуу тасма тарт-
кансыз. Жакында Сагымбай Орозба-
ков тууралуу тасма тартуу иштерин 
баштап жатыпсыз?

- Ооба. Саякбай Каралаев тууралуу тас-
ма тартылып бїткєндєн кийин эле жа-
кында тартыла турган Сагымбай Орозба-
ков тууралуу тасманын сценарийин жа-
зууга киришкем. Сценарий былтыр жазы-
лып бїтїп, тартылмак. Бирок, пандемия 
шартында токтоп калган. Быйыл апрель 
айында «Кыргызфильм» киностудиясы 

сценарийди кабыл алган. Тасманы тар-
туу иштери кечээ 2-августта башталды. 

- Орозбаковдун ролун ким ойнойт?
- Актёр Аскат Сулайманов ойнойт. Биз 

бул тасманы 3 ай аралыгында тартып бї-
тє алабыз деген ойдобуз. 

- Кайсыл аймакта тартасыздар?
- Ысык-Кєл облусунда тартылат.

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

ОАО «ПТО «КЫРГЫЗТОРГТЕХНИКА»
ñîîáùàåò î ñóùåñòâåííîì ôàêòå, ñîñòîÿâøåìñÿ 29.07.2021 

ã., ãäå íà îñíîâàíèè Ñâîäíîãî ïåðåäàòî÷íîãî ðàñïîðÿæåíèÿ íà 
ñïèñàíèå ÖÁ çàðåãèñòðèðîâàíà ïåðåäà÷à ïðîñòûõ àêöèé:

Áûëî êîë-âî äî 
ïåðåäà÷è, %

Ïîëó÷èë 
êîë-âî,%

Ñòàëî ïîñëå 
ïåðåäà÷è,%

Êàðàêååâ Áàêûò Òîðåçîâè÷ 181543 (28,5554%) 446 (0,0701%) 181989 (28,6255%)

Îáùåå êîëè÷åñòâî ïðîñòûõ àêöèé îáùåñòâà – 635 757 øò.
Íîìåð ýìèññèè – KG 0102041017.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà ×¹067505 íà 
èìÿ Ñàìàêîâà Ìèðëàíà Êàíûáåêîâè÷à 

ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-264

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñâèäåòåëüñòâà 
íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé 
äîëåé ¹0289 îò 26.02.1999 ã. íà 
èìÿ Ñàðûìñàêîâà Äæåíèøáåêà 
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-265

Òàëàñ îáëóñóíóí Êàðà-Áóóðà ðàéîíóíà 
êàðàøòóó ×îëïîíáàé àéûë ºêìºò¿í¿í 

àéìàãûíäà æàéãàøêàí Äæîëäîøåâ 
Óñóáàëû Ñàòûëãàíîâè÷òèí æàíà 

àíûí ¿é-á¿ëºñ¿íº òèåøåë¿¿ áîëãîí 
2010-æûëäûí 12-íîÿáðü ¹0023754 

æåð ó÷àñòîãóíà (¿ë¿ø¿íº) æåêå 
ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº ê¿áºë¿ã¿ 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-143 

Êàäûðîâà Ñààäàò Ìàìàòæàíîâíàãà 
òààíäûê Æàëàë-Àáàä 

øààðûíûí Êºê-Àðò êè÷èðàéîíóíóí 
Ïðîåêòèðóåìàÿ, í/æ êº÷ºñ¿íäºã¿ 

òóðàê æàéûíûí òåõíèêàëûê 
ïàñïîðòó æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ä-26

Øàíàçàðîâ Êàðèìæàí Òîêòîñóíîâè÷êå 
òààíäûê Áàçàð-Êîðãîí ðàéîíóíóí 

Ñåéäèêóì àéûë ºêìºò¿íº êàðàøòóó 
Òóðïàê-Êîðãîí àéûëûíûí Í.Ìàìàðàñóëîâ 

êº÷ºñ¿íäºã¿ òóðàê æàéûíûí 
òåõíèêàëûê ïàñïîðòó æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ä-26

САГЫМБАЙ ОРОЗБАКОВ ТУУРАЛУУ 
ТАСМА ТАРТЫЛЫП ЖАТАТ
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити




