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"АЛА-ТООНУН КАЛКАНЫ БОЛУП, 
АККА МОЮН СУНГАН АЗАМАТТАР!"

Президент Садыр Жапаров: “Мекенин коргоп 
жатып курман болгон жоокерлерге баатырлар деген наам 
ыйгарылат. Себеби, бул инсандар Кыргыз мамлекетинин 
жаркын келечеги їчїн жан берип, єз кандары менен тарых 
жазышты. Ошондуктан алардын урматына ар дайым 
башыбызды ийип, таазим кылышыбыз абзел. Кийинки муун єз 
Мекенинин татыктуу, тарыхый атуулдарын билиши керек!”

АТАЙЫН ЭСЕПТЕ
26-сентябрга карата алынган маалыматка ылайык, 

кыргыз-тажик чек арасындагы жаўжал учурунда жа-
быркаган калкка колдоо кєрсєтїї їчїн ачылган атайын 
эсепке КР жарандарынан, ошондой эле башка ыктыяр-
чылардан  273 млн 349 миў 914,36 сом тїштї.

СПОРТТУН 11 ТЇРЇ КИРДИ
IV Дїйнєлїк 

кєчмєндєр оюн-
дарына Кыргыз-
стан спорттун 11 
тїрї боюнча ка-
тышат. 

Дене тарбия 
жана спорт де-
партаментинин 
м а а л ы м а т ы н а 
ылайык, алар-
дын ичинен кєк-
бєрї жана алыш бел боо кїрєшї расмий тїрдє кирги-
зилген. Мындан сырткары оюндун программасында 
татар кїрєш, ашыртмалы аба кїрєшї, капышмалы аба 
кїрєшї, пахлавани, шалвар кїрєшї, май кїрєшї, таяк 
тартыш, кєкпар жана салттуу жаа атуу спорту бар. Ал 
эми кєргєзмє оюн катары кыргыз кїрєшї жана тогуз 
коргоол кирди.

Белгилей кетсек, IV Дїйнєлїк кєчмєндєр оюндары 
29-сентябрда башталып, 2-октябрга чейин Тїркиянын 
Изник шаарында єтєт. Буга чейин Дїйнєлїк кєчмєн-
дєр оюндары 2014-2016-2018-жылдары Кыргызстан-
да єтїп келген.

КЄКБЄРЇНЇ ИЖАРАГА АЛЫНГАН 
АТТАР МЕНЕН ОЙНОШОТ

Тїркияда єтє турган IV Дїйнєлїк кєчмєндєр оюн-
дарында кыргыз улакчылары ижарага алган аттар ме-
нен ойнойт.

Бир топ авиакомпаниялар менен сїйлєшїїлєрдїн 
жыйынтыгында жалгыз гана “Муалем Авиейшн” ком-
паниясы белгиленген шарттарда гана аттарды алып 
барып, кайра алып келїїгє мїмкїнчїлїгї бар экенин 
билдирген. Аталган авиакомпания 24 атты 27-сентяб-
рда алып барып, кайра 3-октябрда алып келмек.

Бирок, Тїркия тарап кєкбєрї кєчмєндєр оюндарын-
да расмий мелдеш катары киргендиги тууралуу маа-
лыматты кеч бергендиктен, аттарды кайра Кыргыз-
станга алып келїїдє авиакомпаниянын учуу мєєнє-
тїн башка тараптар ээлеп алгандыгы белгилїї бол-
гон. Аттарды Кыргызстанга алып келїї мєєнєтї эки 
жумадан узак убакытка чейин созулуп, узак мєєнєт-
кє аттарды Тїркияда кармоо шарты Кыргызстан їчїн 
туура келген эмес. Оюнга катышуу їчїн аттарды Тїр-
киядан ижарага алуу чечими чыккан.

Бїгїнкї кїндє Кыргызстан менен Казакстан аттар-
ды ижарага алышты. Оюнчулар кєчмєндєр оюндары-
на катышууга толук даяр.
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Кечээ Президент Садыр 
Жапаровдун катышуусунда 
“Ата-Бейит” Улуттук тарыхый-
мемориалдык комплексинде ушул 
жылдын 14-17-сентябрында 
кыргыз-тажик мамлекеттик 
чек арасындагы окуялардын 
жїрїшїндє курман болгон 
УКМКнын Чек ара кызматынын 
аскер кызматкерлери – танк 
экипажынын мїчєлєрї Шерали 
Анаркуловдун, Санжарбек 
Анаркуловдун жана Жаўыбай 
уулу Тилектин сєєгї жерге 
берилди.
Экипаждын їч мїчєсї 
аткылоонун натыйжасында 
танктын ичинде тирїїлєй кїйїп 
кетишкен. Сєєктєрдї аныктоо 
їчїн тийиштїї экспертизалар 
жасалган. 

АТТАРЫ ТАРЫХТА 
АЛТЫН ТАМГАЛАР 
МЕНЕН ЖАЗЫЛЫП 
КАЛАТ

Курман болгондордун жакын-
дарына жана туугандарына те-
реў кайгыруу менен кєўїл айт-
кан Президент Садыр Жапаров: 
«Бїгїн биз Кыргыз мамлекет-
тїїлїгїн сактап, Эгемен Кыр-
гызстанды кийинки урпактар-
га – бизге мурас кылып калты-
рып кеткен ата-бабаларыбыздын 
сєєгї жаткан ыйык Ата-Бейитте 

турабыз. Бирок бул жолу демей-
кидей алардын рухтарына таа-
зим этип, Куран окуганы эмес, 
алардын катарына Кыргызстан-
дын аймактык бїтїндїгї, кыр-
гыз элинин бейпилдиги їчїн 
ємїрїн сайып, курман болгон эр 
жїрєк жоокерлерибиздин ката-
рындагы азаматтарыбыз - Шера-
ли Ураимбекович Анаркулов-
ду, Санжарбек Нурмаматович 
Анаркуловду жана Жаўыбай 
уулу Тилекти акыркы сапарга 
узатууга келип,  кабыргабыз ка-
йышып турат.

Курман болгон баатыр жоокер-
лерибиздин ата-энелерине жана 
ага-туугандарына тереў кайгы-
руу менен кєўїл айтам. Ушун-
дай эр жїрєк уулдарды тарбия-
лап єстїргєнїўїздєргє башымды 
ийип, таазим кылам. Эр-азамат 
уулдарыбыздын жаткан жери 
жайлуу, топурагы торко болсун. 
Баатырларыбыздын эрдиги эч 
качан унутулбайт. Алардын ат-
тары эгемендїї єлкєбїздїн та-
рыхында алтын тамгалар менен 
жазылып калат» деди.

МЕНИН ДА 
ЖЇРЄГЇМ 
КАНАП ТУРАТ

Баткен жергесине болгон ку-
ралдуу кол салуунун, агрессия-
нын натыйжасында 62 жараны-
быздан айрылдык.

Мамлекет башчысы Садыр 
Жапаров белгилегендей, буга 
чейин кєйгєй жаратып келген 
кыргыз-тажик чек арасын Кыр-
гызстан тарап ар дайым сїйлє-
шїї жолу менен чечїїгє умту-
луп келген. Кыргыз эли эч качан 
бирєєнїн жерине кєз артып, ба-
сып алайын деген эл эмес. Кыр-
гыз эли - ар дайым калыстыкты 
туу туткан, акыйкат жолду тан-
даган, нарк кїткєн айкєл, бийик 
эл. Пейилин кенен коюп, куча-
гын жайып, канчалаган элдер-
ди батырган кеменгер эл. Айкєл 
Манас атабыз “Кулаалы таптап 
куш кылган, курама жыйып журт 
кылган” эл.

«Таза ниет менен салам айтып 
келгенге сунаарга ашы даяр, жа-
ман ниет менен келгендерге кы-
нында кылычы даяр элибиз та-
рых барактарында далай жолу 
катылгандын катыгын берип 
келген улуу эл!» деген Садыр 
Жапаров, кошуна тажик эли ма-
селени агрессия жолу менен че-
чип жерлерин басып алабыз  де-
ген арам ой менен Кыргызстан-
га кол салгандыгын белгиледи.

Ал тургай чек арадан алыс 
жайгашкан облустун жїрєгї - 
Баткен шаарын дагы реактив-
дїї куралдар менен аткылаш-
ты. Жїз миўдеген элибиз турук-
туу конушунан козголуп, кооп-
туу аймактарга кетїїгє аргасыз 
болду. Кыргызстан оор техника-
лар менен бастырып кирген бас-
кынчыларга татыктуу жооп кай-
тарып, таш-талканын чыгарып, 

артка кууп чыкты. Бирок, Меке-
нин сїйгєн эр-жигиттерибиздин 
кырчындай ємїрлєрї кыйылды. 
Алардын ата-энелерине, жубай-
ларына, балдарына кайрат ай-
тып, мамлекет ар дайым унутпай 
єз камкордугуна алаарын, элдин, 
жердин бейпилдигине жооптуу 
болгон єзїнїн да жїрєгї тили-
нип, канап тургандыгын айтты.

Баскынчылардын жамгырдай 
жаадырган єлїм окторуна кара-
бай, “кыргыз жерине душман-
дын бутун бастырбайбыз, акыр-
кы огубуз калганча атышабыз” 
деп жалындаган ар-намыска бек 
эр-азаматтарыбыз, “жоо колу-
на тїшкїчєктї аларды чогуу 
ала жатайын” деп гранатасын 
жардырып, єлїмгє тике кара-
ган кыраандарыбыз дїйнєгє эр 
Манастын урпактары экендик-
терин дагы бир жолу тастыктап 
кетишти.

БИРИМДИГИ БЕКЕМ 
КЫРГЫЗ ЭЛИН ЭЧ 
КИМ ЖЕЎЕ АЛБАЙТ

“Башына кїн тїшкєндє бир 
туунун астына биригип, кыйын 
кырдаал жаралганда бир муш-
тумдай тїйїлїп, ар кандай тур-
муш сыноолорунан татыктуу чы-
гып келген элибиз бул ирет да-
гы ынтымагынан жазган жок. 
“Баткеним биз сени менен!” де-
ген ураан астында бїт кыргыз-
стандыктар Баткенге кол сунду”- 
деген Мамлекет башчысы, жал-

пы элге ыраазычылыгын айтып, 
мындай урагыс биримдиги менен 
кыргыз элин эч ким жеўе албас-
тыгын белгиледи.

Кылымдарды карыткан кыр-
гыз эли мындай кыйчалыш кыр-
даалдардын далайын баштан ке-
чирип, биримдиги менен жеўип 
чыккан улуу эл. Президент кыр-
гыз журтчулугу їчїн мааниси те-
реў, Кыргызстанга расмий иш 
сапарлар менен келген чет єл-
кєлєрдїн жетекчилери келип 
урмат кылып, баш ийе турган 
Ата-Бейитке Баткен чегин кор-
гоп жатып курман болгон баа-
тырларыбызга арнап эстелик-
монумент тургузулаарын айт-
ты. Монументке чек араны кор-
гоп жатып курман болгон жоо-
керлердин бардыгынын ысым-
дары киргизилет. 

“Мекенин коргоп жатып кур-
ман болгон жоокерлерге баа-
тырлар деген наам ыйгарылат. 
Себеби, бул инсандар кыргыз 
мамлекетинин жаркын келечеги 
їчїн жан берип, єз кандары ме-
нен тарых жазышты. Ошондук-
тан алардын урматына ар дайым 
башыбызды ийип, таазим кылы-
шыбыз абзел. Кийинки муун єз 
Мекенинин татыктуу, тарыхый 
атуулдарын билиши керек! Алар 
менен ар качан сыймыктанып, 
эрдиктерин жана каармандыгын 
даўазалап айтып жїрїшї кажет! 
Ошондо єткєндї сыйлап, келе-
чекке умтулган болобуз! Ошон-
до ишибиз оў, багытыбыз тїз бо-
лот!” деди.

АТЫЎАР ЄЧПЄЙ 
ААЛАМГА ТАРАЙТ

“Силер кылымдарды карыт-
кан улуу Кыргызстан элинин 
бейпилдиги, керемет Кыргыз-
стан жеринин тынчтыгы їчїн 
кармашып жатып курман бол-
дуўар. Берген антыўарга бекем 
турдуўар, айткан шертиўерден 
кайткан жоксуўар. Кыргызстан-
дын намысы деп жатып жан бер-
диўер. Силердин Мекен деп тєк-
кєн каныўар жерде калбайт, эр-
дигиўер эч качан унутулбайт. 
Атыўар єчпєй ааламга тарайт, 
кылымдарга жашайт. Силер ме-
нен ата-энеўер, уул-кыздарыўар 
эле эмес, жалпы кыргызстандык-
тар сыймыктанат. Силердин баа-

тырдыгыўар, каармандыгыўар 
менен кийинки муун сыймык-
танып, “Кыргызмын”, “кыргыз-
стандыкмын!” деп баштарын би-
йик кєтєрїп, душмандын кєзї-
нє тике карашат!”, -деди Садыр 
Жапаров.

Мамлекет башчынын сєзїнєн 
кийин аза кїтїї музыкасынын 
коштоосунда Ардактуу кароол 
ротасы УКМКнын Чек ара кыз-
матынын їч аскер кызматкери – 
танкчылар Шерали Анаркулов-
дун, Санжарбек Анаркуловдун 
жана Жаўыбай уулу Тилектин 
сєєгїн жерге беришти.  Прези-
дент Садыр Жапаров жоокерлер-
дин мїрзєсїнє  топурак салып, 
куран окулду.

Даярдаган 
Жылдыз ДЫЙКАНОВА

Баатырлардын эрдиги эч качан унутулбайт

АЛА-ТООНУН КАЛКАНЫ БОЛУП, 
АККА МОЮН СУНГАН АЗАМАТТАР!
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ИИМ эскертет

АЛДАМЧЫЛАРДАН САК БОЛУЎУЗДАР!

БАТКЕНГЕ ЖАРДАМ БЕРЇЇ УЛАНУУДА

ИНВЕСТИЦИЯ САЛУУГА КЫЗЫКДАР

КАРА-КЕЧЕДЕ КЄМЇРДЇН 
1 ТОННАСЫ 1450 СОМ

Учурда Министрлер Кабинети кыргыз-
тажик чек арасында тїзїлгєн кырдаалга 
карабай, кыш мезгилине карата даярдык-
ты кызуу жїргїзїп жатат. Кара-Кече кє-
мїр кенинде кємїр казуу иштери кїнї-
тїнї жїрїїдє. 

Кїнїнє 3500 тоннанын тегерегинде 
кємїр казылып, Бишкек ЖЭБге жана 
калкка жеткирїї иштери уюштурулууда. 
Жалпысынан кыш айларында респуб-
лика боюнча 3 294,29 тонна кємїр ке-
ректелет. Анын ичинен бюджеттик ме-
кемелерге - 257,686 миў, калк їчїн – 
1 236,6, Бишкек шаарындагы ЖЭБге - 
1800,0 тонна кємїр керектелет. Кара-
Кече кємїр кенинде 1 тонна кємїр-
дїн баасы 1450 сом. Кара алтынды ка-
зуу иштерине 108 даана тоо-транспорт 

техникасы, 23 экскаваторлор, 75 оор жїк 
ташуучу, 7 жїк кєтєрїїчї унаа, бульдо-
зердик 3 техника тартылган” делет маа-
лыматта.

“Кыргызкємїр” мамлекеттик 

ишканасы мындан тышкары республи-
канын бардык аймактарындагы кємїр 
кендеринде кємїр казуу иштери жїрїп, 
калк кышка камылга кєрїп жатканын 
билдирди. 

СУУНУН КЄЛЄМЇ 

Кечээ, 26-сентябрга карата Токтогул 
суу сактагычындагы суунун кєлємї 13 
млрд 577 млн куб метрди тїздї. Бул туу-
ралуу “Электр станциялары” ишканасы-
нын басма сєз кызматы билдирди. Маа-
лыматка ылайык, суунун агып келиши 
секундасына 281 куб метрди тїзсє, агып 
чыккан суунун кєлємї 144 куб метрге 
жетїїдє.

БАЙЫРКЫ КЄРЇСТЄНДЄР
Бул тууралуу Тарых илимдери-

нин кандидаты, Нарын облусунун 
Кочкор районунда иштеп жаткан 

археологиялык топтун жетекчиси 
Кїнболот Акматов билдирди. Анын 
айтымына Тарыхый эстеликтерди 
коргоо боюнча мыйзамга ылайык, 
2016-2018-жылдары Тїндїк-Тїштїк 
альтернативдїї жолунун бир бєлїгї 
болгон Эпкин — Баш-Кууганды учас-
тогунда атайын археологиялык экс-
пертиза жїргїзїлгєн. Натыйжада бул 
єрєєндєн 44 тарыхый археологиялык 
эстелик, башкача айтканда кєрїстєн 
табылды. Археологдордун айтымын-
да жаўы табылган кєрїстєндєр сактар 
доорунан тарта XVIII-XIX кылымдарда 
колдонулганы аныкталып, изилденип 
жатат. Жакынкы мезгил аралыгында 
изилдєє иштерине чет элдик адистер, 
лабораториялар да тартылганы турат. 
Кїнболот Акматов кєрїстєндєрдєн ме-
таллдан жасалган буюмдар, бычак, эки 
алтын сєйкє жана кєптєгєн чопо идиш-
тер табылганын кабарлады. 

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

Учурдан пайдаланган шылуун-
дар єздєрїн ыктыярчы, активист 
катары тааныштырып, “Баткен 
элине же жарадар болгон жоокер-
лерге жардам” деп ар кандай айла-
амалдар менен жеке кызыкчылыгы 
їчїн акча чогултууда. Бул тууралуу 

ИИМдин маалымат кызматы бил-
дирип, элди алардан сак болууга ча-
кырды.

ИИМ жабыркагандарга акча ко-
торо турчу банктык реквизиттер 
расмий маалыматтарда гана боло-
рун эскертти.

Кабарлар

Кыргызстандын Сауд 
Арабиясындагы элчиси 
Улукбек Марипов Сауд 
ишкерлери Кыргызстан 
менен кызматташууга жана 
єлкєбїздїн экономикасына 
инвестиция салууга кызыкдар 
экендигин билдирди. 

Кыргызстандын элчилиги эки єл-
кєнїн ортосундагы маанилїї жаг-
дайларды эске алуу менен Сауд 
Арабия падышалыгындагы байма-
бай интеграциялык иш-чараларды 
єткєрїїнїн аракетинде. Ал эки 
єлкєнїн мамлекеттик органда-
рын, ишкерлерин бири-бири ме-
нен тааныштырып, маалымат ал-
машуу їчїн ыўгайлуу шарттарды 
тїзїп берїїдє.

Жакында эле элчилик САПтын 

Инвестиция министрлиги менен 
биргелешип Кыргызстандын мам-
лекеттик органдары жана авиа та-
шуулар, энергетика, айыл чарбасы, 
туризм тармактары боюнча Flynas, 
ACWA Power, Rajhi International, 
Salic, Seera Group жана Al Hokair 
сыяктуу саудиялык ири компания-
лардын ортосунда онлайн жолугу-
шуу єткєрдї.

Кыргызстандагы инвестициялык 
климат жана ири долбоорлор туу-
ралуу маалымат алган экинчи та-
раптын республиканын инвести-
циялык жактан єнїгїїсїн артты-
рууга багытталган сунуштары ай-
тылды. Мындан кийин эки тарап 
тыгыз байланышта иш алып бара 
турган жыйынтыкка келишти.

Бактыгїл КУЛАТАЕВА

Баткен облусунун 
аймагында гуманитардык 
жардамдарды кабыл 
алган жана тараткан 
жайлардын дайындуу 
дареги тууралуу ЄКМ 
маалымат таратты. 
Бул жайларда 
министрликтин 
жооптуу кызматтары 
иштейт. 

Жалпы облуста гумани-
тардык жардам боюнча 10 
пункт уюштурулган:
- Баткен шаары, Кур-

манжан датка кєчєсї 
(квартал МСО) — Ы.Жолдош-
баев (0773) 12-61-27.

- Баткен шаары, Садыков кєчє-
сї №10 — С. Момунов (0779)                
28-30-35.

- Баткен району, Бужум айылы 
Т.Мурзапаров орто мектеби — 
Э.Сапаров (0770) 22-42-02.

- Баткен району, Рават айылы — 
Н.Ысманов (0553) 78-66-78.

- Лейлек району, Маргун айылы — 
М.Тыныбеков (0779) 66-46-55.

- Лейлек району, Кулунду айылы 

— Д.Кожоев (0770) 05-05-31.
- Лейлек району, Раззаков шаа-

ры, Кирпичная кєчєсї №34 — 
Н.Турсунбаев (0770) 58-88-80.

- Кадамжай району, Айдаркен 
шаары, Пушкин кєчєсї №1 — 
О.Султанов (0776) 53-42-52.

- Кадамжай району, Ак-Турпак 
айылы, "Торговый" базары — 
Т.Салиев (0777) 54-59-24.

- Кадамжай району, Кадамжай 
шаары, Киров кєчєсї — №2, 
Р.Абдукаримов (0777) 01-21-13.

Санаага себеп жок

УКМК тєрагасы Камчыбек ТАШИЕВ:

“ЧЕК АРА БИР МЕТР 
ДА ЖЫЛБАЙТ!”

Ж
екшемби кїнї 
УКМК тєрага-
сы Камчыбек           
Ташиев Баткен-

деги "Кызыл-Бел" бекетинде 
Тажикстандын УКМК жетек-
чиси Саймумин Ятимов ме-
нен жолугуп, чек арадагы жаў-
жалды токтотуу, ага жол бер-
бєє жана анын кесепеттерин 
жоюу максатында протокол-
го кол коюшту. Анда эки та-
раптан теў їчтєн постту жана 
бирден заставаны алып салуу 
каралган. Сїйлєшїїлєрдїн 
жыйынтыгы боюнча тараптар 
чек ара аскерлеринин бєлїм-
дєрїн мындан ары белгилен-
ген аймактарда жайгаштыр-
боого макулдашышты. Кыр-
гыз тараптан “Булак-Башы”, 
“Ак-Сай”, “Катта-Туз” постто-
ру жана “Тамдык” заставасы, 
ал эми Тажик тараптан “Бе-
дак”чек ара заставасы менен 
"Кех", "Каракчикум", “Шарша-
ра” постторунун имараттары-
нын ишмердїїлїгї азырынча 
токтотулду. 

УКМКнын билдирїїсї 
боюнча бул протокол Кыр-
гыз жана Тажикстан Респуб-
ликаларынын ортосундагы 
чек араны делимитациялоо 
жана демаркациялоо процес-
си аяктаганга чейин убакты-
луу. Учурда аталган аймактар-
да кыргыз-тажик мамлекеттик 
чек арасын кайтарууну тарап-
тардын кєчмє чек ара отрядда-
ры чек араны бойлото, тарап-
тар белгилеген жана макул-
дашылган каттамдар боюнча 
кєзємєлдєйт. “Кыргыз-тажик 
чек араларын делимитация-
лоо жана демаркациялоо иште-
ри бїткєнгє чейин аймакты єз-
дєштїрїїгє, тїрттїрїїгє, куру-
луш иштерин жїргїзїїгє жана 
коммуникацияны жылдырууга 
жол берилбейт. Жергиликтїї 
тургундардын айыл-чарба иш-
терин улантуусу камсыздалсын” 
деп жазылган протоколдо.

Документке ылайык, тарап-
тар Кыргыз Республикасы ме-
нен Тажикстан Республикасы-
нын чек ара калкынын бул ай-
мактарда жайгашуусуна урук-
сат бербєєгє милдеттенишет 
жана бул чек ара мыйзамдуу 

тїрдє катталганга чейин чар-
балык жана башка ишти жїзє-
гє ашырууну жокко чыгарат. 
Жаўжал кєп тутанган жерлер-
ге видеобайкоолор орнотулат.

Чек араны делимитациялоо 
жана демаркациялоо боюнча 
тараптардын комиссиясынын 
тиешелїї иштери уланууда. 
Буга байланыштуу коомчу-
лукту жана калкты кырдаал-
ды курчутууга кызыкдар бол-
гон деструктивдїї кїчтєрдї 
манипуляциялоонун куралы 
болбостон, жарандык пози-
циясын кєрсєтїїгє жана чек 
арадагы талаштуу маселелер-
ди єз ара пайдалуу жана тынч-
тык жолу менен тез арада че-
чїїгє єлкє бийлигине жардам 
берїїгє чакырат.

Бїгїнкї кїндє коомчулук-
та кызуу талкуу жараткан 
кыргыз-тажик чек арасындагы 
застава жана посттордун алы-
нышы боюнча УКМК тєрага-
сы Камчыбек Ташиев:

- “Тєрт заставанын алыны-
шы жергиликтїї элдин ма-
кулдугу менен болду. Аларды 
алууга буга чейин улам-улам 
кайталанып келген ар кыл 
деўгээлдеги чыр-чатактар се-
беп болду. Анткени бул заста-
валар эки тараптан теў бетме-
бет турчу. Ортосундагы ара-
лык 50 метрди тїзгєнї бар. 
Аскерлер бири-бири менен 
бир аз айтыша кетсе эле аты-
шып жатып калышат. Анан 
"сен биринчи баштадыў, жок, 
сен биринчи ок чыгардыў" 
деп бири-бирибизди кїнєєлєп 

калабыз. Башкача айтканда, 
эки тараптын заставаларынын 
єтє жакын жайгашуусу кыр-
даалдын курчушуна себеп бо-
луп келген. 

Эми алардын алынышы ме-
нен эмнелер єзгєрдї деген су-
роо жаралышы мїмкїн. Зас-
тавалар алынган менен чек 
ара бир метр да ары же бери 
жылган жок, жылбайт дагы. 
24 саат бою кєзємєлдє турат. 
Азыр XXI кылым, техноло-
гиянын заманы. Спутниктен, 
учкучсуз учуучу аппараттан, 
дрондордон кєрїп турабыз. 
Мындан тышкары, аскерле-
рибиз, жергиликтїї эл єз кє-
зї менен кєрїп турат. Жер-
гиликтїї эл ар бир санти-
метр жерди билет. Андыктан 
"посттор ачылды" деп элдин 
башын айлантпагыла. Пост-
тор ачылган жок, посттор ка-
чан гана чек ара тилкелерди 
тактап бїткєндєн кийин гана 
ачылат. Єлкє жетекчилигинин 
чечими ошондой.

Элди дїрбєлєў кылып, арам 
ойлорун ишке ашыргысы кел-
гендерге айтарым: кыялыўар 
ишке ашпайт. Биз мурдагы-
ларга окшоп сураган жерин 
кармата салып, "менден кийин 
эмне болсо ошол болсун" деп 
чечип кеткенден алыспыз, сат-
кын эмеспиз. Санаага батпай 
тынч уктаўыздар. Баары жак-
шы болот! Бир сантиметр жери-
бизди бербейбиз! Чек ара масе-
лесин чечебиз!”, - деп билдирди.

Разия ЖООШБАЕВА
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Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасынын орун басары 
Эдил Байсаловдун тєрагалыгы 
астында Эвакуациялоо 
комиссиясынын жыйыны єттї.

Жыйындын жїрїшїндє мам-
лекеттик органдардын єкїлдє-
рї билдиргендей, учурда Баткен 
облусундагы окуялардын натый-
жасында кєчїрїлгєн адамдардын 
саны 137 миўге чукул. Алардын 
кєбї – Баткен облусунда, калган-
дары Ош, Жалал-Абад, Чїй жана 
Ысык-Кєл облустарында, ошон-
дой эле Бишкек шаарында жай-
гаштырылган.

Эдил Байсалов белгилеген-
дей, жер которууга муктаж бол-
гондорду тез арада туруктуу жа-
шаган жерлерине кайтаруу жана 

калктуу конуштардын талкалан-
ган инфраструктурасын калыбы-
на келтирїї їчїн шарттарды тї-
зїї бардык бийлик органдары-
нын негизги милдети болуп са-
налат.

«Мамлекеттик башкаруунун 
бїткїл системасынын, ошондой 
эле аскердик командачылыктын 

иши бардык эвакуацияланган-
дарды жакынкы кїндєрдє турук-
туу жашаган жерлерине коопсуз 
кайтып келишин камсыздоого 
багытталган. Бузулган їйлєрдї 
жана мїлктєрдї калыбына кел-
тирїї толугу менен мамлекеттин 
эсебинен жїргїзїлєт» деди Эдил 
Байсалов.

Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Акылбек 
Жапаров 23-сентябрда 
Бишкектеги №40 орто 
мектептин жана №6 
автордук окуу-тарбия 
берїї комплексинин кошумча 
имараттарынын ачылыш 
аземине катышты.

«Буга чейин Президент 
тарабынан Бишкек шаарын-
да кїзгє чейин 15 орто мек-
теп жана 1 бала бакча куруу 
милдети коюлган. Бул мил-
деттер аткарылды. Бул мак-
сатта мамлекеттик бюджет-
тен – 2,5 млрд сом, Бишкек 
шаарынын мэриясынан – 500 
млн сом бєлїнгєн. 1-сентяб-
рдан тарта жаўы мектептер-
ди ачып, окуучуларды кабыл 

ала баштадык. Буга чейин 
мектепти 3-4 айда курууга 
мїмкїн экендигине эч ким 
ишенчї эмес, куруучулар 

алдыга коюлган планды ат-
кара алышты» деди Акыл-
бек Жапаров. Ошондой 
эле мугалимдин коомдогу 

кадыр-баркын жана стату-
сун кєтєрїї – мамлекеттин 
эў маанилїї милдеттеринин 
бири экендигин белгиледи.

Президент Садыр Жапаров кыргыз-єзбек 
мамлекеттик чек арасын делимитациялоо 
жана демаркациялоо маселелери боюнча 
Кыргыз Республикасынын жана Єзбекстан 
Республикасынын Єкмєттїк делегацияларынын 
биргелешкен жыйынына катышуу їчїн Бишкек 
шаарына келген Єзбекстан Республикасынын 
Премьер-министри Абдулла Ариповду кабыл 
алды.

Жолугушуунун жїрїшїндє Кыргызстан ме-
нен Єзбекстандын ортосундагы саясий, соода-
экономикалык, маданий-гуманитардык жана 
эки тарапты кызыктырган башка тармактарда 
кызматташууну мындан ары кеўейтїї жана те-
реўдетїї боюнча пикир алмашуу болду.

Єзбекстан Республикасынын Президенти 
Шавкат Мирзиёевдин Кыргыз Республикасына 
боло турган мамлекеттик сапары да талкуула-
нып, анын алкагында белгиленген пландарды 
жана долбоорлорду ишке ашырууга єзгєчє кє-
ўїл бурулду.

КЫЗМАТТАШУУ 
МЫНДАН ДА КЕЎЕЙЕТ

МАМЛЕКЕТТИН ЭЎ МААНИЛЇЇ 
МИЛДЕТТЕРИ АТКАРЫЛУУДА

МЇЛКТЄРДЇ КАЛЫБЫНА КЕЛТИРЇЇ 
МАМЛЕКЕТТИН ЭСЕБИНЕН ЖЇРГЇЗЇЛЄТ

КЫРГЫЗ-ЄЗБЕК МАМЛЕКЕТТИК ЧЕК АРАСЫН 
ДЕЛИМИТАЦИЯЛОО ЖАНА ДЕМАРКАЦИЯЛОО

ДАРЫ-ДАРМЕК КАРАЖАТТАРЫН 
КЄЗЄМЄЛДЄЄ

ЕЭКтин КЕЗЕКТЕГИ ЖЫЙЫНЫ

Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Акылбек Жапаров 
дары-дармек каражаттарын 
жїгїртїїгє байкоо жїргїзїї 
жана кєзємєлдєєнїн 
автоматташтырылган 
тутумун ишке киргизїї 
маселеси боюнча кеўешме 
єткєрдї.  

Жыйындын жїрїшїндє дары-
дармектерди жана медициналык 
буюмдарды жїгїртїїгє байкоо 
жїргїзїї жана кєзємєлдєєнїн 
автоматташтырылган система-
сы сунушталды.

Министрлер Кабине-
тинин башчысы єлкє-
гє алынып келинген дары-
дармектерди эсепке алуунун 

автоматташтырылган туту-
мун ишке киргизїїнїн маани-
лїїлїгїн белгилеп, «Система 
виртуалдык кампаны кєрсєтї-
шї керек. Контрафакттык про-
дукцияны четтетїї їчїн кайсы 
дары-дармектер єлкєгє алынып 
келинип, 5 миўге жакын дары-
кананын кайсынысында саты-
лып жаткандыгын кєрїшїбїз 
керек. Мындан тышкары, элект-
рондук дары жазууну (элект-
рондук рецепт) ишке киргизїї 
боюнча иштерди жайгаруу за-
рыл» деди Акылбек Жапаров

Аталган система контрафакт-
тык медициналык продукцияга 
каршы кїрєшїї аркылуу дары-
дармек каражаттарынын кооп-
суздугун камсыз кылат.

Кечээ Єзбекстан 
Республикасынын Премьер-
министри Абдулла Арипов 
Кыргыз Республикасына иш 
сапары менен келди.

Ал Кыргыз Республикасы жа-
на Єзбекстан Республикасынын 
кыргыз-єзбек мамлекеттик чек 
арасын делимитациялоо жана 
демаркациялоо боюнча єкмєттїк 
делегацияларынын биргелешкен 
жыйынына катышты.

“Бизге кыргыз-єзбек мамле-
кеттик чек арасын делимитация-
лоо жана демаркациялоо масе-
лесин жыйынтыктоо боюнча 
тарыхый миссия туш келди. Бул 
бир чети сыймык болсо, бир че-
ти чоў жоопкерчилик. Бїгїн-
кї кїндє Кыргыз Республика-
сы менен Єзбекстан Республи-
касы жакын коўшулар, чыны-
гы достор жана стратегиялык 
єнєктєштєр. Кыргызстан Єз-
бекстан менен саясий, соода-
экономикалык, инвестициялык, 
транспорттук, аймактар аралык 
жана маданий-гуманитардык 
байланыштарды мындан ары 
да кеўейтїїгє толук даяр" де-
ди. Камчыбек Ташиев.

Кыргыз Республикасы жана 
Єзбекстан Республикасынын 
кыргыз-єзбек мамлекеттик чек 
арасын делимитациялоо жана 
демаркациялоо боюнча єкмєттїк 

делегациялары тарабынан Кыр-
гыз Республикасы жана Єзбекс-
тан Республикасынын кыргыз-
єзбек мамлекеттик чек арасын 
делимитациялоо жана демар-
кациялоо боюнча єкмєттїк де-
легацияларынын биргелешкен 
кеўешмесинин Протоколуна 
кол коюлду. Бул кыргыз-єзбек 
мамлекеттик чек арасынын ай-
рым тилкелери жєнїндє жаўы 

Келишимдин долбоорун макул-
дашуу процедурасын баштоого 
мїмкїндїк берет.

Кыргыз тараптан документке 
Улуттук коопсуздук мамлекет-
тик комитетинин тєрагасы, Ми-
нистрлер Кабинетинин Тєрага-
сынын орун басары Камчыбек 
Ташиев жана Єзбекстан Респуб-
ликасынын Премьер-министри 
Абдулла Арипов кол коюшту.

Єткєн жума кїнї Москва 
шаарында Кыргыз 
Республикасынын Министрлер 
Кабинетинин Тєрагасынын 
биринчи орун басары Адылбек 
Касымалиевдин тєрагалыгы 
астында Евразиялык 
экономикалык комиссиянын 
(ЕЭК) Кеўешинин кезектеги 
жыйыны болуп єттї. 

Отурумда 2021-жылы ЕАЭБдин 
мунай жана мунай продуктула-
рынын жалпы рынокторун тї-
зїїнїн жїрїшї жєнїндє отчету, 
газ рыногун тїзїї маселеси ка-
ралды. Андан сырткары ЕАЭБге 
мїчє мамлекеттердин экономи-
калык туруктуулугун жогорула-
туу максатында кабыл алынган 
бажы-тарифтик жєнгє салуу ча-
раларынын мєєнєтї узартылды. 
Тараптар 471 позициянын ичи-
нен 2023-жылдын 1-апрелине 

чейин 370 товардык позициянын 
бажы алымдарын нєлгє тїшї-
рїїнї колдошту. 

Жумушчу сапарынын алкагын-
да Министрлер Кабинетинин Тє-
рагасынын биринчи орун басары 
Адылбек Касымалиев Евразия 
экономикалык комиссиясынын 
кеўешинин жыйынынын алка-
гында Россия Федерациясынын 
Єкмєтїнїн Тєрагасынын орун 
басары Алексей Оверчук менен 
жолугушту.  

Жолугушуунун жїрїшїндє 
Россия Федерациясынын кара-
жаттарынын эсебинен кєзємєл-
єткєрїї пункттарын техника-
лык жактан жабдуу жана Кыр-
гыз Республикасынын аймагын-
да пландалган 9 мектепти куруу 
маселесин талкуулашты.

Даярдаган 
Жылдыз ДЫЙКАНОВА
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- Мен кесибим боюнча муга-
лиммин, їч кызым бар. Биздин 
айыл тажиктер менен ирегелеш, 
короолош жашайбыз. Беш метр 
арыраак жерде тажиктердин, їй-
лєрї, короосу жайгашат. Таўкы 
саат алтыда минометтердун, сна-
ряддардын жарылган, дїўгїрє-
гєн їнїнєн чочуп ойгондук. Ой-
гонсок, жер титирєє болуп жат-
кандай їй солкулдап жатыптыр. 
Эки кызымды тєшєктєн сууруп 
чыгып, їстїнє кийим кийгиз-
генге да їлгїрбєдїм. Баш ки-
йим жок, бут кийим жок, бай-
пак да кийбей кандай турсак 
ошондой бойдон, унаасы бар-
лар унаага тїшє баштадык. 
Балдар коркконунан портердин 
дєўгєлєгїнє жабышып кучак-
тап алып, ызы-чуу болуп ый-
лап жатышты. Аялдар биз дагы 
колу-бутубуз сенек болуп, унаа-
га чыга албай, бири-бирибизди 
тїрткїлєй бериппиз. Калчыл-
дап буйдалганыбыздан кїйєє-
лєрїбїз бирибиздин аркабыз-
дан бирибизди салып жатыш-
ты. Абысыным кийинки кєчє-
дє жашачу эле, ала кетели деп 
барсак, абысынымдын їйїнїн 
жанында кыргыз аскерлери 

техникаларын орнотуп, тажик-
терге такаат кылып ок чыгарып 
жатыптыр. Абысынымды бал-
дары менен салып, Рават де-
ген айылдагы агасынын їйїнє 
бардык. Ал кудабыздын їйїндє 
тажиктер кол салган айылдар-
дагы жек-жааттарынын баары 
келген экен. Їч бєлмєлїї їйдє 
80 киши болуп жашап жаттык. 
Ушулар їшїбєсїн деп калыўы-
раак кийимдерибизди балдары-
быздын їстїнє жаап, кишинин 
кєптїгїнєн жатканга орун жок, 
тїнї балдарыбыз уктасын деп, 
єзїбїз сокуюп отуруп уктадык. 
Тажиктер басып алган айыл-
дардан качып келгендердин 
баарын Раваттагы бала бакча-
га, мектепке, ээси жок бош їй-
лєргє жайгаштырып жатышты. 
Рават айылынын эли тамак-аш 
бышырып, нан жаап, дїкєндєр-
дєн таттуу сатып келип, колу-
нан келген даамдарды бизге та-
ратып жатышты. Єзїбїз дагы 
чєнтєгїбїздє бар азыраак ак-
чаларыбызды чогулта калып, 
нан алып турдук. Гуманитар-
дык жардам согуш болуп жат-
кан кїндєрї бизге жеткен жок. 
Анткени, кыргыз-тажик согушу 

башталганда эле тажиктер 
Баткенге кетїїчї негиз-
ги жолду жаап койгон бол-
чу, биз жакка єтїїчї башка 
жол жок эле.  

“АЙЫЛДАН 
ЧЫККАНГА 
ЖЕТИШПЕЙ 
КАЛГАНДАР КАЗА 
БОЛУШУПТУР”

- Айылдан чыга албай 
калгандардын єлїгї чыгып жа-
тат. Менин атам дагы эки кїн 
дайынсыз болгонунан, отуруп-
туруп ыйлап, апам экєєбїз ку-
дайдан аманчылыгын тилеп жат-
тык. Кудайга шїгїр, аман-эсен 
табылды. Їйїбїздїн терезелерин 
кїїп, ичиндеги баалуу буюмда-
рыбызды, кургаган єрїктєрї-
бїздї тоноп, мал-мїлктєрїбїздї 
алып кетишти. Бирок, кудайга 
шїгїр, єзїбїздїн жаныбыз аман 
калды. Апам улуу кызымды 
алып, Бишкекке инимкине ке-
лип жашап жатат. Атам, кїйєєм, 
иним Баткенде калышты. Кайын 
энем оорукчан, узак жолдо жїрє 

албагандыктан Ошто ооруканада 
калды. Жалаў аялдарды, балдар-
ды чыгарып ийишип, эркектер 
Баткенде кала берди. Эми “ошо-
лор тынч-аман болсо экен” деп 
эси-дартыбыз ошол жакта. Был-
тыр, 2021-жылы апрель айында 
тажиктер басып киргенде экинчи 
кызым беш кїндїк эле. Ошондо 
дагы беш кїндїк бєбєктї алып 
качканмын. Кийинки жылда-
ры тажиктер тез-тез кол салган 
їчїн биздин айылда жай, бей-
пил жашоо деген жок, тїндє да-
гы кєбїнчє чечинбей жатабыз. 
Кокус тажиктер кол салса кє-
тєрє качканга даяр туралы деп, 

кийимдерибизди жууп, кургатып 
дароо баштыктарга салабыз.  

“ЭЛИБИЗ БАР ЭКЕН, 
ЭЛГЕ РАХМАТ”

- Бишкекке спринтерге 20дай 
бала менен энелери тыгылып, 
кыйналып келдик. Биз стресстен 
чыкпаган бойдон жол жїрїптїр-
бїз, Тєє ашуудан єткєндєн ки-
йин кимдикине барарыбыз жє-
нїндє ойлонуп баштадык. Мени 
абысыным бир тууган агасыны-
кына кошо ала келди. Азыр бул 
жерде абысынымдын їч баласы, 
менин эки кызым болуп, беш ба-
ла менен жашап жатабыз. Тєрт 
жыл мурда Халида абысыным 
экєєбїз Бишкекке келип хошан 
жасап иштеп кеткенбиз. Бизди 
иштеткен Бєдєшова Асел эжеге 
жана ал жердеги иштеген башка 
эже-сиўдилерге рахмат айткым 
келет. Асел эже бизге келе жат-
канда эле телефон чалып “эч сар-
санаа болбой келе бергиле” деп, 
єзї тосуп алып, таксилерибиздин 
акчасын тєлєдї. Балдарыбызга 
бир сыйра кийим алып берди. 
Азык-тїлїк менен камсыздады. 
Абысынымдын эки уулуна ак 
кєйнєк, кара шым алып беришти. 
Эки бала №64 мектеп гимназия-
га кабыл алынып, бїгїн бирин-
чи жолу сабакка кетишти. Эли-
журтубуз бар экен, элге рахмат. 

Афина БАКИРОВА

МЕКЕНСИЗ АДАМ – ЇНСЇЗ БУЛБУЛ АСКАРАЛИЕВА 
Айнагїл, 
№64 мектеп 
гимназиянын мугалими:

“ОКУУЧУ 
СТРЕССТЕН 
ЧЫГА ЭЛЕК”

- Мен 7-г класстын класс жетек-
чисимин. 21-сентябрь кїнї Баткен-
ден келген окуучу Запаров Шабдан-
бек биздин класска кошулду. Мек-
тепте Баткенден келген окуучулар-
ды документи жок эле дароо кабыл 
алып жатат. Апасы Макамбаева Ха-
лида менен сїйлєштїк. Азырынча 
эне-бала стресстен чыга элек. Апасы 
сїйлєй албай ыйлап жатат. Окуучу 
да кєп сїйлєй элек. Баланын кайсы 
сабакка кызыгуусу бар экенин бай-
кай элекпиз. Колубуздан келишинче 
жакшы мамиле жасап, тїшїнїї ме-
нен мамиле кылып жатабыз. Мек-
тептеги психолог адиси бала менен 
иштешип жатат. Класстагы окуучу-
лардын ата-энеси менен сїйлєшїп, 
ар бири 100 сомдон чогултуп бериш-
ти. Сумкасы жок экен, сумка алып 
бердик, ручка, дептерлерине жар-
дамдашып жатабыз. 

- Менин їч уулум бар, ата-
быз Орусияга иштегени кеткен, 
єзїм мектеп ашканасында аш-
позчу элем. Їч уулумдун бири 
7-класста, бири 4-класста окуйт, 
їчїнчїсї мектеп жашына жете 
элек. 14-сентябрь кїнї Камчы-
бек Ташиев барып эл менен жо-
лукту. Кайним “эл тынч, камта-
ма болбогула” деп айтып кел-
ген. Биз тынчыган экен деп жа-
тып калдык. Тїшїмдє тажиктер 
кол салып жатыптыр, биз жа-
лаў ошону ойлой бергендиктен, 

алар биздин тїшїбїздєн 
да кетпей калган. Таўкы 
6да тарсылдаган, дїўгї-
рєгєн їндєрдєн ойгонуп 
кетип эле абысыным Эл-
мирага телефон чалдым, 
кайнимдин портери бар 
эле: “айдап келе калгыла, 
качалы” дедим. Булар эки-
їч мїнєттє жетип келиш-
ти. Биздин документтери-
биз дайыма сумкада даяр 
турат. Ошо сумкамды кє-
тєрїп, балдарымды алып 
чыкканга жетиштик. 
Эки їй-бїлє портерге тї-

шїп алып, Элмиранын апасын, 
анан жаўы тєрєлгєн 15 кїн-
дїк бєбєк бар эле, “ошолор-
ду ала кетели жок дегенде” деп 
ал жакка кайрылып, айылдан 
чыгып кеткенче 40-50 мїнєт-
тєй єтїп кетти. Ошонун ичин-
де эле канча замбирек атылып 
кетти. Биз “єлдїк” деп эле ой-
лодук. Балдарыбыз чочуп кый-
кырып ыйлашты. Айылдан чы-
гып Рават айылына бет алган-
да тажиктер тоого чыгып алып 
жолдон єткєн кыргыздарды 

аткылаган жер бар, ошол жер-
ге келгенде жаныбыз оозубузга 
тыгылды. Раватка жетип, жа-
ныбызды аман-эсен алып чы-
гып алып, эркектерибизди ой-
лоп жаттык. Андайды эч ким-
дин башына салбасын. Бишкек-
ке келе жаткандагы акыбалы-
бызды сїрєттєп берїї кыйын. 
Балдарыбыз чырылдап ыйлап, 
єзїбїз кысылып-тыгылып ке-
ле жатсак дагы, “аман-эсен же-
тип алсак болду” дедик. Негизи 
2014-жылдан бери эле тынчы-
быз жок. Ага чейин тажик жа-
рандары менен биздикилер таш 
менен урушуп турушчу эле, эми 
уламдан-улам оор болуп, акы-
ры канчалаган адамдардын ка-
ны тєгїлгєнгє чейин жетти. Ак-
Сай, Миў-Єрїк, Паскы-Арык 
деген айылдардын жашоочу-
лары кайтып барган кїндє да-
гы кантип оокат кылышат деп 
аларга кайгырып жатабыз. 
Биздин їйлєр тонолуп, эшик-
терезелери сынып, айрым їй-
лєрдї єрттєп кетишиптир. Эми, 
биз “тынчыды” деп айылыбызга 
барсак, беш-алты айдан кийин 

кайра басып кирсечи деп кор-
кобуз. Биздин їлїш жерлер бїт-
кєндєн эки метрден кийин эле, 
тажиктердин їлїш жери баш-
талат, тажиктер менен кошуна 
турабыз. Балдарыбыз дагы эр-
кин ойной албай, їй ичинде же, 
короодон алыстабай ойношот. 
Эркектерибиз їй-бїлєсїн кал-
тырып сыртка чыгып кеткен-
ден коркот. Азыр менин кїйєєм 
Москвада иштеп жатат, бизди 
кайним карайт. Былтыр кайним 
чет єлкєгє иштегени кеткенде 
менин кїйєєм айылда калган. 
Бизге эркектерсиз жалгыз калуу 
коркунучтуу. Эў биринчи тынч-
тык керек. Канткен кїндє дагы 
кайрат берип, кыйын кезде жар-
дамын аябаган эл-журтубуз бар 
экен, Кудайга миў шїгїр. Бал-
дардын билимине зыян келбе-
син деп, эки уулумду жаныбыз-
да жайгашкан №64-мектеп гим-
назияга киргиздик. Мектеп ди-
ректоруна, эки уулумдун класс 
жетекчилерине, бизге сєзї, ма-
милеси менен кємєк кєрсєт-
кєн бардык мугалимдерге те-
реў ыраазычылык билдирем.

КАНЫБЕК кызы Элмира, 31 жашта:

“ОЙГОНСОК ЖЕР ТИТИРЄЄ БОЛУП 
ЖАТКАНДАЙ ЇЙ СОЛКУЛДАП ЖАТЫПТЫР”

МАКАМБАЕВА Халида, 37 жашта:

“БИЗГЕ ЭРКЕКТЕРИБИЗ ЖОК КОРКУНУЧТУУ”

БАТКЕН – БААРЫБЫЗДЫН 
ЖЇРЄГЇБЇЗДЄ
Ата журттун чарчы жери тургай, ар 

бир ташы кымбат экенин Баткен 
жергесиндеги катаал кїндєр тастыктап 

койгонсуду. Бїгїнкї кїндє єз їй, єлєў 
тєшєгї кєздєн учуп, ар кайсы жерде кїн 
кечирип жаткан мекендештер єзєктї єрттєйт. 
Баткен облусунун Баткен районунун Орто-
Боз айылынан качып келип, Бишкектеги 
тууганыныкында жашап жаткан эки їй-
бїлєдєн кабар алдык.



К
ийинки кезде коом-
дук турмушта элдин 
бїйїрїн козуткан ма-
селелердин бири кыз 

ала качуу. Буга адам кейпиндеги 
Азрейилдин кїлгїн курактагы 
Бурулай Турдалы кызын зордук-
зомбулук менен ала качып, жол-
дон кармалганда кыздын мы-
каачылык менен бычактап єлтї-
рїлїшї себеп болгонсуду. Ушун-
дан улам адегенде эле мындай 
жорук-жосун элибиздин каада-
салтына, їрп-адатына мїнєздїї 
кєрїнїшпї? деген суроо туулат. 
Анын тек-жайын териштирип, 
аки-чїкїсїн аныкташ їчїн та-
рыхыбызга, эзелкинин энцикло-
педиясы катары эсептелген эпос-
торубузга кайрылууга туура ке-
лет. Кыргыздар байыртадан эле 
жаратылыш менен жакын болуп 
єз жашоо турмушунда гармония-
ны сактоого зор маани берген. 
Айрым касиеттїї, ыйык деп са-
наган жерлерди Баба ата, Боз-
бу ата, Тоскоол ата, Шамышкал 
ата, Кожо ата, Ымам ата, Шїкїр 
ата, Паша ата, Ысык ата, Манас 
ата, Кыргыз ата деп атап, назир 
тайып, тооп кылып келишкен. 
Ошондой эле жан-жаныбарларга 
да аздек менен карап, алардын да 
Камбар ата, Ойсул ата Зеўги ба-
ба, Чолпон ата, Чычаў ата, Буу-
дайык, Кумайык сыяктуу пирле-
ри бар деп санашкан.

Тереў ой жїгїртсєк улуттук 
оюндарыбыз жапайы жаны-
барлардын жашоосундагы жол-
жолоюн тууроодон улам чыккан-
дыгы байкалат. Эўиш, кїрєш, эр 
сайыш, ит тартыш, тай тебиш, 
кєк бєрї, кыз куумай, аламан 
байге ж.б. оюндарда биринчилик 
їчїн кармаш башкы орунда тур-
гандыгы талашсыз. Мындан аты 
айтып тургандай эле жырткыч-
тардын жашоо образын чагыл-
дырган кєк бєрї эч кандай ком-
ментарийди талап кылбайт. Ка-
рышкырлар їйїрї дал ошентип 
тапкан олжосун ала качып, анан 
бєлїп-жарып шалап жиберишет. 
Ал эми ургаачы карышкыр ко-
роодон алган козу, улакты бєл-
тїрїктєрїнє алып келип, малга 
тийїї ыкмаларына машыктырат. 
Буга баш тоголотуу ыкмасы да 
кирет. Ошентип улак тартуу ою-
ну асмандан алынбай, же ойдон 
чыгарылбай тєрт аяктуу карсак-
тарды тууроодон чыкканы дегеле 
эч кимде шек туудурбайт.

Эми ошол белимчилик кыз 
ала качууга єткєнїн кєрїп жа-
табыз. Тиешелїї органдардын 
жарыялаган маалыматтарына 

караганда мындай 
зордук-зомбулукка 
жашы жете элек он 
беш миўдей кыз-
балдар кабылып, 
тагдырына балта ча-
былган. Совет бий-
лиги орной башта-
ганда жаш муунду 
жапа тырмак би-
лимге тартып, Дїй-
шєнгє окшогон би-
ринчи мугалимдер 
болочок профессор 
Алтынай їчїн кан-
дай кїрєштї эле? 
Андан кийинки 
жылдарда жалпы-
га орто билим бе-
рїї программасы 
ишке ашырылып, 
мектепке тартыл-
баган бир бала да 

калбай, кыздар жашы толмоюн 
турмушка чыкчу эмес. Албетте, 
ал учурда тартип катуу сакталчу, 
мыйзам бузулса, бардыгы жооп-
ко тартылчу. Эгемендик деген-
ди ээнбаштык деп кабылдаган 
эргулдар, бар байлыкты талап-

тоноо менен мансап, мандатка 
жетишсе, мародёрлор оўой ол-
жого маарышты. Бул адамдан 
ыйман качып, азезилге айлан-
ган кезеўдин їрєй учурган кє-
рїнїшї эле. Ажоўдун да, ко-
жоўдун да алы келбей єлкєдє 
башаламандык єкїм сїргєндє 
“Єкїл кыз, кысчу жериўди кыс” 
дегендей мыйзамдын їнї чык-
пай єлїмсєк абалда болуп ка-
лат. Ошондон улам єзгєчє кор-
кунучтуу кылмыштарды жасап, 
адам ємїрїн кыйган дайистер-
ден баштап, миллиондорду мой-
согон жемкорлорго чейин даў са-
лып жїрїшпєйбї. Аларга салыш-
тырмалуу жаш кызды ала качуу, 
же секелектерди чет єлкєгє алпа-
рып сойкулукка сатуу арзыбаган 
эле айып сыяктанып жатпайбы.

Азыркы шору шорподой кай-
наган бейбактардын тагдырын 

саймедирєєдєн оболу саал ар-
тыбызга кылчая карап, кыргыз 
элинин сыймыгы болгон Бїбї-
сара, Сайра, Сабира, Бакен, Дар-
кїл, Мыскал, Динара, Таттыбї-
бї, Сакен, Кїлипа, Рыскулова, 
Исабаеваларды мындай кой, эм-
гек майданынан суурулуп чык-
кан Єлмєскан, Саадат, Эрмато-
ва, Рафикова, Узденова, Абдул-
лаева, Айткулова, Жаўыбаева, 
Зууракан Апа, Керимбїбї апа, 
Машрапова, Юсупова, Деген-
баева (он алты кызы дагы бар) 
сыяктуу аялзатынын жїздєгєн 
єкїлдєрїн тереў урматтоо ме-
нен эске алгыў келет. Алардын 
багына советтик система туу-
ра келип, єз талантын, жєндє-
мїн толук ачууга бардык жаат-
та айдыўдар жазылып жаткан. 
Анда окубай калам, жумушсуз 
сандалам деген кєйгєй жаштар-
да болгон эмес. Жанагы ысымда-
рын аздектєє менен атаган асыл 
айымдар илимпоз, артист, пах-
тачы, малчы, саанчы, жумушчу, 
дыйкан - айтор, бактысы єз же-
ринен ачылган ар кандай кесип-
тин ээлери болушкан.

Єткєндє Москвадагы бир бас-
маканада иштеген он жети кыз 
ал жайда чыккан єрттїн айы-
нан ємїрї менен кош айтыш-
ты. Алардын аман калган бир 
курдашы кєз жашын кєлдєтїп, 
боздогону кєрїїчїлєрдїн муун-
жїїнїн бошотту. Ал: “Єз кыз-
дарын бапестеп бага албай єл-
сє кунсуз, сатса пулсуз кылган 
кандай мамлекет, анын башын-
да кандай кусур урган бийлик? 
Мына бул кїлгїндєй ємїрї гїн-
чєсїндє жайраган кыздардын 
убалы кимге? Аларды жат жер-
ден бакыт издетип, балээге ка-
былткан бийлик наалатка, кар-
гышка калбайбы!” деди каўы-
рыгы тїтєп. Маалымат кара-
жаттарынын кабарларына ка-
раганда ушу тапта Тїркияда эле 
їч миўдей кызыбыз сойкулук-
та кїн кечирїїгє мажбур болуп 

жатыптыр. Бул чет элдик аўги-
лер тарпын чыгарган бейбактар-
дан бакыбат тукум алууга боло-
бу? Улуттун генофонду жєнїн-
дє ойлогондо кандай аянычтуу 
абал кєз алдыга тартылат. Биз-
дин ата-бабалар бул маселеге 
аярлык, акылмандык менен ка-
раган эмеспи – алар кыз баланы 
улуттун ары катары баалап, араз-
дашкан элдердин арасын бекем-
деген данакер, бычакташчуларды 
кучакташтырган аруузат катары 
аздектешкен. Ошондон улам ке-
лечекти ойлоп бешик куда, бел 
куда, кайчы куда, кан куда деп ар 
биринин єз каада-салты болгон. 
Анын баарында жети ата жагы кє-
ўїлгє алынган. Жакып хандын Бу-
кардын канына куда тїшїп, Каны-
кейди Манаска алып бериши, Ма-
настын Акун хан менен кудалашып, 
Семетей менен Айчїрєктї болуп 
коюшу бул элдик этикеттин эзелтен 
бери калыптанып, кармалып келат-
кандыгын айгинелейт. Бул адеп-
ахлак жоболору баскын, чапкын 
жапырыктардын учурунда бузул-
баса, беш кєкїлгє кол салуу эр 
єлтїрїп, эриш бузгандай кара-

лып, эсерлик кылгандар оор доо-
го жыгылган. Элдеги: “Ойлонгун 
кызга тиерде, он беш жыл кетпей 
Шиверге (Сибирге)” деген мазак 
саптар да бекер чыкпаган го!

Ошол эле учурда кыргыз кыз-
дары єз эркиндик — теўдиги, 
сїйїїсї, бактысы їчїн єткїр-
лїк менен кїрєшїп келгендигин 
далилдеген тарыхый фактылар 
арбын. Адегенде эле биз Перси 
падышасы Кирди жеўген Тумар 
ханышанын ысымын атайбыз. 
Кыз Сайкал, Жаўыл мырза, Ай-
ганыш, Жаркынай, Курманжан 
датка. Каптагайдын качкан кыз 
аялзаты їчїн символго айлан-
ган эр жїрєк кыздарыбыз эмес-
пи! Жашаган доорлору ар баш-
ка болгону менен алардын аруу, 
асыл мїдєєсї керт башынын 
эмес, жалпы аял бактысын кє-
рїї эле. 

Ушул жерден биз тиешелїї 
маани бербеген бир маселеге 
кайрылгым келет. Эмне їчїн 
кыргыз калкында гана уруулар-
дын аттары толук сакталып кал-
ган? Айрым илимпоздор муну 
феодализмдин калдыктары, эс-
кинин саркындысы катары кара-
шат. Тегине тереў їўїлсєк, мын-
да генетиканы сактоонун гениал-
дуу идеясы жатат. Жанагы жети 
атадан соў сєєк жаўыртууга че-
йин уруулар уул їйлєп, кыз бе-
рїїгє гарант болуп турушкан. 
Дегинкиси ар бир улут єзїнїн 
каны жагынан таза, кїч-кубаты 
дараметтїї, кабыландай кажыбас 
кайраттуу урпактары болушун 
каалайт жана ошого аракетте-
нет. Мисалы тїндїктєгї саны аз 
калктар кадырлуу коногуна кєр-
сєткєн сыйдын башы катары єз 
аялын, же кызын анын койнуна 
салып берген. Мындагы асыл ой 
— башка канды алып калуу бол-
гон. Биз бала кезде айылыбыз-
га артисттер гастроль менен ке-
лип калышты. Ошондо кеўсенин 
алдына коюлган орундукта Тє-
лєш Турдалиев ойдолоп, “Адыр-
дын терсек гїлдєрїн” деген ырды 
аткарып жатат. Єўї-тїсї келиш-
кен жигит экен. Алдыда олтур-
ган келиндердин бири: “Тїгєтїў 
урук алып калчу гїлжигит экен!”  
деп шыпшынып калды. Кыязы, 
мындай практика мурдатан бо-
луп келген окшобойбу....Казактар 
Жаманкара баатырды алдап кол-
го тїшїрїп, эки бєйрєгїн оюп 
алганда туткунду кєрїп калган 
хандын кызы: “Аттигиниў, мы-
нау жолбарстан казактын даў-
кын шыгаратын урук алып кал-
май не деген акмакчылык жаса-
гансыўар!” деп єкїнгєн экен...

Дегинкиси бул кыз ала качуу 
илдетинин кїчєп кетїї себеп-
терине баам салсак, ал баары-
дан мурда жаштарда адеп-ахлак, 
каада-салт дегенди ыйык тутуу 
сезими жоголуп, дилин ээнбаш-
тык, эсерлик ээлеп калганды-
гында. Калкыбыздын 90 пайыз-
га жакыны жардылыкта жаша-
шы, ири єнєр жай ишканалары-
нын бїт жабылышы, жаштардын 
жумушсуз каўгып калышы бул 
тїздєн-тїз криминалдык чєйрє-
нїн жаралышына жерпай бол-
гон фактор. Анан кєчє тапта-
ган даўгезе элирип “эрдик” жа-
сагысы келбейт бекен?! Кызын 
уурдаткан ата-энелердин кєпчї-
лїк учурда жоболоўдуу жорук-
ка келишїїсїнїн да жїйєсї бар-
дай. Анткени, чїрпєсїн окутуп-
чокутканга ылаажысы жок ка-
рыптык кїн кечирїїгє кабыл-
гандык. Жем тилеген балапан-
дардын азайганы кєйгєйдї же-
ўилдетет эмеспи. 

Мындай абалдан Батышта-
гылар кантип чыгууда. Анда-
гы жаштар 16га толгондон ки-
йин єз жолун табыш їчїн ата-
эне асыроосунан чыгып, жекече 
жашоосун баштайт. Уландар ме-
нен кыздар єз-єзїнчє, кээде ара-
лаш да жатак жайларда топ-тобу 
менен жашап (мында секс башкы 
орунда эмес), єз эгосун калып-
тандырат, материалдык да, мо-
ралдык да кєз карандылыктан 
эркин болот. 

(Уландысы бар)

Ильгиз ТАЛИП 
(Гилязетдинов) 

калемгер, публицист

ЖАКШЫ КЫЗ – ЖАКАДАГЫ КУНДУЗ

КАЛКЫБЫЗДЫН 
КААДА-САЛТЫБЫ?

2022-жылдын  27-сентябры6
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити



Кийин “Республика”, “Кыргыз Руху”, 
“Жаўы Кылым” газеталарында башкы 
редактордун орун басары кызматтарын-
да эмгектенип, ошол кездеги авторитар-
дык, коррупциялык бийликтерди ашке-
релеген ондогон макалаларды жарыяла-
ды. Ошондой кыйын мезгилде элдин до-
бушу, їнї болду десек курулай мактаган-
дык болбос эле. 

Ж.Мамбетовдун чыгармачылы-
гынын негизин проза, поэзия тїзєт. 
2008-2018-жылдардын аралыгында жа-
лаў єз эсебинен ыр, кара сєз менен жазыл-
ган он китепти жарыкка чыгарды. Бирок, 
алардын нускасы аз болуп, адабий чєй-
рєгє кеўири тарабагандыгы єкїнїчтїї. 

Ал кєптєгєн сыйлыктардын ээси. Атап 
айтканда Кыргыз Республикасынын Жа-
зуучулар, Журналисттер союздарынын 
Сиўирген эмгеги їчїн, Мыкты журналист 
медалдары, эл аралык Тїгєлбай Ата коо-
мунун алтын медалы, “Кєк Асаба” дипло-
му, Кыргыз Республикасынын Президен-
тине караштуу мамлекеттик тил боюн-
ча Улуттук комиссиянын, Республика-
лык Кыргыз тили коомунун тєш белгиле-
ри, Кыргыз Республикасынын Маданият 
министрлигинин Маданияттын мыкты кыз-
маткери тєш белгиси, Кыргыз Республика-
сынын ардактуу инсандар бирикмесинин, 
КРнын ардактуу аксакалы ордени ж.б. сый-
лыктарга ээ болгон. Бир єкїнїчтїї жагдай 
КРнын маданиятына эмгек сиўирген ишмер 
деген наамга 5-6 жыл катары менен доку-
мент тапшырса да ала албай келатат. Би-
рок, ага кабагым-кашым дебей ардактуу эс 
алууда ыр жазуусун улантууда. “Ыр менин 
эрмегим эмес, жан-жолдошум, мен ємї-
рїмдїн акырына чейин аны менен бир-
гемин” дейт Жума Мамбетов. 

Баса, 2014-жылы Ысык-Кєлдє кєчмєн-
дєрдїн 1-Дїйнєлїк оюндары єткєндє ага 
арнап кєчмєндєр гимнин жазган. Ошол 
ыр ал жерде аткарылган. Азыр аны “Кєч-
мєндєр ыры” деп белгилїї ырчы Токто-
бек Асаналиев ырдап жїрєт. 

Билинбеген бир акын Жума                
Мамбетовдун чыгармачылык кыс-
кача таржымалы мына ушундай,  75 
жашка чыгып турганда анын айрым 
ырлары менен окурмандарыбыз-
ды тааныштырууну туура кєрдїк. 

 “Бар бол Жумаке, бекем ден соо-
лук, жаўы чыгармачылык ийгилик-
терди каалайбыз”, демекчибиз. 

Мекениме желбиреген 
желекмин 

Олуя да, пайгамбар да эмесмин, 
Аларга мен кантип гана теўештим. 
Ошентсе да єскєн эли, жериме, 
Жок дегенде кумурскадай керекмин. 

Президент да, премьер да эмесмин, 
Алар жїрсє туу кырында белестин. 
А мен жїрєм тээ тємєндє эл менен, 
Анткендиги ошолорго керекмин. 

Миллионер, чириген бай эмесмин, 
Кайрылганга эч качан жок дебесмин. 
Пейлим кенен, дилим таза эл їчїн, 
Жокчулуктан токчулукка себепмин.

Аксєєк да, куу чирен да эмесмин, 
Бирок єзїмдї бир бечара дебесмин. 
Ысык-суукка оўбогон да, тозбогон, 
Мекениме желбиреген желекмин! 

Башка жердин балын 
татып жашагыча...

Мекен деген сезимсиз тєрєлгїчє, 
Макулукча корооўду билген жакшы. 
Бєтєн жерде алтынга бєлєнгїчє, 
Туулган жердин чаўында жїргєн жакшы. 

Бирєєнї ээрчип анын ырын ырдагыча, 
Бабалардын жолу менен баскан жакшы. 
Капасында башкалардын жыргагыча, 
Кара талаа, куу белде калган жакшы. 

Бирєєнїкїн кєз артып карагыча, 
Мээнетиўдин жемишин кєргєн жакшы. 
Башка жердин балын татып жашагыча, 
Єз жериўдин бар, жогуна кєнгєн жакшы. 

Тоосу бийик, кєлї тереў кайталангыс, 
Суусу дары, ташы алтын туулган жердин. 
Жаны менен бир бїткєн ажырагыс, 
Адам гана бир билет касиетин.

Мен адаммын
Чийип койгон чийиндерден чыкпаган, 
Эч убакта эрежени бузбаган. 
Мен эмесмин їйрєтїлгєн ит сымал, 
Тынч отургун, укта десе уктаган. 

Оўойду эмес, оордукту суранган, 
Каршылыкка казык болуп тура алган. 
Мен адаммын, кєр дїйнє деп жулунбай, 
Жан дїйнємдїн байлыгына кубанган.  

Ємїрїмдї кырсык, дарттан талашкан, 
Ар кїн сайын ажал менен арбашкан. 
Мен адаммын, канча болсо бул калам, 
Ошончолук чексиздикке бараткан. 

Тагдыр 
Чынардын данеги жатса ороодо, 
Чырмоок талга жармашат короодо. 
Єзїн жагалмай сезип дырылдап, 
Єйдє-ылдый чымын учат ободо. 

Куурайлар ыргалса тоонун боорунда, 
Кызыл гїл кылтыят кычык-коўулда. 
Арманы кєп тагдырды карасаў эй, 
Тулпар турат кырчаўгынын соўунда. 

Чєлдєгї сєксєєл єзїн чынармын дейт,
Чыркылдап чымчык єзїн тынармын дейт. 
Чардаган макулуктар балчык, сазда, 
Жашоонун ырын ырдап турамын дейт. 
Ушулардын арасынан жылчык издеп, 
Улуулук жол табалбай убайым жейт. 

Дїнїйє 
Жаўы таўда жаўыргандай сїйїнє, 
Суктандырган, суусаттырган кїнїгє. 
Кызыгына кыялдантып ээрчиткен, 
Алды майрам, арты арман дїнїйє. 

Ээликтирип жеткирбеген тїбїнє, 
Їмїт їзбєй їзїлє да, сїзїлє. 
Айландырып айланкєчєк ойноткон, 
Ай, жылдарды алып учкан дїнїйє. 

Тоо-талаага шамал болуп жїгїрє, 
Тоосу менен кєп асманга тигиле. 
Тосуп турган кучак жайып ар дайым, 
Жер-энедей алп, айкєлсїў дїнїйє. 

Кїн чыкканда нурларына кирине, 
Кїлїктєрдєй кїйїп-учуп жїгїрє. 
Тынч албаган тып-тып тамган тамчыдай, 
Тынымы жок тыбыраган дїнїйє. 

Тїндє Ай болуп, кїндїз Кїндєй тигиле, 
Мезгил менен сени кошо сиўире. 
Алып кетчї иримине билгизбей, 
Кайда калат кайран гана дїнїйє. 

Мен дїйнєнї улантууга 
келгемин

Ачкєздєнїп бардыгына сук артып, 
Кєздєрїмдї кєр оокатка кызартып. 
Каражандын пайдасы їчїн жашоого, 
Келбегеним байлыгыўдан миў артык. 

Бирєєлєрдїн кєз жашынан, ыйынан, 
Бакыт издеп жаўжалдашкан чырынан. 
Бул дїйнєгє мите курттай жеп турган, 
Келбегенге миў мертебе сыйынан. 

Ой, санаасы єз боюнан ашпаган, 
Жакшы жакка жарым кадам баспаган. 
Адам сымал кєбєйїїдє арман кїн, 
Байлык десе жанын дагы таштаган. 

Єзїм їчїн, єзїм гана дегеним, 
Анда деги ким боломун, эмнемин? 
Толкуп, ташып, оттой кїйїп жаратып, 
Мен дїйнєнї улантууга келгемин, 
Мен дїйнєнї узартууга келгемин. 

Жума МАМБЕТОВ

АКЫН, ЖУРНАЛИСТ ЖУМА МАМБЕТОВ – 75 ЖАШТА

БИЛИНБЕГЕН БИР АКЫН

Мезгилден учкул эмне бар, кечээ эле карыяларды сыйлап, урматтап 
жїргєн боз балдардын бири Жума Мамбетов бїгїн єзї аксакал 
болуп 75 жашка келди. Мунун жарым кылымга жакын убактысын 
Тоў райондук “Эмгекчил” газетасынан (1966)-жыл) баштап 

республикалык “Мугалимдер газетасы”, кийин эгемендїїлїк алгандан 
соў “Республика”, “Кыргыз Руху”, “Жаўы Кылым”, “Апта”, “Параграф” 
газеталарында иштєєгє жумшаптыр. Айрыкча, “Мугалимдер газетасында” 
(азыркы “Кут билим”) иштеген 1967-1985-жылдардагы мезгил аны такшалтып, 
тажрыйбага ээ кылып, кийин мыкты журналисттердин биринен болушуна жол 
ачкан. Ушул газетада иштеп жїргєндє 1971-жылы СССР Журналисттер союзуна 
мїчєлїккє кабыл алынгандыгы эле кєп иштерден кабар берип турат. Ал эми 
1978-жылы “Эл агартуу отличниги” тєш белгисине татыктуу болгон. Ооба, ушул 
газетада иштеп жїргєндє ал Кыргыз эл жазуучусу, газетанын башкы редактору 
Жунай Мавляновдун кеп-кеўештерин, акыл-насааттарын угуп такшалды, 
тапталды. Корректорлук кызматтан баштап мектептер бєлїмїнїн башчысы, 
жооптуу катчылыкка чейинки кызматтарды аткарган. 

А.Малдыбаев атындагы Кыргыз 
Улуттук академиялык опера жана ба-
лет театрында Баткен окуясында уулда-
рынан ажыраган энелерге жана СССР-
дин эл артисти, СССРдин Мамлекеттик 
сыйлыгынын лауреаты, Кыргызстан 
Ленин комсомолу сыйлыгынын лау-
реаты, Ч.Айтматов атындагы эл ара-
лык сыйлыктын лауреаты Айсулуу То-
комбаеванын 75 жылдыгына арналган 
легендарлуу “Саманчынын жолу” спек-
такли коюлду.

«Саманчынын жолу» балет-
ораториясы — кыргыздын чыгаан ком-
позитору, Социалисттик Эмгектин Баа-
тыры, СССРдин эл артисти Калый            
Молдобасановдун чыгармачылыгынын 

туу чокусу болуп саналат.  Анда Улуу Ата 
Мекендик согушта жолдошунан жана їч 
уулунан ажыраган карапайым кыргыз 
аялы Толгонайдын драмалык тагдыры 
чагылдырылат. Учурунда аталган балет-
оратория Кыргыз Республикасынын эл 
артисти, СССР Мамлекеттик сыйлыгы-
нын лауреаты Уран Сарбагышевдин же-
текчилиги алдында коюлуп,  Айсулуу                                                             
Токомбаева башкы ролдун биринчи жа-
на теўдешсиз аткаруучусу болгон. Ан-
да Айсулуу Токомбаева Толгонайдын 
партиясын зор шыктануу,  мыкты че-
берчилик менен бийлеп, єзїнїн бар-
дык артисттик мїмкїнчїлїгїн, талан-
тын жумшаган. Бул жолу коюлуп жат-
кан балет- ораторияны театрдын башкы 

балетмейстери, КРнын Эл артисти                                
Айзада Тумакованын жетекчилиги ас-
тында жаш таланттуу бийчилер тобу 
сахнага алып чыгышты.

Спектаклдин соўунда Маданият, маа-
лымат, спорт жана жаштар саясаты 
министринин орун басары Тїмєнбай                                            
Колдошев министрликтин атынан Айсу-
луу Токомбаеваны 75 жылдык мааракеси 
менен куттуктап,  ТЇРКСОЙдун башкы 
катчысы Султан Раевдин атынан Тїрк-
сойдун “Ардак белгиси” алтын медалын 
тапшырды.

Айсулуу Токомбаева 1947-жылы Биш-
кек шаарында туулган. 1958-1967-жыл-
дары Ленинграддагы хореографиялык 
академияны бїтїргєн. 1966-1995-жыл-
дары Кыргыз улуттук опера жана балет 
театрында солист болуп иштеген.  Кыр-
гыз балет искусствосунун дїйнєгє таа-
нылышына зор салым кошкон зор талант 
ээси 1995-жылдан бери Тїркияда жашап, 
эмгектенет. 

Разия ЖООШБАЕВА 

Айсулуу Токомбаева – 75 жашта

ЭНЕЛЕРДИН УРМАТЫНА АРНАЛГАН 
“САМАНЧЫНЫН ЖОЛУ”

2022-жылдын  27-сентябры 7
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити



АСЫЛЗАТ

АЛ КЕЗДИН БАЛАЛЫГЫ 
БАШКАЧА ЭЛЕ...

- Бу жарыктык жашоодо карар-
ган тїндїн агарган таўы бар демек-
чи, кєз ачып кєргєн ар бир кїнгє ка-
ниет кылып, уугум узарып, керегем 
керилип, бала-чакамдын жакшы-
лыктарында алакан толтуруп ак ба-
та берип, уучумдун, укум-тукумум 
аздектеп келген элимдин, жеримдин 
ємїрїн, жаркын келечегин тилеп ба-
тамды кєзгє сїртєм. Канча жашасам 
да жаным Жаратканга аманат. Бала-
лык деп тээ качаўкы карттанып кал-
ган жараатымды тырмадыў, балам. 
Ушу сен айткан балалык єзї болду 
беле анда? Таў...

Мен Ат-Башынын Кара-Тал деген 
айылында жарык дїйнєгє келгем. 
Анда азыркыдай тєрєлгєнїўдї так-
тап, каттаган киши жок же эне-атаў 
болбосо, метирке дегенди да кийин 
алгам. Ал кезде эл бирин-экин бо-
луп кокту-колотто жашаган экен. 
Мен да ошондой жерде тєрєлсєм ке-
рек. Кыштак дегендер кийин тїш-
тї да. Угушума караганда 1930-жы-
лы жаз мезгилинде тєрєлїптїрмїн. 
Доктур жок, їйдє тєрєлїп, кинди-
гим їйдєн кесилген экен. Атам мен 
эс тарта электе каза болгон окшойт, 
аны да кєргєн жокмун. Биз баары-
быз Жаныгул атамдын колунда чо-
ўойдук. Жаныгул Кенжегазы, Кен-
жегул деген їч бир туугандын улуу-
су болгон. Кезинде айылда парторг 
болуп иштеп, эл арасында кадыр-
барктуу, касиеттїї чоў молдо да 
болуптур. Ак падыша тактан ку-
лап, Совет бийлиги орноп, доор 
алмашкан катаал жылдары эски-
чиликке кысым катуулап, ал тїр-
мєгє тїшкєн экен. Ошондон кийин 
анын касиети качып калган дешет. 
Балким ошондой, балким дили кы-
раакы киши бир туугандарын, їй-
бїлєсїн калкалап атайын эле ка-
сиетин жашыргандыр. Анткени ал 
камалып, атууга єкїм чыгарганда 
эки иниси Кытайга чектеш жер-
деги короо-короо малын єкмєткє 
єткєрїп берип аман алып калып-
тыр. Эки иниси да айылда кадыр-
барктуу, эл сыйлаган актив болуп 
жїрїшїп, кийин согушка кетип 
кайтпай калышкан. Тал чыбыктай 
ийилген, жаштайынан кара жамы-
нып жесир калган келиндерин ая-
ган Жаныгул атам “кїйєєлєрїўєр 
жок болсо кармабайын, жаштыгы-
ўарды кетирбей єз турмушуўарды 
кургула” деп єзї аларга кетїїгє урук-
сат берген экен. Кенжегазыдан їч эр-
кек, Кенжегулдан эки кыз экенбиз. 
Мен ошондо бир жашка да толо элек 

окшойм. Энем баса 
элек мени таштап, 
эжемди жетелеп Ак-
Музга тєркїнїнє кетиптир. Атам-
дан ажыраганым аз келгенсип, эм-
чектеги кезимде энемден да айры-
лып, тагдырга аманат болуп калып-
тырмын. Кыйын мезгил болгондук-
тан жарытылуу сїт эмбесем, бечел 
болуп кеч да баскан экем. 

АПАМ – ТЇБЄЛЇК 
ЖЇРЄГЇМДЇН БЄКСЄСЇ

- Ааламдын ак-карасын, жакшы-
жаманын ажыратып биле электе ата-
энеден ажыраганыма сай-сєєгїм 
сыздаганын сыртымдан билгиз-
беген менен ичимден тарткан ый-
ызага муунган кїндєрїм кєп болду. 
Єзгєчє ємїрї кєрбєгєн энемди са-
мап, кєп элестетип, кыялданчумун. 
Бир курдай кошунанын кызы Жа-
ўыл жыгылып, тизесин айрып ал-
ды. Аны алыстан кєргєн апасы чур-
кап келип, маўдайынан сылап, жа-
шын аарчып, їйїнє кєтєрїп кетти. 
Апасы їйрїлїп тїшсє ал ансайын 
єпкєлєп ыйлайт. А мен канча жы-
гылсам да ыйлачу эмесмин. Бирок, 
кээде жыгылып денем катуу оорук-
сунуп калганда Жаўылдын апасын-
дай маўдайымдан сылаган менин да 
апам болсо деп тилечїмїн. Ошол ти-
легим ишке ашып кетчїдєй кїн са-
йын секиден жакшы кєрїнгєн жол-
ду карап, їмїтїм їзїлбєй апамды 
кїткєнїм кїткєн. Кийин интернат-
та окуп жїргєндє да балдарына кел-
ген ата-энелерди карап кєп суктан-
дым. "Апам айтты, апам урушат" деп 
кыздардын айткандары уктаар ал-
дында да кулагыма жаўырып ту-
раар эле. Апам болсо кантип уру-
шуп, кантип эркелетмек эле деп кєп 
ойлочумун. Ыза болуп, ичим ачыш-
чу. Апасы барлар менден алда кан-
ча бийик тургандай сезилчї. Єзгє-
чє бой жетип, дене тїзїлїшїў єз-
гєрїп, кыз балага тиешелїї таби-
гый єзгєрїї куракта эненин жогу 
эў жаман тура. А бирок жокко да 
кєндїм. Тагдыр мени жаштайым-
дан эле чыйрак болууга їйрєттї. 
Ємїрї жїзїн кєрбєсєм да кєўїлдє 
жїргєн асыл адамым болгон апам 
азыр да жїрєгїмдїн аялуу бир бур-
чунда жашайт. Мага ємїр берген ал 
аялдын аты – Токпай кызы Аликан 
экенин гана билем. Жашоомдун оош-
кыйыштарында жанымда болбосо да 
мага ємїр тартуулап, жашоо чылбы-
рымды карматкан ал асыл адамым-
дын ысымын атап, багыштап куран 
окуйм. Бул жїрєгїмдїн тїбєлїк тол-
богон бєксєсї бойдон калары анык.

САМАН ЖАЗДЫК, 
КЫЗЫЛ КЄЙНЄК, 
ЖАЎЫ БАТИНКЕ...

- Алгач Кара-Талдагы интернат-
ка жыйырма бала кабыл алынган-
быз. Жерге саман тєшєлгєн чоў са-
райда жашайбыз. Баары самандан. 
Саман салынып кєктєлгєн матрас, 
башыбызда жаздалган саман жаз-
дык. Кїндє эртеў менен сїттєлгєн 
чай ичип, колго жапкан нан жеп, бир 
топ ирденип калдык. Мага баары ук-
муш, бейиштей сезилчї. Кийин ра-
йондун борборуна беш жїздєй бала-
ны топтошту. Арасында мен да бар-
мын. Жаўы мектеп, жаўы жашоо. 
Жаш курагыбызга карата бєлїш-
тїрїп, мен тєртїнчї класска отур-
дум. Їстї-башыбыз оўолуп, кызыл 
кєйнєк, бутума жапжаўы батинке 
беришти. Бул менин биринчи жолу 
єзїмдї кыз сезип, кєйнєк кийишим 
эле. Интернатта жашап, жакында-
рыбыз жаныбызда жок болгону эле 
болбосо Совет єкмєтї бизге жакшы 
эле камкордук кєрдї, ата-эне орду-
на маўдайыбыздан сылап курсагы-
бызды тойгузду, билим берди. Орус-
тун тєрт бурчтук бєлкєсїн дагы мен 
ушул жерден жедим. Баягы саман тє-
шєк, жаздыктардын бардыгы артта 
калды. Жаркыраган класста, партага 
отуруп, дептерге жазып калдык. Ин-
тернатка калтырарда Жаныгул атам-
дын “жакшы оку, садагам” деген сєзї 
мага ураан да, намыс да эле. Тыры-
шып жакшы окудум. Тыкылдап, тар-
биячыларга жардам да берем. 

КРЫМГА БАРГАН 
КЫРГЫЗ КЫЗЫ

- Дене тарбия сабагынан катуу 
чуркап, алдыга эч кимди чыгарган 
жокмун. Чуркоо боюнча мелдеш-
терде борбордон тандалып, Крымга 
чейин барып келдим. Андагы сапар, 
мендеги сезим али да кєз алдымда 
турат. Ал 1949-жылдын жайы эле. 
Жанымда эки орус кыз, анан мен, эр-
кектерден кочкорлук дене тарбия му-
галими, калганы орус жетекчилер. 
Жалпы он беш киши поезд менен со-
гуш талааларын аралап Крымга бар-
дык. Бизди кєргєн уюштуруучулар-
га кебетебиз жакпай калды кєрїнєт, 
майка менен чолок шым берип чур-
кайсыўар дешти. Ал кезде денеге 
чапталган кийим бизге абдан эле жат 
болчу. Канчалык каршылык кєрсєт-
кєнїбїзгє болбой баягы кийимдерди 

кийип, парадга чыкмай болдук. Кыр-
гызстандын желегин кєтєрїї вазий-
пасы мага тапшырылып, баягы ич 
кийимдей болгон форма менен па-
раддан єттїк. Алгач 100 метрлик ай-
лампаны чуркоодо биринчи, ал эми 
200 метрлик жарышта экинчи кел-
дим. Кыйкырык-сїрєєндєн кулак 
тунжурайт. Достук мелдеш болгон 
їчїн бардыгыбызга грамота тапшы-
рылып, жаркылдатып сїрєткє тар-
тышты. Ошентип, ал жактан кєптї кє-
рїп, кєўїл тоюп мекенге кайттык. Ал 
жактан келгенде ат-башылыктар ме-

ни болуп кєрбєгєндєй шаан-шєкєт 
менен тосуп алышты. Кучак толо 

гїлдєр, куттуктоолор. Ал кезде 
зым карагайдын башына илин-
ген табактай болгон радиолор 
болчу. Андан тынбай менин 
атымды айтып жатат. Туш-
туштан Крым, Москва жє-
нїндє эле сурагандар. “Чем-
пион кыз” атка конгон мени 
кєп єтпєй Нарындын бор-
боруна которуп кетишти. 
Ал жактагы Токтогул Са-
тылганов атындагы мек-
тепти аяктадым. 

МАКСАТЫМДЫ 
ЄЗГЄРТКЄН 
ЄЛЇККАНА

- Андан ары окуу-
ну улантат деген кы-
пындай дагы ой жок. 
“Эгиндин бараар же-
ри – тегирмен, кыз-
дын бараар жери – кї-
йєє” деген кыргыздын 

накыл сєзї ошол учур-
га туш келет. Себеби, сєєк жаўыр-
табыз деп бойго жеткен кыздарын 
ата-энелери жеў ичинен сїйлєшїп 
эле кїйєєгє берип коюшчу. Окууну 
бїтїп, аттестат аларда мектептин ди-
ректору Рахатбек агай ачык эле биз-
ди турмуш курууга ашыкпай, билим 
алууга кєндїрє баштады. Анын айт-
кандарына муюп, шаарда окуйт де-
генди теўирден тескери тїшїнгєн эс-
кичиликке каршы турмай болдук. 
Їйгє барсак шаарга окууга жибер-
бесин билип, окууга чогуу тапшыра 
турган болуп борборго келдик. Мак-
сатыбыз бир – дарыгер болуу. Бирок 
бул кыялыбыз єлїкканага кирген 
биринчи кїнї эле таптакыр єзгєр-
дї. Ємїрї мындайды кєрбєгєн жа-
ныбыз тил-ооздон калып, денебиз 
катып, ал жерден окшуп араў чык-
тык. Шаабайыбыз сууп, борбордун 
аянтында отурсак баягы Рахатбек 
агай кезигип калды. Абалыбызды 
билгенден кийин дене тарбия инс-
титутунун алдында жаўы чет тилдер 
факультети ачылганын айтып, бизди 
ошол жакка тапшырууга кєндїрдї. 
Єлїкканадан чыкканда келечегибиз 
туман болуп турган бизге агайдын 
сунушу абдан жакты. Бирок, англис 
тили тургай орус тилин жєндєп бил-
беген їчїн бир чети корктук. Ошол 
жылы немис, англис, француз тил-
дери факультети жаўы ачылгандык-
тан тапшырган балдарды качырбай 
кабыл алгыла деген тапшырма бар 
экен. Кудай буюруп, кабыл алындык. 

Окууга єттїк деп эрдемсингени-
биз менен окуу жылы башталган би-
ринчи кїнї эле кыйнала баштадык. 
Башка бир ааламга туш болгондой 
эле болдук. Же тамга тааныбасак. 
Окуунун оордугунан биринчи курс-
ту бїтїп-бїтпєй эле группабыздын 
жарымысы таштап кетти. Мен кый-
налсам да окууну, ага кошуп спорт-
ту таштаган жокмун. Биринчи курс-
ту аяктагандан кийин баягы биздин 
факультетти Улуттук университетке 
которуп коюшту. Їчїнчї курс болгон 
кезимде атам Жаныгулдан айрылдым. 
Ааламдагы эў кымбат адамым, тоо-
дой кубатым да бул жолу мени таштап 
кетти. Зыркырап кошок коштум. Єзї-
нєн єзї жїрєктї зыркыраткан сєздєр 
куюлушат. Кєрсє, ємїр менен єлїм-
дїн ортосундагы жараткандан бе-
лекке берилген аманат кїндєр саа-
ты келсе токтойт тура...

ТАГДЫР ЭНЧИСИ
- Мезгил єз энчисин алганын кой-

бой зымырап єтїп, ордун бїгїнкї, 

эртеўки тїйшїктєр алаксытып бая-
гы кыйынчылык кїндєр, жашоодогу 
жамандыктарды кошуп менден алыс-
таткандай болду. Ошондой кїндєр-
дїн биринде тагдыр мени Жумгал-
дын кулуну Асанбегиме кошту. Ал 
Кыргыз мамлекеттик университе-
тинин физика-математика факульте-
тин аяктап, мугалимдик кесибин чы-
гармачылыгы менен айкалыштыр-
ган жазуучу, сатирик болду. Узак ак-
чу суунун урунаар ташы кєп деген-
дей, башыбыздан эмнелер гана єт-
кєн жок. Кыргыз мамлекеттик уни-
верситетинин алгачкы бїтїрїїчїлє-
рї болуп тарыхта калдык. Ємїрїм-
дї агартуу тармагына арнап, далай 
муунду тарбиялаган мугалим бол-
дум. Айрымдар англис эмес орусча 
араў тамгалап жазып, сїйлєп жїр-
гєн учурда Жумгалдын бир катар 
мектептеринде англис тилинен са-
бак бердим. Элеттик балдардын дїй-
нє таанымын єзгєртїїгє чоў салым 
коштум десем да болот. Учурда окуу-
чуларымдын алды англис тилинде 
докторлугун жактагандар. Кезинде 
шырдак шырып, сайма сайып узчу-
лук єнєр єрїнє да жетеленип, кызда-
рымдын себин єз колум менен даяр-
дадым. “Ата кєргєн ок жонот, эне 
кєргєн тон бычат”- дегендей мени 
тартып узчулукка дээр-дитин кой-
гон кызым бар. Анткен менен Асан-
бектей мага кїйгєн, мени колдогон, 
мени сїйгєн адам болгон жок. Ата-
эне мээримин кєрбєгєндїктєнбї ай-
тор чындап жашоого балкып жаша-
дым. Байлыгыбыз – эки куржун ки-
теп болуп кєп эмгек, мээнет кылдык. 
Жашоо менен жарышка тїшїп тєрт 
кыз, тєрт уул таптык. Бирок, тагдыр 
менден бул бакытты да кызганды кє-
рїнєт, 59 жашында Асанбегимден 
айрылып калдым. Экєєбїздїн таг-
дырыбызда тартса кызыктуу тасма, 
жазса кенен тарбиялык чыгарма жа-
ралчудай эле бар. Бассам-турсам Жа-
ратканга жалынып шїгїр келтирем. 
Болгону, келечек урпактарга таалим-
тарбия, эстелик болсун деген ниет-
те кєзїмдїн тирїїсїндє музей ач-
сам деген тилегим бар. Жолдошум 
экєєбїздїн энчибизге тийген бардык 
сыйлык-сыймыгыбыз, їй толо китеп, 
сїрєттєр, илгерки буюм-тайымдар 
бардыгы мезгилин кїтїп турганын 
билип туруп санаа тынчудай эмес. 
Убакыт-сааты чыгаар, буюрса. Ал-
кїчїм бар кезде колдон келгендин 
баарын жасадым. Бишкектин жого-
ру жагындагы Таш-Дєбє айылын-
дагы Катаган жаштар уюмуна мї-
чємїн. Жаштыгым, мээнетим кал-
ган Таш-Дєбє орто мектеби бир кез-
де ашар жолу менен салынган. Ошол 
мектептин ордуна жаўы мектеп са-
лынса деген изги тилегим бар. Мек-
теп курдуруу демилгеси менен далай 
жерге бардым. Пайдалануу мєєнєтї 
эчак бїткєн мектеп чындап жаўыла-
нууга муктаж. Изги тилек бир кїнї 
ишке ашаар.

МАНАСЫН СЇЙГЄН 
КЫРГЫЗ

- Бир кїнї їн алгыдан америкалык 
Джорж Саммуэль деген баланын ко-
музда кол ойнотуп, кїї чертип жат-
канын угуп калдым. Абдан жакты. 
Дїйнєнї дїўгїрєткєн комуз кїїсї. 
Ошондо менде бир жакшы идея жа-
ралды. Улуттун сыймыгы, намысы 
болгон “Манас” эпосун дїйнє тили 
болгон англис тилинде даўазаласак 
неге болбосун деп. Оюмду уулума 
айтып, анын жардамы менен “Ма-
нас” эпосун англисче айткан мектеп 
окуучуларынын арасында “Мен кыр-
гыз тилинде Манас айта алам” де-
ген темада сынак уюштурдук. Кудай 
жалгап, колдон-буттан алып, кол-
доо кєрсєткєндєр кєп болуп, улуу 
эпосту англис тилинде айтуучулар-
дын демилгечиси болуп калдым. Ке-
зи келсе адамдын да жашы чектелїї 
экенин, а бирок тарых кылымдан-
кылымга, муундан-муунга мураска 
калып жашай берээрин унут кал-
тырбасак дейм. Ошол тарыхты жа-
ратуучулар да келечекте жылуу сєз 
менен айтылып, алтын тамгалар ме-
нен жазылып калууга тийиш.

Разия ЖООШБАЕВА

Улуттук китепкананын чоў залында “Манас” эпосунун їчилтигинин 
англис тилине которулган китебинин бет ачары болот деп барып 
калдым. Салтанаттуу иш-чарага чогулгандардын саны бир топ 
болуп, шаўдуу музыканын ыргагында майрамдык маанай єкїм 

сїрїп турган экен. Кире бериштеги дивандын бурчунда сулууча келген, 
чїкєдєй кемпирди куурчактай кылып кийиндирип отургузуп коюшуптур. 
Кооз маасы, кєйкєлгєн кєйнєк, сайма чапан, башында элечек. Киргенде 
эле кєзїм тїшкєн менен иш-чара ээсине бата бергени келген таенеси же 
чоў энеси экен деп анча деле маани берген жокмун. Кєрсє, бул чїкєдєй 
кемпир дегеним айтылуу Ат-Башынын кызы, Кыргыз Республикасынын 
эмгек сиўирген мугалими, Эмгек Кызыл Туу орденинин ээси, Кыргыз 
Республикасынын Ардагерлер кеўешинин мїчєсї, Баатыр эне Шааркан 
Кенжегулова апа экен. Менин буга чейин кабарым болсо да Шааркан 
апаны алгачкы кєрїшїм. Шааркан апа белгилїї коомдук ишмер, 
жазуучу, сатирик, СССР Жазуучулар союзунун мїчєсї Асанбек 
Тезекбаевдин жубайы экен. Апа 92 жашка чыкса да баскан-
турганы тыў, жашоого болгон кєз карашы зирек, акыл-эси 
тунук бойдон. Анын алыскы Ат-Башы тоолорунун арасында, 
жолунун чаўында калган балалыгы, катаал турмуш сыноолору, 
алдыга сїрєгєн аруу тилектери менен Фрунзе шаарында 
єткєн жалындуу студенттик кїндєрїнїн бактылуу кєз 
ирмемдерине байланган алгачкы жана акыркы сїйїїсї 
тууралуу эскерїїлєрїнє гезит бетинен орун берїїнї эп 
кєрдїм.
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гызстандын желегин кєтєрїї вазий-
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чїкєдєй кемпирди куурчактай кылып кийиндирип отургузуп коюшуптур. 
Кооз маасы, кєйкєлгєн кєйнєк, сайма чапан, башында элечек. Киргенде 
эле кєзїм тїшкєн менен иш-чара ээсине бата бергени келген таенеси же 
чоў энеси экен деп анча деле маани берген жокмун. Кєрсє, бул чїкєдєй 
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Кенжегулова апа экен. Менин буга чейин кабарым болсо да Шааркан 
апаны алгачкы кєрїшїм. Шааркан апа белгилїї коомдук ишмер, 
жазуучу, сатирик, СССР Жазуучулар союзунун мїчєсї Асанбек 
Тезекбаевдин жубайы экен. Апа 92 жашка чыкса да баскан-
турганы тыў, жашоого болгон кєз карашы зирек, акыл-эси 
тунук бойдон. Анын алыскы Ат-Башы тоолорунун арасында, 
жолунун чаўында калган балалыгы, катаал турмуш сыноолору, 
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ни болуп кєрбєгєндєй шаан-шєкєт 
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гїлдєр, куттуктоолор. Ал кезде 
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санында)

- Тынчтык Асанкулович, 
бир кезде жамырап чыккан 
гезит-журналдардын кєбї 
азыр жабылып калды. Кыр-
гыз басма сєзїндє мындай 
кыйынчылык тээ токсонун-
чу жылдарда да болгон эле. 
Ошол оор жылдарда “Кыр-
чын” журналы кантип сак-
талып калды?

- Эки кылым тогошор 
1990-жылдары кыргыз басма 
сєзїндє кыйсыпыр заман баш-
талды. Ошол жылдары мамле-
кеттик тил жєнїндє мыйзам ка-
был алынды. Улуттук басма сєз-
дїн башатында турган, болгондо 
да балдар басма сєзїнїн, балдар 
адабиятынын башатында турган 
“Кырчын” журналы да кыйча-
лыш учурга кептелди. Ошол кез-
де Президенттин алдында мам-
лекеттик тил боюнча мамлекет-
тик комиссия уюшулуп калган 
болчу. Тил фонду тїзїлїп, аны 
белгилїї жазуучу Казат Акма-
тов жетектеп турган. Эл акында-
ры, эл жазуучулар, тилчи, оку-
муштуулар Президенттин атына 
кат жаздык.  

- Ал кайрылуу каттан бир 
жыйынтык чыктыбы?

- Чыкты. Ошондон ки-
йин “Байчечекей” журналы  
1998-жылы мамлекеттик Тил 
комиссиясынын мекемеси ка-
тары алардын карамагына ки-
рип калды.

- Бул кайсы жылдар эле? 
- 1998-жыл болчу. Биз алар-

дын катарында 1998-жылдан 
2002-жылга чейин болдук. Мам-
лекеттик тилди єнїктїрїїнїн 
он жылдыгына карата Прези-
дент катышкан жыйында Казат 
Акматов “кыргыз тили жакшы 
єнїкпєй жатат. Балдар басыл-
маларынын ишин да жакшыр-
тышыбыз керек. Каржы жагы-
нан, материалдык-техникалык 
жагынан колдоого алышыбыз 
керек” - деген маселе кєтєрїп 
чыкты. Ошондон кийин єк-
мєт тарабынан толук болбосо 
да, жарым-жартылай каржыла-
на баштадык. Андан кийин биз 
кайра премьер-министрге кат 
жаздык. Тагыраагы, 2002-жы-
лы Єкмєттїн буйругу чыкты, 
ошондон баштап биз єкмєттїн 
карамагына єтїп кеттик. 

- Олтуруп иштей турган иш 
бєлмєўїздєр барбы? 

- “Їўкїр да болсо їйїм бар”  
дегендей, мамлекеттик колдоо 
болуп, бизге иш бєлмєлєр бе-
рилди. Ал эми 2003-жылдан 
тартып журнал республикалык 
бюджеттен каржылана баштады. 
Ошондон бери адепки баштаган 
салттуу жолун улантып жарык 
кєрїп келе жатат. 

- Журналдын окурмандары 

окуучулар. Кандай 
кат-кабарлар, мака-
ла, чыгармалар жа-
рыяланат?

- Биздин балдар 
журналында кыргыз 
адабиятындагы бар-
дык жанрлар боюн-
ча чыгармалар ба-
сылат. Журналдын 
эў башкы мїдєєсї-
журналдын ишине 
балдардын єзїн ка-
тыштырып, алар-
дын чыгармачылык-
ка болгон кызыгуусун 
ойготуу, куш тилин-
дей кабарынан тар-
тып, ырларын, кыска 
аўгемелерин, жомо-
гун, кала берсе тарт-
кан сїрєттєрїнєн бе-
ри чыгарып турабыз. 
Ошол 80-90-жылдар-
да редакцияга кїн са-
йын 70-80дей кат кел-
чї. “Манастын” 1000 
жылдыгына карата 1995-жы-
лы жазуучу Кадырбай Мамбе-
такуновдун “Айкєл Манас” де-
ген  чыгармасын сандан-санга 
бастык. Чыўгыз Айтматовдун 
60 жылдыгына карата журнал-
дын бїтїндєй бир санын жа-
зуучуга арнадык. Балалык ча-
гынан тартып 60 жашына че-
йинки ємїр жолун, чыгарма-
чылыгын баяндаган материал-
дарды, сїрєттєрдї, классташта-
рынын, айылдаштарынын айт-
кандарын бердик. Аны Чыўгыз                                                         
Тєрєкулович єзї да барактап 
кєрїп чыкты. Балдардын чы-
гармачылык шык-дараметин 
єстїрїїгє, кыргыз элинин 
каада-салтын, їрп-адатын, та-
рыхын, маданиятын  жаштайы-
нан тааныштырып, аларды ме-
кенчил болууга тарбияладык. 
Ошол кездеги жаш жазуучу 
Мурза Гапаровдун 50-жылда-
ры жазылган “Бєтєн туяктын 
изи” деген аўгемеси жарыялан-
ган экен. Кийин кыргыз адабия-
тынын эў кєрїнїктїї єкїлдєрї 
болгон Жолон Мамытов, Турар 
Кожомбердиевдин чыгармала-
ры басылып турган. Ошол жак-
шы салтты биз азыр да улан-
тып келе жатабыз. 

- Эми журналдын азыркы 
абалы тууралуу айтсаўыз? 
Окурмандар менен байла-
нышуу, журналга жазылуу, 
типографиядан басып чыга-
руу сыяктуу маселелер кан-
дай чечилип жатат?

- Эў туура суроо. “От” деген-
ден ооз кїйбєйт. Азыркы базар 
мамилесинин шартында кагаз-
дын баасы алтынга тете бо-
луп жатат. Аны басып чыгаруу, 
окурманга таратуу, жеткирїї 
маселесинде кєйгєйїбїз кєп.

- Кандай кєйгєйлєр бар?
- Жазылууну айтайын. 

Кыргызстанда эки жарым миў-
ден ашуун мектеп бар. Бир мил-
лион 300 миўдей окуучу окуйт.

- Журналдын тиражы кан-
ча?

- 3 миў. Кээ бир жылы  3 миў, 
кээ бир жылы  4-5 миўдин теге-
регинде чыгабыз. Биз багытты 
компьютер, интернет жетпеген 
республиканын алыскы аймак-
тарына бурганбыз. Азыр окуу-
чулар менен илгеркидей байла-
ныш болбой калды. Себеби, баа-
ры эле интернетке єтїп кетти. 
Учурда кєлємдїї чыгармалар-
га, макалага эмес, кыска-кыска 
жанрларга кєбїрєєк кєўїл бу-
руп калдык. Балдар басылмала-
ры мамлекет тарабынан єзгєчє 
камкордукка муктаж. Маданият 
министрлигинин жардамы, кє-
мєгї менен бюджеттен бєлїнгєн 
тийиштїї каражат берилип жа-
тат. Бирок, журналды басып чы-
гарууга берилген каражат єтє аз. 
Бир жылга 200 миў бєлїнгєн. 

- Журналдын бир санын 
чыгаруу їчїн канча акча ке-
рек болот?

- Журналдын бир номерин чы-
гарганга 150 миў сом акча кетет. 
А биз сегиз номерин чыгарышы-
быз керек. 

- Єкмєттїн берген акча-
сы жетпейт экен. Сиздердин 
журналга реклама чыкпаса, 
анда кантип чыгарып жата-
сыздар?

- Эптеп їлєштїрїп чыгарып 
жатабыз.

- Канча акча болсо бир 
жылга жетмек?

- 500 миў. Азыр тендер деген 
балакети бар. Ага катышып, ар 
бир тыйынын эсептеп олтурмай. 
Ушундай кєйгєйлєр кєп. 

- Жазылуудан тїшкєн ак-
чачы?

- Ага жазылбай жатпайбы.

- Канча тираж менен 
чыкса журнал єзїн-єзї 
актамак?

- 10 миў тираж менен 
чыкса актамак турсун ки-

реше киргизмек.
- Жазылуу баасы канча?
- Кырк сом.
- Алты айга 40 сом. Арзан 

эле экен го. Азыр ата-энелер 
кїн сайын балдарына жок 
эле дегенде 50-100 сом бе-
рет. Жол кире кыл, бир нерсе 
алып же деп, туурабы? Демек, 
жазылууну уюштуруу масе-
леси начар экен. 

- Биздин журналды окуй тур-
ган окуучулар ого эле кєп. Жок 
дегенде ар бир мектептеги китеп-
канага экиден жазылганда эле ти-
раж 10 миўге жетип калмак. 

- Бир миллион 300 миў 
окуучудан араў эле 3 миў 
окуучу жазылса, єтє эле аз. 
Жазылууга сиздер єзїўїз-
дєр аракет кылып кєрдїўїз-
дєрбї?

- Жазылуу боюнча улуттук 
тил комиссиясына да кайрыл-
дым. Менин кайрылбаган же-
рим калган жок. Мектеп дирек-
торлору  “бизге жазылсын деген 
буйрук алып келиўиз, мажбур-
лап жаздыра албайбыз” деп ку-
тулушат. Биздин кєкїрєктї єйї-
гєн маселе – жазылуу анан тар-
катуу маселеси. 

- Ушуну Єкмєт колго алып, 
милдеттендирип эле жаз-
дырып койсо болмок. Он 
беш миў тираж менен чык-
са журнал киреше алып кел-
мек экен.  Сиз да алардан ак-
ча сурап олтурбайт элеўиз.

- Кана эми ошондой кылса. 
- Єкмєттїн кайсы бєлїмї 

сиздер менен иш алып барат? 
Анын аты-жєнїн билесизби? 

- Азыр тез-тезден эле алма-
ша берет. Бир барсаў бирєєсї 
олтурат, дагы бир барсаў баш-
касы олтурат. Алар биз менен 
сїйлєшкїсї да келбейт. Илгери 
райондун комсомолдук бєлїмї 

эле жаздырып койчу. Миса-
лы, Японияда балдардын ар 
бир жаш курагына карата жур-
налдар чыгып турат экен. Тєрт 
жаштагылар їчїн єзїнчє, беш 
жаштагылар їчїн єзїнчє. А биз-
де єспїрїмдєр їчїн бир эле ба-
сылма бар. Ошону да каржы-
лай алышпайт. Бизде ыраат-
туу бир иш жїрбєйт. Мына, 
коўшу Єзбекстанда “чыгарма-
чылык фонду” деген бар экен. 
Ошол фондго  балдардын гезит-
журналдарынан тартып, жа-
зуучулардын басылмаларына 
чейин чыгара турган каражат 
тїшєт экен. Алар илгерки союз 
кезиндей эле їзгїлтїксїз чыга-
ра беришет. 

- Азыр элдин баары интер-
нетке єттї. Журналдын сай-
ты барбы?

- Жок. Аны ачалы десек да ак-
ча керек экен. Сайт ачмак тур-
сун биздин фотоаппаратыбыз 
жок. Эптеп бир эски компью-
тер, сканер алдык. 

- Сайтты ачыш керек. Окуучу-
лар менен байланыш болбой жа-
тат деп жогоруда айтпадыўыз-
бы. Азыр окуучулардын баа-
рында телефон бар. Интернет-
тен, вотсаптан эле ыр, кабар, аў-
гемелерин салып жиберет. 

- Быйыл “Кырчын” журна-
лына 70 жыл болуп олтурат. 
Юбилейге даярдык кандай?

- Кырчын баскан кыйын жол 
деп, биз журналдын басып єт-
кєн жолун, тарыхын чагыл-
дырган “Кыйбасым Кырчын” 
деген 20 басма табакка жакын 
кєлємдїї, тїстїї китепти чы-
гардык. Ошондой эле гезит-
журнал, радио-телевидение ар-
кылуу калайык-калкка пропа-
гандалоо иштерин да жїргїзїп 
жатабыз. Улуттук китепкана-
да 70 жылдыкка карата сїрєт 
кєргєзмє уюштурабыз. Буйру-
са, юбилейин октябрь айынын 
аяк ченинде єткєрєбїз. 

Ємїрбек ТИЛЛЕБАЕВ

“Кырчын” журналынын башкы редактору, 
акын Тынчтыкбек НУРМАНБЕТОВ:

“КЫРЧЫНДЫ КЫЙДЫРБАЙМЫН 
КЫЙДЫЛАРГА”
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ТАМЧЫ КУСАЛЫК
Маарага сен эрте жєнєп, кеч кетип, 
бара жатсаў, шайыў ооп, эс кетип. 
Жолдон шатыр жамгыр жаайт капилет, 
чуркаш керек экендигин эстетип. 

Бала кїндєр кєўїлдєрї жайдары, 
жаанда калып алты кылат айлаўы. 
Аргасыздан эрмегиўе айланат, 
ак тамчылар - ак булуттун балдары.
 
Кеткен жерден кеч чыгарган бїтїмдєй... 
Тамчыларды чуркап барып тїшїрбєй
ушунчалык кучактагыў келет бир, 
эс-мас болгон абалыўа тїшїнбєй. 

Бекем илип тїйшїктєрдїн илмегин, 
Бекем кармап турса дагы ийменїїў
так секирген тамчыларга кошулуп, 
кєлчїк кечип келет анан бийлегиў. 

Бала кездей тамчы болуп тама албай, 
Таштын, чєптїн тамырынан ага албай. 
Єзїўдї анан аяп єтїп кетесиў, 
Барлыгыўды бир майрамдап ала албай... 

Караанымды жуткан сайын топурак, 
Кайра умтулуп келет менин бийлегим! 

***
Каяккадыр бара жаткан агылып, 
Кулак тїптє ємїр суусу кїркїрєйт. 
Каяккадыр бара жатам камынып, 
Карегимде Кїн чыгат да, Кїн тїнєйт.

Баш-аяксыз буркан-шаркан тєгїлгєн 
Багып жїрєм барак тїтпєс ойду эчен. 
Эртеўимде элес-булас кєрїнгєн
Мени кимдер кїтїп жатат болду экен? 

Арт жагымда баасыз кїндєр кыйылып, 
Улам-улам сиўирїїдє борпоў жер. 
Бїгїн сайын баш-аягым жыйынып, 
Мен силерге жєнєп жатам, эртеўдер. 

ЖАКШЫ БАР
Турмуш – бул эў татаал теўдеме. 
Жолугуп, кеттиў  сен. Эмнеге
бир жолку ємїрдє баш байлап, 
сен менен бир болгум келди эле? 

Дїйнєнїн тардыгы, кеўдиги, 
Мага азыр балким чын белгилїї. 
Бир кезде сен дагы ємїрдї, 
Бир мага арнагыў келдиби? 

Сенден соў мага да эс бїттї. 
Кєздєгєн максатка жеттикпи?  
Жїз тааныш, учурап єтїїчї, 
Жолоочу белек биз. Кеттикпи? 

Узактан кїтїлїп тапканды
Узак жол узакка аткарды. 
Кєрсє биз кыя єтїп бараткан
экенбиз. Кїтємїн ак таўды. 

Дїйнєнї сакташат жакшылар. 
Жакшым – сен, жолоочум жакшы бар! 

ДОКТОР АГА
Эх, эстесем тартылат єктєм элес,
Ал учкуч да, физик да, тєкмє да эмес.
Тек, карааны оорутат...айыктырат,
Доктор бирок, кесиби доктор эмес.

Сезим деген эси жок башкарууда,
Анан кантем, каректе сакталууда.
Башкада жок андагы бир касиет,
Ыр жаздырат, жазылат саптарымда.

Кайда жїрсєм оюмдан бєлїнбєйт да,
"Агам" десем жїрєгїм тєгїндєйт да.
Катып койдум кєздєрїн, катып койдум,
Карегимден эч кимге кєрїнбєйт да.

Кєпчїлїктїн ичинен табылганда,
Кєздєрїмє кєздєрї кабылганда
Кєргїм келип турса да жалтанам эх,
Окшош неге кєздєрї чагылганга?

Кєксєєм кїчєйт, ырларсыз толтура албайм,
Ал сурашып жанында олтура албайм.
"Плюс" менен "плюстай" болсок керек,
Кєрїшкєндє батынып кол суна албайм...

Кызыкмында, кылыгым ашык бекен? 
Кызды кєрсєм жанынан жашып кетем.
Ал кадамын шилтесе мен тарапка ,
Кылчактайм да акырын басып кетем.

... а ырлар ємїргє ємїр кошсо гана,
Кетпесе экен жаштык бошко гана.
Эл їчїн, ырлар їчїн бар болуўуз,
Ардактап, арзып жїргєн Доктор ага...

НААЛУУ
Андан кийин болуп кыйла ызгаар, суз,
башкаларды сїйсєм деле эмнеге
дагы деле жїрєгїмдє сиз барсыз?

Бєлєк жанга сезимдерим кїчїндє 
болуп туруп, аны ойлоп уктап да, 
эмне їчїн сизди кєрєм тїшїмдє? 

Аяр, улук сезим – сиз деп тїшїнєм. 
Андай болсо эмне їчїн сїйїїнї 
жаныўызда издейм элдин ичинен?

Сиз бир жанды, мен бирєєнї толуктайм.
Бакыт издеп жаныўызда туруп да,
бакыт болуп неге сизге жолукпайм?

Билбейм, турмуш таразасы кем неге?!
Бассам дагы мен сиз менен бир жолдо
башка жакка бара жатам эмнеге?

Демим, їнїм, ырым, сїйїїм, жїрєгїм,
Бийик сезим, ыйык арзуум сиз їчїн
мен єзїмє каршы чыгып жїрємїн.

МЕШ...

Алпурушуп їйдє кечке меш менен, 
Ойлоп кєрсєм канча отун кетпеген;
Дарак болуп, кєчєт кезде, чырпыкта.
Сенин гана кїйбєйт меште эчтемеў.

Бул менимче чоў эле бир жаўылуу,
Биздин ємїр эбак меште жагылуу.
Отко тїшїп кїйєт ар бир кєз ирмем,
Ошол їчїн ар бир кїндїн табы улуу.

Биз да меште чырпык кезде тутанып,
Бак болгуча кїйєбїз кєп буталып.
Тїтїн болуп учат биздин ємїрлєр,
Куурап, кабык болгучакты жукарып.

Чын. Карасаў, дїйнє мешке окшошот,
Алсызы єчсє, жаўы жалын от кошот.
Салып коюп бир кїнїмдї, жылынып,
Олтурамын меш жанында от кєсєп.

МАМАТАЛИ кызы Бїкалча

Маматали кызы Бїкалча Ноокат 

районундагы Кожоке айылында 

1996-жылы 17-сентябрда жарык 

дїйнєгє келген. Ош мамлекеттик 

университетинин кыргыз 

филологиясы жана журналистика 

факультетин аяктаган. “Ыр канат”, 

“Оттуу ирмемдер” аттуу ырлар 

жыйнагы жарык кєргєн. Учурда “Ош 

шамы” гезитинде кабарчы болуп 

иштейт.

ИЗРАИЛЬ ПАЛЕСТИНАНЫ 
ЄЛКЄ КАТАРЫ ТААНЫЙТ

Бул туурасында Израилдин єкмєт баш-
чысы Яир Лапид БУУнун Башкы Ассамб-
леясындагы жарыш сєзїндє билдирди.

Ал палестиналыктар менен “эки эл 
їчїн эки мамлекет” принцибине негиз-
делген келишимди колдой турганын бил-
дирип, ошол эле учурда Палестина мам-
лекетин тїзїї Израилдин коопсуздугуна 
коркунуч келтирбеши керек экендигин 
айтты. Ошондой эле анын билдирїїсїн-
дє мындай келишим Израиль єлкєсїнїн 
коопсуздугу, экономикасы жана келече-
ги їчїн эў туура жол.

КЫТАЙ АРМИЯСЫН 
СОГУШКА ДАЯРДООДО

Кытай мамлекетинин тєрагасы               
Си Цзинпинь єлкєнїн армиясын чы-
ныгы согушка даяр туруусун эскертти. 

“Ийгиликтїї реформалоо тажрыйба-
сын абийирдїїлїк менен жалпылоо жа-
на колдонуу, жаўы кырдаалды єздєштї-
рїї менен согуштарга даярданууга кє-
ўїл буруу керек” деди ал кайрылуусунда. 
Мындай билдирїї анын АКШнын пре-
зиденти Жо Байдендин “Тайванды кор-
гоо їчїн америкалык аскерлерди колдо-
ном” деген убадасына жооп катары болду. 
Кытай тєрагасы  єз мамлекетинин єз ал-
дынчалуулугун ар тараптан коргоо їчїн 
бардык чараларды кєрїїгє даяр экенин 
билдирип келет.

ПРЕЗИДЕНТТИК ШАЙЛОО
Коўшу Казакстанда мєєнєтїнєн мурда 

шайлоо 20-ноябрда єтмєй болду. Мын-
дай жарлыкка президент Касым-Жомарт 
Токаев кол койду. 

Токаев Казакстандын башчылыгына 
2019-жылы март айында ошол кездеги 
президент Нурсултан Назарбаев єз эр-
ки менен кызматтан кеткенден кийин 
келген. 

ХИДЖАБДАН ЧЫККАН ЧЫР
Хиджабды туура эмес кийгени їчїн ка-

малган 22 жаштагы кыз Махса Аминин  
тїрмєдєгї єлїмїнєн кийин ирандыктар 
массалык тїрдє нааразылык толкундоого 
чыгышкан. Жергиликтїї аялдар чачта-
рын кыркып, хиджабдарын єрттєшїїдє. 

Арасында каза болгондор дагы ондоп са-
налат.

Иранда митингдер єлкєнїн дээрлик бар-
дык шаарларында єтїп жатат. Тегеранда 
кєтєрїлїшкє чыккандар бардык кєчєлєрдї 
басып алып, унааларды єрттєп, полиция-
га кол салышууда. Абал кїч тїзїмдєрїнїн 
кєзємєлїнєн чыгып кеткен. 

ОРУСИЯНЫН “КАЧКЫН” 
ЖАРАНДАРЫ КЄБЄЙЇЇДЄ

Грузия єлкєсї орус жарандары їчїн 
чек арасын жабышы мїмкїн. Мындай че-
чим Орусия жарым-жартылай мобилиза-
циялоо жарыялагандан кийин єлкєгє орус 
жарандары агылып келип жаткандыгына 
байланыштуу кабыл алынат. Мобилиза-
циядан качууга аракет кылгандар Казакс-
тандын чек арасында дагы єтє кєп санда 
кездешип жатканын казак Улуттук кооп-
суздук комитети билдирїїдє. Чек арада 
кармалган орус жарандарын кайрадан арт-
ка кайтаруу боюнча аракеттер кєрїлмєкчї.

ЖАРАНДЫК АЛУУНУН 
“ОЎОЙ” ЖОЛУ

Орусиянын президенти В.Путин кели-
шим менен кызмат єтєгєн чет элдик жа-
рандарга  жєнєкєйлєштїргєн жарандык 
алуу боюнча мыйзамга кол койду. 

Анда Орусиянын Куралдуу кїчтєрїн-
дє кызмат єтєє їчїн келишим тїзгєн чет 
элдик жарандарга орус жарандыгын бе-
рїї боюнча мыйзамдарга єзгєртїїлєр 
киргизилген. Натыйжада Орусия Курал-
дуу кїчтєрїндє келишим менен кызмат 
єтєгєн чет элдиктер бир жылдан кийин 
єлкєнїн жараны боло алышат. Мындан 
ары аскердик кызматын єтєє тууралуу 
келишимге кол койгон чет єлкєлїктєр 
убактылуу жашап турууга уруксаты жок 
жана єлкєдє 5 жыл бою такай жашабай 
туруп деле жарандык алуу тууралуу арыз 
менен кайрылышса болот.

МАМЛЕКЕТ БАШЧЫНЫН БЕЛЕГИ
Тїркмєнстандын президенти Сердар 

Бердымухамедов єлкєнїн эгемендїїлїк 
майрамын утурлап Ашхабад шаарына так-
си катары 150 жаўы Toyota Corolla їлгїсїн-
дєгї автоунаа белек кылды. Тапшырылган 
унаалардын ар бирине “Бул мамлекет баш-
чынын белеги” деген жазуу чапталып, GPS 
системасы орнотулган. Ал аркылуу унаа 
кайда жїргєнї аныкталып, айдоочунун 
ылдамдыгы кєзємєлгє алынат. 

Ашхабад шаарынын такси паркына 
былтыр шаардын 140 жылдыгына кара-
та ушул эле їлгїдєгї 200 жаўы автоунаа 
жана 400 Hyundai їлгїсїндєгї автобус-
тар берилген.

“Эркин-Тоо” пресс

ДЇЙНЄ 
ДЇБЇРТЇ

ЫР ДЇЙНЄ
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Бїкалча МАМАТАЛИ кызы:

Êàòûï êîéäóì êºçäºð¿í, êàòûï êîéäóì,
Êàðåãèìäåí ý÷ êèìãå êºð¿íáºéò äà.
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН КАДРЛАР РЕЗЕРВДЕРИН ТЇЗЇЇ ЖАНА АЛАРДЫН ИШТЄЄСЇ 
ЧЄЙРЄСЇНДЄГЇ АЙРЫМ ЖАРЛЫКТАРЫНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ

Êàäðëàð ðåçåðâèí ò¿ç¿¿ æàíà àíûí èøòºº ñèñòåìàñûí ºð-
ê¿íäºò¿¿ ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòó-
öèÿñûíûí 71-áåðåíåñèíå, "Æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìè-
íèñòðàöèÿ æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðû 
æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 8, 47-áå-
ðåíåëåðèíå, "Ìàìëåêåòòèê æàðàíäûê êûçìàò æàíà ìóíèöè-
ïàëäûê êûçìàò æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçà-
ìûíûí 10-áåðåíåñèíå ûëàéûê òîêòîì êûëàì:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 
5-íîÿáðûíäàãû ¹ 521 "Êàäðëàðäûí ðåãèîíäóê ðåçåðâèí æà-
íà ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâèí ò¿ç¿¿ æàíà àëàðäûí èøòººñ¿ æº-
í¿íäº" Æàðëûãûíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) 2-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 4-15-ïóíêò÷àëàð ìå-
íåí òîëóêòàëñûí:

"4) æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàðäûí
áàø÷ûëàðûíûí êûçìàò îðóíäàðûíà äàéûíäîî ¿÷¿í êàäð-

ëàðäûí ðåãèîíäóê ðåçåðâèíäå òóðãàí àäàìäàð ºçäºð¿í¿í 
àðûçû áîþí÷à êîøóì÷à êîíêóðñòàí ºòïºñòºí òºìºíê¿ëºðãº 
êèðãèçèëåò (æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàðäûí 
áàø÷ûëàðûíûí êûçìàò îðóíäàðûíà êàäðëàðäûí ðåãèîíäóê 
ðåçåðâèíå àëàð êèðãèçèëãåí ìººíºòêº):

- æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàðäûí
áàø÷ûëàðûíûí îðóí áàñàðëàðûíûí êûçìàò îðäóíà êàäð-

ëàðäûí ðåãèîíäóê ðåçåðâèíå;
- ðåñïóáëèêàëûê ìààíèäåãè øààðëàðäûí ìýðëåðèíèí îðóí 

áàñàðëàðûíûí, îáëóñòóê ìààíèäåãè øààðëàðäûí ìýðëåðè-
íèí æàíà àëàðäûí îðóí áàñàðëàðûíûí, ðàéîíäóê ìààíèäå-
ãè øààðëàðäûí ìýðëåðèíèí æàíà àëàðäûí îðóí áàñàðëà-
ðûíûí, àéûë ºêìºòòºð¿í¿í áàø÷ûëàðûíûí êûçìàò îðäóíà 
êàäðëàðäûí ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâèíå;

5) æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàðäûí áàø-
÷ûëàðûíûí îðóí áàñàðëàðûíûí êûçìàò îðóíäàðûíà äàéûí-
äîî ¿÷¿í ðåãèîíäóê êàäðëàð ðåçåðâèíäå òóðãàí àäàìäàð 
ºçäºð¿í¿í àðûçû áîþí÷à êîøóì÷à êîíêóðñòàí ºòïºñòºí îá-
ëóñòóê ìààíèäåãè øààðëàðäûí ìýðëåðèíèí îðóí áàñàðëà-
ðûíûí, ðàéîíäóê ìààíèäåãè øààðëàðäûí ìýðëåðèíèí æà-
íà àëàðäûí îðóí áàñàðëàðûíûí æàíà àéûë ºêìºòòºð¿í¿í 
áàø÷ûëàðûíûí êûçìàò îðäóíà êàäðëàðäûí ìóíèöèïàëäûê 
ðåçåðâèíå (æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàð-
äûí áàø÷ûëàðûíûí îðóí áàñàðëàðûíûí êûçìàò îðóíäàðû-
íà êàäðëàðäûí ðåãèîíäóê ðåçåðâèíå àëàð êèðãèçèëãåí ìºº-
íºòêº) êèðãèçèëåò;

6) ðåñïóáëèêàëûê ìààíèäåãè øààðëàðäûí ìýðëåðèíèí êûç-
ìàò îðóíäàðûíà äàéûíäîî ¿÷¿í êàäðëàðäûí ìóíèöèïàëäûê 
ðåçåðâèíäå òóðãàí àäàìäàð ºçäºð¿í¿í àðûçû áîþí÷à êîøóì-
÷à êîíêóðñòàí ºòïºñòºí òºìºíê¿ëºðãº êèðãèçèëåò (ðåñïóáëè-
êàëûê ìààíèäåãè øààðëàðäûí ìýðëåðèíèí êûçìàò îðóíäà-
ðûíà êàäðëàðäûí ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâèíå àëàð êèðãèçèë-
ãåí ìººíºòêº):

- æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàðäûí áàø÷û-
ëàðûíûí æàíà àëàðäûí îðóí áàñàðëàðûíûí êûçìàò îðäóíà 
ðåãèîíäóê êàäðëàð ðåçåðâèíå;

- îáëóñòóê ìààíèäåãè øààðëàðäûí ìýðëåðèíèí æàíà àëàð-
äûí îðóí áàñàðëàðûíûí, ðàéîíäóê ìààíèäåãè øààðëàðäûí 
ìýðëåðèíèí æàíà àëàðäûí îðóí áàñàðëàðûíûí æàíà àéûë 
ºêìºòòºð¿í¿í áàø÷ûëàðûíûí êûçìàò îðäóíà êàäðëàðäûí 
ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâèíå;

7) îáëóñòóê ìààíèäåãè øààðëàðäûí ìýðëåðèíèí êûçìàò 
îðóíäàðûíà äàéûíäîî ¿÷¿í êàäðëàðäûí ìóíèöèïàëäûê 
ðåçåðâèíäå òóðãàí àäàìäàð ºçäºð¿í¿í àðûçû áîþí÷à êî-
øóì÷à êîíêóðñòàí ºòïºñòºí òºìºíê¿ëºðãº êèðãèçèëåò (îá-
ëóñòóê ìààíèäåãè øààðëàðäûí ìýðëåðèíèí êûçìàò îðóí-
äàðûíà êàäðëàðäûí ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâèíå àëàð êèð-
ãèçèëãåí ìººíºòêº):

- æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàðäûí áàø÷û-
ëàðûíûí æàíà àëàðäûí îðóí áàñàðëàðûíûí êûçìàò îðäóíà 
ðåãèîíäóê êàäðëàð ðåçåðâèíå;

- ðåñïóáëèêàëûê, îáëóñòóê ìààíèäåãè øààðëàðäûí ìýðëå-
ðèíèí îðóí áàñàðëàðûíûí, ðàéîíäóê ìààíèäåãè øààðëàðäûí 
ìýðëåðèíèí æàíà àëàðäûí îðóí áàñàðëàðûíûí æàíà àéûë 
ºêìºòòºð¿í¿í áàø÷ûëàðûíûí êûçìàò îðóíäàðûíà êàäðëàð-
äûí ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâèíå;

8) ðàéîíäóê ìààíèäåãè øààðëàðäûí ìýðëåðèíèí æàíà àéûë 
ºêìºòòºð¿í¿í áàø÷ûëàðûíûí êûçìàò îðóíäàðûíà äàéûíäîî 
¿÷¿í êàäðëàðäûí ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâèíäå òóðãàí àäàìäàð 
ºçäºð¿í¿í àðûçû áîþí÷à êîøóì÷à êîíêóðñòàí ºòïºñòºí òº-
ìºíê¿ëºðãº êèðãèçèëåò (ðàéîíäóê ìààíèäåãè øààðëàðäûí 
ìýðëåðèíèí æàíà àéûë ºêìºòòºð¿í¿í áàø÷ûëàðûíûí êûç-
ìàò îðóíäàðûíà êàäðëàðäûí ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâèíå àëàð 
êèðãèçèëãåí ìººíºòêº):

- æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàðäûí áàø-
÷ûëàðûíûí îðóí áàñàðëàðûíûí êûçìàò îðóíäàðûíà êàäð-
ëàðäûí ðåãèîíäóê ðåçåðâèíå;

- îáëóñòóê ìààíèäåãè øààðëàðäûí ìýðëåðèíèí îðóí áà-
ñàðëàðûíûí, ðàéîíäóê ìààíèäåãè øààðëàðäûí ìýðëåðèíèí 
îðóí áàñàðëàðûíûí æàíà àéûë ºêìºòòºð¿í¿í áàø÷ûëàðûíûí 
êûçìàò îðóíäàðûíà êàäðëàðäûí ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâèíå;

9) ðåñïóáëèêàëûê ìààíèäåãè øààðëàðäûí ìýðëåðèíèí îðóí 

áàñàðëàðûíûí êûçìàò îðóíäàðûíà äàéûíäîî ¿÷¿í êàäðëàð-
äûí ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâèíäå òóðãàí àäàìäàð ºçäºð¿í¿í 
àðûçû áîþí÷à êîøóì÷à êîíêóðñòàí ºòïºñòºí îáëóñòóê æàíà 
ðàéîíäóê ìààíèäåãè øààðëàðäûí ìýðëåðèíèí îðóí áàñàð-
ëàðûíûí êûçìàò îðóíäàðûíà êàäðëàðäûí ìóíèöèïàëäûê ðå-
çåðâèíå êèðãèçèëåò (ðåñïóáëèêàëûê ìààíèäåãè øààðëàðäûí 
ìýðëåðèíèí îðóí áàñàðëàðûíûí êûçìàò îðóíäàðûíà êàäðëàð-
äûí ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâèíå àëàð êèðãèçèëãåí ìººíºòêº);

10) îáëóñòóê ìààíèäåãè øààðëàðäûí ìýðëåðèíèí îðóí áà-
ñàðëàðûíûí êûçìàò îðóíäàðûíà äàéûíäîî ¿÷¿í êàäðëàðäûí 
ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâèíäå òóðãàí àäàìäàð ºçäºð¿í¿í àðû-
çû áîþí÷à êîøóì÷à êîíêóðñòàí ºòïºñòºí ðàéîíäóê ìààíè-
äåãè øààðëàðäûí ìýðëåðèíèí îðóí áàñàðëàðûíûí êûçìàò 
îðóíäàðûíà êàäðëàðäûí ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâèíå êèðãèçè-
ëåò (îáëóñòóê ìààíèäåãè øààðëàðäûí ìýðëåðèíèí îðóí áà-
ñàðëàðûíûí êûçìàò îðóíäàðûíà êàäðëàðäûí ìóíèöèïàëäûê 
ðåçåðâèíå àëàð êèðãèçèëãåí ìººíºòêº);

11) áóë êûçìàò îðäóíäà 1 æûëäàí àøûê èø ñòàæû áàð æà-
íà êâàëèôèêàöèÿëûê òàëàïòàðãà ûëàéûê êåëãåí æåðãèëèê-
ò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàðäûí èøòåï æàòêàí áàø-
÷ûëàðû (óøóë ðåçåðâäå òóðãàí àäàìäàðäû êîøïîãîíäî) ºç-
äºð¿í¿í àðûçû áîþí÷à êîíêóðñòàí ºòïºñòºí æåðãèëèêò¿¿ 
ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàðäûí áàø÷ûëàðûíûí êûç-
ìàò îðóíäàðûíà äàéûíäîî ¿÷¿í êàäðëàðäûí ðåãèîíäóê ðå-
çåðâèíå êèðãèçèëåò;

12) áóë êûçìàò îðäóíäà 1 æûëäàí àøûê èø ñòàæû áàð æà-
íà êâàëèôèêàöèÿëûê òàëàïòàðãà ûëàéûê êåëãåí æåðãèëèêò¿¿ 
ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàðäûí áàø÷ûëàðûíûí èøòåï 
æàòêàí îðóí áàñàðëàðû (óøóë ðåçåðâäå òóðãàí àäàìäàðäû 
êîøïîãîíäî) ºçäºð¿í¿í àðûçû áîþí÷à êîíêóðñòàí ºòïºñòºí 
æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàðäûí áàø÷ûëà-
ðûíûí îðóí áàñàðëàðûíûí êûçìàò îðóíäàðûíà äàéûíäîî 
¿÷¿í êàäðëàðäûí ðåãèîíäóê ðåçåðâèíå êèðãèçèëåò;

13) øààðëàðäûí èøòåï æàòêàí ìýðëåðè:
- áóë êûçìàò îðäóíäà 1 æûëäàí àøûê èø ñòàæû áàð æàíà 

êâàëèôèêàöèÿëûê òàëàïòàðãà ûëàéûê êåëãåí ðåñïóáëèêàëûê 
ìààíèäåãèëåð (óøóë ðåçåðâäå òóðãàí àäàìäàðäû êîøïîãîí-
äî), ºçäºð¿í¿í àðûçû áîþí÷à êîíêóðñòàí ºòïºñòºí ðåñïóá-
ëèêàëûê ìààíèäåãè øààðëàðäûí ìýðëåðèíèí êûçìàò îðóí-
äàðûíà êàäðëàðäûí ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâèíå êèðãèçèëåò;

- áóë êûçìàò îðäóíäà 1 æûëäàí àøûê èø ñòàæû áàð îáëóñ-
òóê ìààíèäåãèëåð (óøóë ðåçåðâäå òóðãàí àäàìäàðäû êîøïî-
ãîíäî), ºçäºð¿í¿í àðûçû áîþí÷à êîíêóðñòàí ºòïºñòºí îáëóñ-
òóê ìààíèäåãè øààðëàðäûí ìýðëåðèíèí êûçìàò îðóíäàðûíà 
êàäðëàðäûí ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâèíå êèðãèçèëåò;

- áóë êûçìàòòà 1 æûëäàí àøûê èø ñòàæû áàð æàíà êâàëè-
ôèêàöèÿëûê òàëàïòàðãà ûëàéûê êåëãåí ðàéîíäóê ìààíèäå-
ãèëåð (óøóë ðåçåðâäå òóðãàí àäàìäàðäû êîøïîãîíäî), ºç-
äºð¿í¿í àðûçû áîþí÷à êîíêóðñòàí ºòïºñòºí ðàéîíäóê ìàà-
íèäåãè øààðëàðäûí ìýðëåðèíèí êûçìàò îðóíäàðûíà êàäð-
ëàðäûí ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâèíå êèðãèçèëåò;

14) áóë êûçìàò îðäóíäà 1 æûëäàí àøûê èø ñòàæû áàð 
æàíà êâàëèôèêàöèÿëûê òàëàïòàðãà ûëàéûê êåëãåí àéûë 
ºêìºòòºð¿í¿í èøòåï æàòêàí áàø÷ûëàðû (óøóë ðåçåðâäå 
òóðãàí àäàìäàðäû êîøïîãîíäî), ºçäºð¿í¿í àðûçû áîþí-
÷à êîíêóðñòàí ºòïºñòºí àéûë ºêìºòòºð¿í¿í áàø÷ûëàðû-
íûí êûçìàò îðóíäàðûíà êàäðëàðäûí ìóíèöèïàëäûê ðå-
çåðâèíå êèðãèçèëåò;

15) èøòåï æàòêàí ìèíèñòðëåð, ìàìëåêåòòèê êîìèòåòòåðäèí 
òºðàãàëàðû, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òèíå êàðàøòóó àäìèíèñòðàòèâäèê âåäîìñòâîëîðäóí æåòåê-
÷èëåðè, îøîíäîé ýëå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåí-
òèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíäà ìàìëåêåòòèê êûçìàò îðóíäà-
ðûí ýýëåãåí, ýýëåï òóðãàí êûçìàò îðäóíäà 6 àéäàí êåì ýìåñ 
èøòåãåí æàíà êâàëèôèêàöèÿëûê òàëàïòàðãà ûëàéûê êåëãåí 
ìàìëåêåòòèê êûçìàò÷ûëàð ºçäºð¿í¿í àðûçû áîþí÷à æåðãè-
ëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàðäûí áàø÷ûëàðûíûí 
æå àëàðäûí îðóí áàñàðëàðûíûí êûçìàò îðóíäàðûíà äàéûí-
äîî ¿÷¿í êàäðëàðäûí ðåãèîíäóê ðåçåðâèíå æå øààðëàðäûí 
ìýðëåðèíèí, àëàðäûí îðóí áàñàðëàðûíûí æàíà àéûë ºê-
ìºòòºð¿í¿í áàø÷ûëàðûíûí êûçìàò îðóíäàðûíà äàéûíäîî 
¿÷¿í êàäðëàðäûí ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâèíå êîíêóðñòàí ºò-
ïºñòºí êèðãèçèëåò.";

2) æîãîðóäà àòàëãàí Æàðëûê ìåíåí áåêèòèëãåí Æåðãèëèê-
ò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàðäûí áàø÷ûëàðûíûí æà-
íà àëàðäûí îðóí áàñàðëàðûíûí êûçìàò îðóíäàðûíà äàéûí-
äîî ¿÷¿í êàäðëàðäûí ðåãèîíäóê ðåçåðâèíå òàëàïêåðëåðäè 
êèðãèç¿¿ãº êîíêóðñ ºòêºð¿¿, àíû ò¿ç¿¿ æàíà èøòºº òàðòèáè 
æºí¿íäº æîáîäî:

- 8-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ýêèí÷è àáçàö ìåíåí 
òîëóêòàëñûí:

"Äîêóìåíòòåðäè êàáûë àëóó ìººíºò¿ êîìèññèÿ òàðàáûíàí 
àíûêòàëàò æàíà êîíêóðñ ºòêºð¿¿ æºí¿íäº êóëàêòàíäûðóóíóí 
òåêñòèíäå êºðñºò¿ëºò.";

- 12-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"12. Ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäûí òèåøåë¿¿ áºë¿ì¿ áåðèë-

ãåí äîêóìåíòòåðäè êàðàï ÷ûãàò æàíà áåëãèëåíãåí òàëàïòàð-
ãà ûëàéûê êåëãåí òàëàïêåðëåðäè òåñòèðëººãº, àë ýìè Óëóò-

òóê ðåçåðâäå òóðãàí àäàìäàð ¿÷¿í à¢ãåìåëåø¿¿ãº óðóêñàò 
áåð¿¿ æºí¿íäº ÷å÷èì êàáûë àëàò. Òàëàø ó÷óðëàð áîþí÷à 
äîêóìåíòòåð êîíêóðñòóê êîìèññèÿ òàðàáûíàí êàðàëàò, àë 
òàëàïêåðëåðãå óðóêñàò áåð¿¿ æºí¿íäº ÷å÷èì êàáûë àëàò.";

- 14-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû òîãóçóí÷ó àáçàö ìå-
íåí òîëóêòàëñûí:

"Êîìèññèÿíûí òºðàãàñûíûí ÷å÷èìè áîþí÷à æûéíàëûø 
àðàëûêòàí (îíëàéí ðåæèìäå) ºòêºð¿ë¿ø¿ ì¿ìê¿í.";

- 19-ïóíêòóíóí áèðèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà 
áàÿíäàëñûí:

"19. Ðåçåðâäåãè àäàìäûí ðåãèîíäóê ðåçåðâäå òóðóó ìºº-
íºò¿ àë ðåãèîíäóê ðåçåðâãå êèðãèçèëãåí ê¿íäºí òàðòûï ¿÷ 
æûëäû ò¿çºò.";

3) æîãîðóäà àòàëãàí Æàðëûê ìåíåí áåêèòèëãåí Øààðëàð-
äûí ìýðëåðèíèí, àëàðäûí îðóí áàñàðëàðûíûí æàíà àéûë 
ºêìºòòºð¿í¿í áàø÷ûëàðûíûí êûçìàò îðóíäàðûíà äàéûíäîî 
¿÷¿í êàäðëàðäûí ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâèíå òàëàïêåðëåðäè 
êèðãèç¿¿ãº êîíêóðñ ºòêºð¿¿, àíû ò¿ç¿¿ æàíà èøòºº òàðòèáè 
æºí¿íäº æîáîäî:

- 8-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ýêèí÷è àáçàö ìåíåí 
òîëóêòàëñûí:

"Äîêóìåíòòåðäè êàáûë àëóó ìººíºò¿ êîìèññèÿ òàðàáûíàí 
àíûêòàëàò æàíà êîíêóðñ ºòêºð¿¿ æºí¿íäº êóëàêòàíäûðóóíóí 
òåêñòèíäå êºðñºò¿ëºò.";

- 10-ïóíêòóíóí ¿÷¿í÷¿ àáçàöûíäàãû "æåðãèëèêò¿¿ ìàìëå-
êåòòèê àäìèíèñòðàöèÿíûí" äåãåí ñºçäºð "Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí îáëóñòàãû ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ë¿-
í¿í" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 15-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"15. Ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäûí òèåøåë¿¿ áºë¿ì¿ áåðèë-

ãåí äîêóìåíòòåðäè êàðàï ÷ûãàò æàíà áåëãèëåíãåí òàëàïòàð-
ãà ûëàéûê êåëãåí òàëàïêåðëåðäè òåñòèðëººãº, àë ýìè Óëóò-
òóê ðåçåðâäå òóðãàí àäàìäàð ¿÷¿í à¢ãåìåëåø¿¿ãº óðóêñàò 
áåð¿¿ æºí¿íäº ÷å÷èì êàáûë àëàò. Òàëàø ó÷óðëàð áîþí÷à 
äîêóìåíòòåð êîíêóðñòóê êîìèññèÿ òàðàáûíàí êàðàëàò, àë 
òàëàïêåðëåðãå óðóêñàò áåð¿¿ æºí¿íäº ÷å÷èì êàáûë àëàò.";

- 17-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû òîãóçóí÷ó àáçàö ìå-
íåí òîëóêòàëñûí:

"Êîìèññèÿíûí òºðàãàñûíûí ÷å÷èìè áîþí÷à æûéíàëûø 
àðàëûêòàí (îíëàéí ðåæèìèíäå) ºòêºð¿ë¿ø¿ ì¿ìê¿í.";

- 23-ïóíêòóíóí áèðèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà 
áàÿíäàëñûí:

"23. Ðåçåðâäåãè àäàìäûí ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâäå òóðóó 
ìººíºò¿ àë ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâãå êèðãèçèëãåí ê¿íäºí òàð-
òûï ¿÷ æûëäû ò¿çºò.";

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2022-æûëäûí 
2-ôåâðàëûíäàãû ¹ 24 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåò-
òèê îðãàíûíûí æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îð-
ãàíûíûí ìàìëåêåòòèê æàðàíäûê êûçìàòûíûí æàíà ìóíèöè-
ïàëäûê êûçìàòûíûí êàäðëàð ðåçåðâèí ò¿ç¿¿ æàíà èøòººñ¿ 
æºí¿íäº" Æàðëûãûíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí Æàðëûê ìåíåí áåêèòèëãåí Ìàìëåêåò-
òèê îðãàíäûí æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îð-
ãàíûíûí ìàìëåêåòòèê æàðàíäûê êûçìàòûíûí æàíà ìóíèöè-
ïàëäûê êûçìàòûíûí êàäðëàð ðåçåðâèíå êèðãèç¿¿ ¿÷¿í à÷ûê 
êîíêóðñ ºòêºð¿¿í¿í, àíû ò¿ç¿¿í¿í æàíà èøòººñ¿í¿í òàðòè-
áè æºí¿íäº æîáîäî:

- 11-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû îíóí÷ó àáçàö ìåíåí 
òîëóêòàëñûí:

"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æåêå ì¿íºçäºã¿ ìààëûìàòòàð 
÷ºéðºñ¿íäºã¿ ìûéçàìäàðûíäà áåëãèëåíãåí òàðòèïòå òàëàï-
êåðäèí æåêå ìààëûìàòòàðûí áåð¿¿ãº, ÷îãóëòóóãà æàíà èø-
òåò¿¿ãº àíûí ìàêóëäóãó.";

- 24-ïóíêòóíóí ýêèí÷è àáçàöûíäàãû "3òºí" äåãåí ñºç "2äåí" 
äåãåí ñºç ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 25-ïóíêòóíóí ýêèí÷è àáçàöûíäàãû "3òºí" äåãåí ñºç "2äåí" 
äåãåí ñºç ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 27-ïóíêòóíäà:
áåøèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí: "- 

ìàìëåêåòòèê îðãàíäûí, æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó 
îðãàíûíûí êàäðëàð ðåçåðâèíäå òóðãàí àäàì ýýëåãåí êûç-
ìàò îðäóíàí áîøîòóëãàíäûãûíà áàéëàíûøòóó (ýãåðäå àäàì 
óøóë Æîáîíóí 21-ïóíêòóíà ûëàéûê êàäðëàð ðåçåðâèíå êèð-
ãèçèëãåí ó÷óðäà);";

òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ñåãèçèí÷è àáçàö ìåíåí òîëóê-
òàëñûí: 

"- áîø àäìèíèñòðàòèâäèê êûçìàò îðóíäàðûí ýýëººäºí ýêè 
æîëóäàí êºï áàø òàðòêàíäà.".

3. Áóë Æàðëûêòûí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçè-
äåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêà-
ðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

4. Áóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï 7 ê¿í 
ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 23-ñåíòÿáðû, ÏÆ ¹321

«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðû æº-
í¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 8-áåðåíåñè-
íå, «Ýíåðãåòèêà æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçà-
ìûíûí 6-áåðåíåñèíå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê 
Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2014-æûëäûí 15-ñåí-
òÿáðûíäàãû ¹530 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í àé-

ðûì ÷åíåì æàðàòóó ûéãàðûì óêóêòàðûí ìàìëåêåòòèê îðãàí-
äàðãà æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí àòêàðóó÷ó 
îðãàíäàðûíà ºòêºð¿ï áåð¿¿ òàðòèáè æºí¿íäº» òîêòîìóíà òº-
ìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí 1-òèðêåìåñèíäå: 
- 132-ïóíêò òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí: 
«132. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýíåðãåòèêà ìèíèñòðëèãèíå 

îòóí-ýíåðãåòèêà êîìïëåêñè ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ýðåæåëåðäè, íóñêà-
ìàëàðäû, æîáîëîðäó, ïðåéñêóðàíòòàðäû, ÷åíåìäåðäè, òàð-

òèïòåðäè, òàëàïòàðäû, ìåòîäèêàëàðäû, æåòåêòºº÷¿ æàíà ìå-
òîäèêàëûê êºðñºòìºëºðä¿, òåõíîëîãèÿëûê êàðòàëàðäû, ìàà-
ëûìäàìàëàðäû áåêèò¿¿ áîþí÷à.».

2. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í 
ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 22-ñåíòÿáðû, ¹518

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2014-ЖЫЛДЫН 15-СЕНТЯБРЫНДАГЫ №530 «КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН АЙРЫМ ЧЕНЕМ ЖАРАТУУ ЫЙГАРЫМ УКУКТАРЫН МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРГА ЖАНА 

ЖЕРГИЛИКТЇЇ ЄЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУНУН АТКАРУУЧУ ОРГАНДАРЫНА ЄТКЄРЇП БЕРЇЇ 
ТАРТИБИ ЖЄНЇНДЄ» ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2020-ЖЫЛДЫН 
10-ФЕВРАЛЫНДАГЫ №75 "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИЧКИ ИШТЕР 

МИНИСТРЛИГИНИН МАМЛЕКЕТТИК АДИСТЕШТИРИЛГЕН КЇЗЄТ 
КЫЗМАТЫНЫН БАШКЫ БАШКАРМАЛЫГЫН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ИЧКИ ИШТЕР МИНИСТРЛИГИНИН КЇЗЄТ КЫЗМАТЫ ДЕП ЄЗГЄРТЇП АТОО 

ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

2022-2023-ЖЫЛДАРГА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА БЮДЖЕТТИК 
АЧЫК-АЙКЫНДУУЛУКТУН ЖАНА ОТЧЕТТУУЛУКТУН ДЕЎГЭЭЛИН 

ЖОГОРУЛАТУУ БОЮНЧА ЖОЛ КАРТАСЫН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР 
КАБИНЕТИНИН БАЎГИЗАТТАРГА КАРШЫ 

ПРОГРАММАСЫН ЖАНА 2022-2026-ЖЫЛДАРГА 
АНЫ ИШКЕ АШЫРУУ БОЮНЧА ИШ-ЧАРАЛАР 

ПЛАНЫН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êàëêòûí áà¢ãèçàòòàðãà êºç êàðàíäûëûê äå¢ãýýëèí æàíà àãà áàéëàíûø-

êàí òåðñ êåñåïåòòåðäè àçàéòóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿ-
ëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèêêå àëûï, Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Òºìºíê¿ëºð áåêèòèëñèí:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Áà¢ãèçàòòàðãà 

êàðøû ïðîãðàììàñû 1-òèðêåìåãå ûëàéûê;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2022-2026-æûë-

äàðãà áà¢ãèçàòòàðãà êàðøû ïðîãðàììàñûí èøêå àøûðóó áîþí÷à èø-÷à-
ðàëàð ïëàíû 2-òèðêåìåãå ûëàéûê.

2. Áóë òîêòîìäó èøêå àøûðóóãà áàéëàíûøêàí ÷ûãûìäàðäû êàðæûëîî 
òèåøåë¿¿ æûëãà ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòòå ìèíèñòðëèêòåð æàíà àäìè-
íèñòðàòèâäèê âåäîìñòâîëîð ¿÷¿í êàðàëãàí êàðàæàòòàðäûí, îøîíäîé ýëå 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà êàðøû êåëáåãåí áàøêà áóëàê-
òàðäûí ÷åãèíäå æ¿ðã¿ç¿ëñ¿í.

3. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí -êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìà-
ëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

4. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºòêºíäºí 
êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò. 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 10-àâãóñòó, ¹445

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 
АЙРЫМ ЧЕЧИМДЕРИН КЇЧЇН ЖОГОТТУ 

ДЕП ТААНУУ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2022-æûëäûí 22-èþëóíäàãû 

¹248 "Êûðãûçäèïñåðâèñ" Ìàìëåêåòòèê äèïëîìàòèÿëûê ñåðâèñ èøêàíà-
ñû æºí¿íäº" Æàðëûãûí èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñ-
òèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Òºìºíê¿ëºð ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2011-æûëäûí 24-àâãóñòóíäà-

ãû ¹501 "Êûðãûçäèïñåðâèñ" ìàìëåêåòòèê äèïëîìàòèÿëûê ñåðâèñ èøêà-
íàñûíûí óñòàâûí áåêèò¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìó;

2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2018-æûëäûí 9-àâãóñòóíäàãû 
¹372 "Äèïëîìàòòûê ïî÷òàíû òààíóó æàíà áèð æåðäåí ýêèí÷è æåðãå êî-
òîðóó ýðåæåëåðèí òàðòèïêå êåëòèð¿¿ ìàêñàòûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí ªêìºò¿í¿í àéðûì ÷å÷èìäåðèíå ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ æºí¿í-
äº" òîêòîìóíóí 2-ïóíêòó.

2. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºòêºíäºí 
êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 9-ñåíòÿáðû, ¹500

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН 2021-ЖЫЛДЫН 

15-НОЯБРЫНДАГЫ №257 "КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН САНАРИПТИК 

ЄНЇКТЇРЇЇ МИНИСТРЛИГИНИН КЭЭ БИР 
МАСЕЛЕЛЕРИ ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА 
ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãèíèí èøèí 

ºðê¿íäºò¿¿ ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáè-
íåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 
13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2021-æûëäûí 
15-íîÿáðûíäàãû ¹257 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿-
ð¿¿ ìèíèñòðëèãèíèí êýý áèð ìàñåëåëåðè æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿-
äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãè æºí¿íäº æîáîäî:

- 7-ïóíêòòàãû "¯ìºòàëèåâ êº÷., 41" äåãåí ñºçäºð "Àõóíáàåâ êº÷. 119" äå-
ãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

2) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí áàøêàðóó ñõåìàñû óøóë 
òîêòîìäóí òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí;

3) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó "Èíôîêîì" ìàìëå-
êåòòèê èøêàíàñûíûí óñòàâûíäà:

- 19-ïóíêòòóí áèðèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"19. Èøêàíàíûí äèðåêòîðóí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ñàíàðèïòèê ºí¿ê-

ò¿ð¿¿ ìèíèñòðèíèí ñóíóøó áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòð-
ëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû êûçìàò îðäóíà äàéûíäàéò æàíà êûçìàò îð-
äóíàí áîøîòîò.".

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 22-ñåíòÿáðû, ¹515
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Ìààíèë¿¿ ðåæèìäèê îáúåêòòåðäèí, æàøîî æàíà òè-
ðè÷èëèêòè êàìñûç êûëóó îáúåêòòåðèíèí êîîïñóçäóãóí 
æàíà êàéòàðóóíó êàìñûç êûëóó áîþí÷à è÷êè èøòåð îð-
ãàíäàðûíûí èøèí óþøòóðóóíó ºðê¿íäºò¿¿ ìàêñàòûí-
äà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè 
æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê 
Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2020-æûëäûí 
10-ôåâðàëûíäàãû ¹75 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷-
êè èøòåð ìèíèñòðëèãèíèí Ìàìëåêåòòèê àäèñòåøòèðèë-
ãåí ê¿çºò êûçìàòûíûí áàøêû áàøêàðìàëûãûí Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãèíèí Ê¿çºò 
êûçìàòû äåï ºçãºðò¿ï àòîî æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºí-
ê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãèíèí Ê¿çºò êûçìà-
òû æºí¿íäº æîáîäî:

- 1-ïóíêòóíäàãû "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èø-
òåð ìèíèñòðëèãèíèí Ê¿çºò êûçìàòû" ìåêåìåñè" äåãåí 
ñºçäºð "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòð-
ëèãèíèí Ê¿çºò êûçìàòû" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàø-
òûðûëñûí;

- 2-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"2. ÈÈÌ ÊÊ ìåêåìå óþøòóðóó-óêóêòóê ôîðìàñûíäà-

ãû þðèäèêàëûê æàê áîëóï ñàíàëàò, àíûí ºç àëäûí÷à 
áàëàíñû, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàìëåêåòòèê ãåð-
áèíèí ñ¿ðºò¿ ò¿ø¿ð¿ëãºí ìººð¿, øòàìïòàðû, ôèðìà-
ëûê áëàíêòàðû, ôèíàíñû ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûéãàðûì óêóê-
òóó ìàìëåêåòòèê îðãàíäûí Êàçûíàëûê ñèñòåìàñûíäà-
ãû ýñåïòåø¿¿ ýñåáè áàð, ñîòòî äîîãåð æàíà æîîïêåð 
êàòàðû ÷ûãà àëàò.";

- 4-ïóíêòóíäàãû ", ìûéçàìäàðûí" äåãåí ñºç "Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí è÷êè èøòåð îðãàíäàðû æºí¿íäº", 
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí óêóê êîðãîî îðãàíäàðûí-
äà êûçìàò ºòºº æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
ìûéçàìäàðûí" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 1-ãëàâàñû òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 51-ïóíêò ìåíåí 
òîëóêòàëñûí:

"51. ÈÈÁ êàòàðäàãû æàíà æåòåê÷è êóðàìûíûí àòàéûí 
íààìäàðûíà ýý ÈÈÌ ÊÊ êûçìàòêåðëåðèíèí êûçìàò ºòºº 
òàðòèáè "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí óêóê êîðãîî îðãàí-
äàðûíäà êûçìàò ºòºº æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ìûéçàìû ìåíåí ðåãëàìåíòòåëåò.

ÈÈÌ ÊÊ ýðêèí æàëäàíìà êóðàìûíûí êûçìàòêåðëå-
ðèíèí èøòºº, ýìãåê àêû òºëºº òàðòèáè æàíà øàðòòà-
ðû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ýìãåê ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ìûé-
çàìäàðû ìåíåí ðåãëàìåíòòåëåò."; -

- 6-ïóíêòóíäà:
òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ýêèí÷è àáçàö ìåíåí òîëóê-

òàëñûí: 
"- æàðàíäàðäûí ºì¿ð¿í, äåí ñîîëóãóí, óêóêòàðûí 

æàíà ìûéçàìäóó êûçûê÷ûëûêòàðûí êûëìûøòóó æàíà 
áàøêà ìûéçàìñûç êîë ñàëóóëàðäàí êîðãîî;";

áåøèí÷è àáçàöûíäàãû ", æîðóêòàðäûí æàíà áóçóóëàð-
äûí" äåãåí

ñºçäºð "æàíà óêóê áóçóóëàðäûí" äåãåí ñºçäºð ìåíåí 
àëìàøòûðûëñûí;

- 7-ïóíêòóíäà:
òºðò¿í÷¿ àáçàöûíäàãû ", æîðóêòàðäûí æàíà áóçóóëàð-

äûí" äåãåí ñºçäºð "æàíà óêóê áóçóóëàðäûí" äåãåí ñºç-
äºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû áåøèí÷è àáçàö ìåíåí òî-
ëóêòàëñûí:

"- è÷êè èøòåð îðãàíäàðûíûí áàøêà áºë¿ìäºð¿í¿í 
æàíà êûçìàòòàðûíûí êûçìàòêåðëåðèíå êûëìûøòàð-
äûí áåòèí à÷óóãà, îøîíäîé ýëå êûëìûøòàðäû æàíà 
óêóê áóçóóëàðäû æàñàãàí àäàìäàðäû êàðìîîãî êºìºê 
êºðñºòºò;";

òîãóçóí÷ó àáçàöûíäàãû "áåêåìäºº" äåãåí ñºç "÷û¢-
äîî" äåãåí ñºç ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 8-ïóíêòóíäà:
¿÷¿í÷¿, ñåãèçèí÷è àáçàöòàðûíäàãû ò¿ðä¿¿ æºíäºìº-

ëºðäºã¿ ", æîðóêòàðäûí æàíà áóçóóëàðäûí" äåãåí ñºç-
äºð òèåøåë¿¿ æºíäºìºëºðäºã¿ "æàíà óêóê áóçóóëàð-
äûí" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

òîãóçóí÷ó àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàë-
ñûí: 

"- ýãåðäå ê¿÷ êîëäîíáîãîí ûêìàëàð ÈÈÌ ÊÊ æ¿êòºë-
ãºí ìèëäåòòåðäè àòêàðóóíó êàìñûç êûëáàñà, "Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí óêóê êîðãîî îðãàíäàðûíäà êûçìàò 
ºòºº æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà 
ûëàéûê êûëìûøòàðäûí æàíà áàøêà óêóê áóçóóëàðäûí 
àëäûí àëóó æàíà áºãºò êîþó, àëàðäû æàñàãàí àäàìäàð-
äû êàðìîî ¿÷¿í, îøîíäîé ýëå ºç¿í êîðãîî ¿÷¿í ê¿÷ò¿, 
àòàéûí êàðàæàòòàðäû, êóðàëäû æàíà êóðàë-æàðàêòàð-
äû êîëäîíóóãà;";

îí ¿÷¿í÷¿ àáçàöûíäàãû "èøòåï ÷ûãóóãà êàòûøóóãà" 
äåãåí ñºçäºð "èøòåï ÷ûãóóãà" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àë-
ìàøòûðûëñûí;

- òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû îí áåøèí÷è æàíà îí àë-
òûí÷û àáçàöòàð ìåíåí òîëóêòàëñûí:

"- ìàìëåêåòòèê àêû òºëºí¿¿÷¿ êûçìàò êºðñºò¿¿ëºð-
äºí ò¿ç¿ëãºí àòàéûí êàðàæàòòàðäûí ýñåáèíåí ÈÈÌ ÊÊ 
êûçìàòêåðëåðèíå ìàòåðèàëäûê äåì áåð¿¿ãº;

- ÈÈÌ ÊÊ êûçìàòêåðëåðèí àëàðäûí æàçóó æ¿ç¿íäºã¿ 
ìàêóëäóãó ìåíåí ìººíºò¿íºí àøûê÷à èøòººãº òàðòóóãà.";

- 10-ïóíêòóíäàãû "Ïðåìüåð-ìèíèñòðè" äåãåí ñºç "Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû" äåãåí ñºçäºð ìåíåí 
àëìàøòûðûëñûí;

- 5-ãëàâàñû òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 101-ïóíêò ìå-
íåí òîëóêòàëñûí:

"101. ÈÈÌ ÊÊ íà÷àëüíèãè æîê ó÷óðäà àíûí ìèëäåò-
òåðèí ôóíêöèîíàëäûê ìèëäåòòåðèíå ûëàéûê ÈÈÌ ÊÊ 
íà÷àëüíèãèíèí îðóí áàñàðû àòêàðàò.";

- 13-ïóíêòó:
òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû àëòûí÷û - ñåãèçèí÷è àáçàö-

òàð ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"- êàäðëàðäû òàíäîîíó æàíà æàéãàøòûðóóíó êàìñûç 

êûëàò, áåëãèëåíãåí êûçìàò îðóíäàðûíûí íîìåíêëàòó-
ðàñûíà ûëàéûê ÈÈÌ ÊÊ àòòåñòàöèÿëàíãàí æàíà ýðêèí 
æàëäàíìà êóðàìûí êûçìàò îðäóíà äàéûíäàéò æàíà 
êûçìàò îðäóíàí áîøîòîò;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí è÷êè èøòåð ìèíèñòðèíå 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÈÈÌäèí êûçìàò îðóíäàðû-
íûí íîìåíêëàòóðàñûíà ûëàéûê ÈÈÌ ÊÊ àòòåñòàöèÿ-
ëàíãàí êóðàìûí êûçìàò îðäóíà äàéûíäîî æå êûçìàò 
îðäóíàí áîøîòóó æºí¿íäº ñóíóø êèðãèçåò;

- ºç¿í¿í íîìåíêëàòóðàñûíà ûëàéûê àòòåñòàöèÿëàí-
ãàí êóðàìãà áåëãèëåíãåí òàðòèïòå àòàéûí íààìäàðäû 
ûéãàðàò, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí è÷êè èøòåð ìèíèñò-
ðèíå ÈÈÌ ÊÊ ºçä¿ê êóðàìûíà "ìèëèöèÿíûí ìàéîðóíàí" 
òàðòûï æàíà àíäàí æîãîðêó àòàéûí íààìäàðäû ûéãà-
ðóó æºí¿íäº ñóíóø êèðãèçåò;";

- 15-ïóíêòóíóí ðàñìèé òèëäåãè òåêñòèíäåãè "ðàáîò-
íèêè" äåãåí ñºç "ñîòðóäíèêè" äåãåí ñºç ìåíåí àëìàø-
òûðûëñûí;

- 17, 19-ïóíêòòàðûíäàãû "ªêìºò¿í¿í" äåãåí ñºç "Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòèíèí" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàø-
òûðûëñûí;

- 23-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"23. ÈÈÌ ÊÊ æåêå êàðàæàòòàðûíûí ýñåáèíåí ÈÈÌ 

ÊÊ êûçìàòêåðëåðèí êûçìàòòûê ìèëäåòòåðèí àòêàðóóãà 
áàéëàíûøêàí, áèðîê è÷êè èøòåð îðãàíäàðûíäà àíäàí 
àðêû êûçìàò ºòºº ì¿ìê¿í÷¿ë¿ã¿í æîêêî ÷ûãàðáîî÷ó æà-
ðàêàò àëóóäàí æàíà ìàéûï áîëóóäàí æåêå êàìñûçäàí-
äûðóóíó èøêå àøûðàò.";

- 24-ïóíêòóíäàãû "êûçìàòêåðëåðè" äåãåí ñºç "êûç-
ìàòêåðëåðè æàíà æóìóø÷óëàðû" äåãåí ñºçäºð ìåíåí 
àëìàøòûðûëñûí.

2. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí 
ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 30-àïðåëè, ¹238

Ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäûí æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àë-
äûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíûí áþäæåòòèê à÷ûê-àéêûí-
äóóëóãóíóí æàíà îò÷åòòóóëóãóíóí äå¢ãýýëèí æîãîðóëà-
òóó ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áþäæåòòèê 
êîäåêñèíèí 129-áåðåíåñèíèí 2-áºë¿ã¿íº, Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2016-æûëäûí 22-äåêàáðûí-
äàãû ¹696 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíäà ìàìëåêåòòèê ôèíàíñûíû áàøêàðóóíó ºí¿ê-
ò¿ð¿¿í¿í 2017-2025-æûëäàðãà êàðàòà ñòðàòåãèÿñûíûí 
íåãèçãè áàãûòòàðûíà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðè-
íå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. 2022-2023-æûëäàðãà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà 
áþäæåòòèê à÷ûê-àéêûíäóóëóêòóí æàíà îò÷åòòóóëóê-
òóí äå¢ãýýëèí æîãîðóëàòóó áîþí÷à æîë êàðòàñû 
(ìûíäàí àðû - Æîë êàðòàñû) òèðêåìåãå ûëàéûê áå-
êèòèëñèí.

2. Æîë êàðòàñûí èøêå àøûðóóãà òàðòûëãàí Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí ìèíèñòðëèêòåðè æàíà àäìèíèñò-
ðàòèâäèê âåäîìñòâîëîðó, æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à 

áàøêàðóó îðãàíäàðû êâàðòàë ñàéûí, îò÷åòòóê ìåç-
ãèëäåí êèéèíêè àéäûí 10óíàí êå÷èêòèðáåñòåí Æîë 
êàðòàñûí èøêå àøûðóóíóí æ¿ð¿ø¿ æºí¿íäº ìààëû-
ìàòòû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòð-
ëèãèíå áåðñèí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëè-
ãè êâàðòàë ñàéûí, îò÷åòòóê ìåçãèëäåí êèéèíêè àé-
äûí 25èíåí êå÷èêòèðáåñòåí Æîë êàðòàñûí èøêå àøû-
ðóóíóí æ¿ð¿ø¿ æºí¿íäº æàëïûëàíãàí îò÷åòòó Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðà-
öèÿñûíà áåðñèí.

4. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿ-
ñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 
÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà 
æ¿êòºëñ¿í.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 9-ñåíòÿáðû, ¹501



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНЕ КАРАШТУУ ЭТИЛ СПИРТИН, АЛКОГОЛДУК ПРОДУКЦИЯНЫ 
ЄНДЇРЇЇНЇ ЖАНА ЖЇГЇРТЇЇНЇ КОНТРОЛДОО БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИКТИН МАСЕЛЕЛЕРИ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН 
2021-ЖЫЛДЫН 30-СЕНТЯБРЫНДАГЫ №192 "КЫРГЫЗ 

РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 2021–2025-ЖЫЛДАРГА КАРАТА ЭЛЕКТР 
ЭНЕРГИЯСЫНА ОРТО МЄЄНЄТТЇЇ ТАРИФТИК САЯСАТЫН 

БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2021-æûëäûí 30-ñåíòÿáðûí-
äàãû ¹192 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 2021–2025-æûëäàðãà êàðàòà ýëåêòð ýíåðãèÿñû-
íà îðòî ìººíºòò¿¿ òàðèôòèê ñàÿñàòûí áåêèò¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºð-
ò¿¿ êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 2021–2025-æûë-
äàðãà êàðàòà ýëåêòð ýíåðãèÿñûíà îðòî ìººíºòò¿¿ òàðèôòèê ñàÿñàòûíäà:

3-ãëàâàñûíäà "Èíòåðíàò òèáèíäåãè áàëäàð ìåêåìåëåðè, ìàéûïòàð æàíà/æå óëãàéãàí 
æàðàíäàð ¿÷¿í ñîöèàëäûê ñòàöèîíàðäûê æàíà æàðûì ñòàöèîíàðäûê ìåêåìåëåð" áºë¿ì-
÷ºñ¿ òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:

"Èíòåðíàò òèáèíäåãè áàëäàð ìåêåìåëåðè, ìàéûïòàð æàíà/æå óëãàéãàí æàðàíäàð 
¿÷¿í ñîöèàëäûê ñòàöèîíàðäûê æàíà æàðûì ñòàöèîíàðäûê ìåêåìåëåð

Òóðìóøòóê îîð êûðäààëäà òóðãàí áàëäàðãà ñîöèàëäûê êûçìàòòàðäû êºðñºò¿¿÷¿, ýì-
ãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûéãàðûì óêóêòóó îðãàí òàðàáû-
íàí áóë àêêðåäèòàöèÿëàíãàí ìåêåìåíèí áåëãèëåíãåí òàëàïòàðãà ûëàéûê êåëåðèí ê¿áº-
ëºíä¿ðãºí ê¿áºë¿ã¿ áàð ìåí÷èãèíèí ò¿ð¿íº êàðàáàñòàí èíòåðíàò òèáèíäåãè áàëäàð ìå-
êåìåëåðè ¿÷¿í, îøîíäîé ýëå ìàéûïòàðãà, óëãàéãàí æàðàíäàðãà æàíà/æå áåëãèë¿¿ áèð 
æàøàãàí æåðè æîê æàðàíäàðãà ñîöèàëäûê êûçìàòòàðäû êºðñºò¿¿÷¿ ìåí÷èãèíèí ò¿ð¿íº 
êàðàáàñòàí ñîöèàëäûê ñòàöèîíàðäûê æàíà æàðûì ñòàöèîíàðäûê ìåêåìåëåð ¿÷¿í, ìå-
êåìåíèí èøèíèí ñîöèàëäûê áàãûòòàëãàíäûãû æºí¿íäº ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æà-
íà ìèãðàöèÿ ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäûí ûðàñòàìàñû áàð áîëãîíäî, ÎÌÒÑ 
ýëåêòð ýíåðãèÿñûíà áîëãîí òàðèôòåðäè ìóðäàãû æûëäàãû èø æ¿ç¿íäºã¿ èíôëÿöèÿíûí 
äå¢ãýýëèíå æûë ñàéûí ò¿çºò¿¿í¿ êàðàøòûðàò. 2021-æûëû òèåøåë¿¿ òàðèô 1 êÂò ñààò 
¿÷¿í 168 òûéûíäû ò¿çºò (ñàëûêòàðäû ýñêå àëáàñòàí).

Ýñêåðò¿¿: ìàéûïòàð, óëãàéãàí æàðàíäàð æàíà/æå áåëãèë¿¿ áèð æàøàãàí æåðè æîê æà-
ðàíäàð ¿÷¿í ìàìëåêåòòèê ýìåñ ñîöèàëäûê ñòàöèîíàðäûê æàíà æàðûì ñòàöèîíàðäûê ìå-
êåìåëåð ¿÷¿í ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûéãàðûì óêóê-
òóó îðãàíäûí ûðàñòàìàñû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òàðàáûíàí 
ñòàöèîíàðäûê æàíà æàðûì ñòàöèîíàðäûê ñîöèàëäûê òåéëºº ìåêåìåëåðèí àêêðåäèòà-
öèÿëîîíóí òàðòèáè áåêèòèëãåíäåí êèéèí òîêòîòóëàò.".

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýíåðãåòèêà ìèíèñòðëèãè, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàì-
ñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãè óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó òèåøåë¿¿ ÷à-
ðàëàðäû êºðñ¿í.

3. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò. 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 22-ñåíòÿáðû, ¹517

2030-ЖЫЛГА ЧЕЙИН ГЕНДЕРДИК ТЕЎЧИЛИККЕ ЖЕТЇЇ БОЮНЧА 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК СТРАТЕГИЯСЫ ЖАНА КЫРГЫЗ 

РЕСПУБЛИКАСЫНДА ГЕНДЕРДИК ТЕЎЧИЛИККЕ ЖЕТЇЇ БОЮНЧА 
2022–2024-ЖЫЛДАРГА УЛУТТУК ИШ-АРАКЕТТЕР ПЛАНЫ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòè-
òóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå æàíà «Ýðêåêòåð ìåíåí àÿëäàð ¿÷¿í áèðäåé óêóêòàð 
ìåíåí áèðäåé ì¿ìê¿í÷¿ë¿êòºðä¿í ìàìëåêåòòèê êåïèëäèêòåðè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ìûéçàìûíà ûëàéûê, îøîíäîé ýëå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà ãåíäåðäèê òå¢÷èëèêêå æåò¿¿ 
áîþí÷à ìàìëåêåòòèê ñàÿñàòòû íàòûéæàëóó èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Òºìºíê¿ëºð áåêèòèëñèí:
- 2030-æûëãà ÷åéèí ãåíäåðäèê òå¢÷èëèêêå æåò¿¿ áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí óëóòòóê ñò-

ðàòåãèÿñû (ìûíäàí àðû -Óëóòòóê ñòðàòåãèÿ) 1-òèðêåìåãå ûëàéûê;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà ãåíäåðäèê òå¢÷èëèêêå æåò¿¿ áîþí÷à 2022-2024-æûëäàðãà óëóòòóê 

èø-àðàêåòòåð ïëàíû (ìûíäàí àðû - Óëóòòóê èø-àðàêåòòåð ïëàíû) 2-òèðêåìåãå ûëàéûê.
2. Àòêàðóó áèéëèãèíèí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðû, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 

îáëóñòàðäàãû ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ëäºð¿, Áèøêåê æàíà Îø øààðëàðûíûí ìýðèÿëàðû (ìàêóë-
äàøóó áîþí÷à):

- Óëóòòóê ñòðàòåãèÿíûí æàíà Óëóòòóê èø-àðàêåòòåð ïëàíûíûí èø-÷àðàëàðûí òèåøåë¿¿ æûë-
ãà áåêèòèëãåí áþäæåòòåðäèí, îøîíäîé ýëå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíäà òûþó ñà-
ëûíáàãàí áàøêà áóëàêòàðäûí àëêàãûíäà èøêå àøûðñûí;

- æàðàíäûê êîîìäóí, ºí¿êò¿ð¿¿ áîþí÷à ýë àðàëûê ºíºêòºøòºðä¿í æàíà êîììåðöèÿëûê ýìåñ 
óþìäàðäûí ºê¿ëäºð¿í¿í êàòûøóóñóíäà Óëóòòóê ñòðàòåãèÿíû æàíà Óëóòòóê èø-àðàêåòòåð ïëà-
íûí àòêàðóó áîþí÷à ÷àðàëàðäû êºðñ¿í;

- àð áèð æàðûì æûëäûêòûí æûéûíòûãû áîþí÷à îò÷åòòóê ìåçãèëäåí êèéèíêè àéäûí 5èíåí êå-
÷èêòèðáåñòåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëè-
ãèíå Óëóòòóê ñòðàòåãèÿíû æàíà Óëóòòóê èø-àðàêåòòåð ïëàíûí èøêå àøûðóóíóí æ¿ð¿ø¿ æºí¿íäº 
ìààëûìàòòû óøóë ìèíèñòðëèê òàðàáûíàí áåêèòèëãåí ôîðìà áîþí÷à áåðèï òóðñóí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãè:
- àð áèð æàðûì æûëäûêòûí æûéûíòûãû áîþí÷à îò÷åòòóê ìåçãèëäåí êèéèíêè àéäûí 25èíåí êå-

÷èêòèðáåñòåí Óëóòòóê ñòðàòåãèÿíû æàíà Óëóòòóê èø-àðàêåòòåð ïëàíûí èøêå àøûðóóíóí æ¿ð¿ø¿ 
æºí¿íäº æàëïûëàíãàí îò÷åòòó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå áåðèï òóðñóí;

- Óëóòòóê ñòðàòåãèÿíû æàíà Óëóòòóê èø-àðàêåòòåð ïëàíûí èøêå àøûðóóãà àð æûëäûê ìîíèòî-
ðèíãäèí æûéûíòûãû áîþí÷à çàðûëäûãûíà æàðàøà Óëóòòóê ñòðàòåãèÿãà æàíà Óëóòòóê èø-àðàêåò-
òåð ïëàíûíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ æàíà òîëóêòîîëîðäó êèðãèç¿¿ æºí¿íäº ñóíóøòàðäû êèðãèçèï òóðñóí;

- àð æûëäûí æûéûíòûãû áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí æûéíà-
ëûøûíäà êàðîî ¿÷¿í Óëóòòóê ñòðàòåãèÿíû èøêå àøûðóóíóí æ¿ð¿ø¿ æºí¿íäº áèðèêòèðèëãåí îò-
÷åòòó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå áåëãèëåíãåí òàðòèïòå áåðèï òóðñóí.

4. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìè-
íèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîë-
äîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 16-ñåíòÿáðû, ¹513

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2022-æûëäûí 
8-èþëóíäàãû ¹222 "Ýòèë ñïèðòèí ºíä¿ð¿¿ãº, ñàêòîîãî æàíà 
ñàòóóãà æ¿ç ïàéûç ìàìëåêåòòèê ìîíîïîëèÿíû êèðãèç¿¿ áîþí-
÷à êå÷èêòèðèëãèñ ÷àðàëàð æºí¿íäº" Æàðëûãûí èøêå àøûðóó 
ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûé-
çàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Òºìºíê¿ëºð áåêèòèëñèí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êà-

ðàøòóó Ýòèë ñïèðòèí, àëêîãîëäóê ïðîäóêöèÿíû ºíä¿ð¿¿í¿ æà-
íà æ¿ã¿ðò¿¿í¿ êîíòðîëäîî áîþí÷à ìàìëåêåòòèê àãåíòòèê æº-
í¿íäº æîáî 1-òèðêåìåãå ûëàéûê;

2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êà-
ðàøòóó Ýòèë ñïèðòèí, àëêîãîëäóê ïðîäóêöèÿíû ºíä¿ð¿¿í¿ æà-
íà æ¿ã¿ðò¿¿í¿ êîíòðîëäîî áîþí÷à ìàìëåêåòòèê àãåíòòèêòèí 
áàøêàðóó ñõåìàñû 2-òèðêåìåãå ûëàéûê.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàø-
òóó Ýòèë ñïèðòèí, àëêîãîëäóê ïðîäóêöèÿíû ºíä¿ð¿¿í¿ æàíà 
æ¿ã¿ðò¿¿í¿ êîíòðîëäîî áîþí÷à ìàìëåêåòòèê àãåíòòèê Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëå-
êåòòèê ñàëûê êûçìàòû ìåíåí áèðãåëèêòå ýêè ê¿íä¿ê ìººíºòòº 
áþäæåòòèê êàðæûëîîíó æàíà ìàòåðèàëäûê-òåõíèêàëûê æàá-
äóóëàðäû áåëãèëåíãåí òàðòèïòå êàáûë àëóó-ºòêºð¿ï áåð¿¿ 
¿÷¿í âåäîìñòâîëîð àðàëûê êîìèññèÿëàðäû ò¿çñ¿í.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2015-æûëäûí 27-ìà-
éûíäàãû ¹327 "Ýòèë ñïèðòèí ºíä¿ð¿¿í¿ æàíà æ¿ã¿ðò¿¿í¿, àë-
êîãîëäóê ïðîäóêöèÿëàðäû ºíä¿ð¿¿í¿ æàíà æ¿ã¿ðò¿¿í¿ (ºíä¿-
ð¿¿ æå ñàòóó ìàêñàòûíäà ñàêòîî, ä¿¢¿íºí æàíà ÷åêåíå ñàòóó) 
ëèöåíçèÿëîî æºí¿íäº óáàêòûëóó æîáîíó áåêèò¿¿ òóóðàëóó" 
òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Ýòèë ñïèðòèí 
ºíä¿ð¿¿í¿ æàíà æ¿ã¿ðò¿¿í¿, àëêîãîëäóê ïðîäóêöèÿëàðäû ºí-
ä¿ð¿¿í¿ æàíà æ¿ã¿ðò¿¿í¿ (ºíä¿ð¿¿ æå ñàòóó ìàêñàòûíäà ñàê-
òîî, ä¿¢¿íºí æàíà ÷åêåíå ñàòóó) ëèöåíçèÿëîî æºí¿íäº óáàê-
òûëóó æîáîäî:

- 2-ïóíêòóíäàãû "ªêìºò¿íº êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ñàëûê 
êûçìàòû" äåãåí ñºçäºð "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàøòóó 
Ýòèë ñïèðòèí, àëêîãîëäóê ïðîäóêöèÿíû ºíä¿ð¿¿í¿ æàíà æ¿-
ã¿ðò¿¿í¿ êîíòðîëäîî áîþí÷à ìàìëåêåòòèê àãåíòòèê" äåãåí ñºç-
äºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2021-æûëäûí 9-ìàð-
òûíäàãû ¹83 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Àéûë ÷àðáà ìèíèñòð-
ëèãè æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Àéûë ÷àðáà ìèíèñòðëèãè æºí¿íäº æîáîäî:

- 1-ïóíêòó "òàìàê-àø æàíà êàéðà èøòåò¿¿ ºíºð æàéûí," äå-
ãåí ñºçäºðäºí ìóðäà "Ýòèë ñïèðòèí, àëêîãîëäóê æàíà ñïèðò 
êàìòûëãàí ïðîäóêöèÿíû ºíä¿ð¿¿, èìïîðòòîî, ñàêòîî æàíà æ¿-
ã¿ðò¿¿ æààòûíäà áèðäèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê ñàÿñàòòû êàìñûç êû-
ëóóäàí òûøêàðû," äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- 8-ïóíêòóíóí ýêèí÷è àáçàöû "òàìàê-àø æàíà êàéðà èøòåò¿¿ 
ºíºð æàéû," äåãåí ñºçäºðäºí ìóðäà "ýòèë ñïèðòèí, àëêîãîëäóê 
æàíà ñïèðò êàìòûëãàí ïðîäóêöèÿíû ºíä¿ð¿¿, èìïîðòòîî, ñàê-
òîî æàíà æ¿ã¿ðò¿¿ æààòûíäà áèðäèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê ñàÿñàòòû 
êàìñûç êûëóóäàí òûøêàðû," äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- 9-ïóíêòóíóí 1-ïóíêò÷àñûíûí ¿÷¿í÷¿ àáçàöû "òàìàê-àø æà-
íà êàéðà èøòåò¿¿ ºíºð æàéû," äåãåí ñºçäºðäºí ìóðäà "ýòèë 
ñïèðòèí, àëêîãîëäóê æàíà ñïèðò êàìòûëãàí ïðîäóêöèÿíû ºí-
ä¿ð¿¿, èìïîðòòîî, ñàêòîî æàíà æ¿ã¿ðò¿¿ æààòûíäà áèðäèêò¿¿ 
ìàìëåêåòòèê ñàÿñàòòû êàìñûç êûëóóäàí òûøêàðû," äåãåí ñºç-
äºð ìåíåí òîëóêòàëñûí.

5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2021-æûëäûí 
15-íîÿáðûíäàãû ¹264 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àòêàðóó 
áèéëèãèíèí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíûí æàíà Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí áàøêà ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíûí, àíûí è÷èíäå 
òåõíèêàëûê æàíà òåéëºº÷¿ ïåðñîíàëûíûí øòàòòûê ñàíûíûí 
÷åãè æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

- æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí 1-òèðêåìåñèíäå: 
3-ïóíêòóíäàãû "4913", "965", "4130" æàíà "772" äåãåí öèô-

ðàëàð òèåøåë¿¿ ò¿ðäº "4867", "961", "4084" æàíà "768" äåãåí 
öèôðàëàð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí 1-òèðêåìåñè òºìºíê¿äºé ìàç-
ìóíäàãû 191-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:

"

191 Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòèíå êàðàøòóó Ýòèë ñïèðòèí, àëêîãîë-
äóê ïðîäóêöèÿíû ºíä¿ð¿¿í¿ æàíà æ¿ã¿ðò¿¿í¿ 
êîíòðîëäîî áîþí÷à ìàìëåêåòòèê àãåíòòèê

46 4

àíûí è÷èíäå:

áîðáîðäóê àïïàðàò 38 4

àéìàêòûê áºë¿ìäºð 8 -

";

- æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí 5-òèðêåìåñè òºìºíê¿äºé ìàç-
ìóíäàãû 191-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:

"

191 Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè-
íå êàðàøòóó Ýòèë ñïèðòèí, àëêîãîëäóê ïðîäóêöèÿ-
íû ºíä¿ð¿¿í¿ æàíà æ¿ã¿ðò¿¿í¿ êîíòðîëäîî áîþí-
÷à ìàìëåêåòòèê àãåíòòèê

2

".

6. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 
2021-æûëäûí 10-äåêàáðûíäàãû ¹302 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíèí âåäîìñòâîëóê áºë¿ìäºð¿-
í¿í ìàñåëåëåðè æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð 
êèðãèçèëñèí:

1) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåò-
òèê ñàëûê êûçìàòû æºí¿íäº æîáîäî:

- 3-ïóíêòóíäàãû ", îøîíäîé ýëå ýòèë ñïèðòèí, àëêîãîëäóê 
æàíà ñïèðòò¿¿ ïðîäóêöèÿëàðäû èìïîðòòîîíó, ºíä¿ð¿¿í¿ æà-
íà/æå æ¿ã¿ðò¿¿í¿ ìàìëåêåòòèê æºíãº ñàëóóíó æàíà êîíòðîë-
äîîíó" äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;

- 12-ïóíêòóíäàãû "æàíà ýòèë ñïèðòèíèí æàíà àëêîãîëäóê ïðî-
äóêöèÿëàðäûí ºíä¿ð¿ë¿ø¿í æàíà æ¿ã¿ðò¿ë¿ø¿í ìàìëåêåòòèê 
æºíãº ñàëóó æàíà êîíòðîëäîî" äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;

- 13-ïóíêòóíóí 6-ïóíêò÷àñû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
- 14-ïóíêòóíäà: 

1-ïóíêò÷àñûíäà:
òºðò¿í÷¿ àáçàöûíäàãû "ýòèë ñïèðòèí, àëêîãîëäóê æàíà ñïèðò-

ò¿¿ ïðîäóêöèÿëàðäû ºíä¿ð¿¿ æàíà æ¿ã¿ðò¿¿ ÷ºéðºñ¿íäºã¿ òà-
ðèôòèê, ôèñêàëäûê æàíà ëèöåíçèÿëûê ñàÿñàòòû" äåãåí ñºç-
äºð "òàðèôòèê, ôèñêàëäûê ñàÿñàòòû" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àë-
ìàøòûðûëñûí;

îí æåòèí÷è àáçàöû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
2-ïóíêò÷àñûíûí ¿÷¿í÷¿ æàíà òºðò¿í÷¿ àáçàöòàðû ê¿÷¿í æî-

ãîòòó äåï òààíûëñûí;
3-ïóíêò÷àñûíûí îíóí÷ó æàíà îí áèðèí÷è àáçàöòàðû ê¿÷¿í 

æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
- 19-ïóíêòóíäàãû ", ñïèðò, àëêîãîëäóê æàíà ñïèðòò¿¿ ïðîäóê-

öèÿëàðäû ºíä¿ð¿¿÷¿ëºðä¿í, ñàòóó÷óëàðäûí æàíà êåðåêòºº-
÷¿ëºðä¿í" äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;

2) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåò-
òèê ñàëûê êûçìàòûíûí áàøêàðóó ñõåìàñû óøóë òîêòîìäóí 
3-òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí.

7. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 
2021-æûëäûí 17-äåêàáðûíäàãû ¹310 "Èøêåðäèêòèí ñóáú-
åêòòåðèíå òåêøåð¿¿ëºðä¿ æ¿ðã¿ç¿¿ãº óêóãó áàð ûéãàðûì óêóê-
òóó îðãàíäàðäûí òèçìåãèí æàêòûðóó æºí¿íäº" òîêòîìóíà òº-
ìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí æàêòûðûëãàí Èøêåðäèê-
òèí ñóáúåêòòåðèíå òåêøåð¿¿ëºðä¿ æ¿ðã¿ç¿¿ãº óêóãó áàð ûé-
ãàðûì óêóêòóó îðãàíäàðäûí òèçìåãè òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 
16-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:

"16. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êà-
ðàøòóó Ýòèë ñïèðòèí, àëêîãîëäóê ïðîäóêöèÿíû ºíä¿ð¿¿í¿ 
æàíà æ¿ã¿ðò¿¿í¿ êîíòðîëäîî áîþí÷à ìàìëåêåòòèê àãåíòòèê.".

8. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êà-
ðàøòóó Ýòèë ñïèðòèí, àëêîãîëäóê ïðîäóêöèÿíû ºíä¿ð¿¿í¿ 
æàíà æ¿ã¿ðò¿¿í¿ êîíòðîëäîî áîþí÷à ìàìëåêåòòèê àãåíòòèê 
àëòû àéëûê ìººíºòòº:

- ýòèë ñïèðòèí, àëêîãîëäóê æàíà ñïèðò êàìòûëãàí ïðîäóê-
öèÿíû ºíä¿ð¿¿, èìïîðòòîî, ñàêòîî æàíà æ¿ã¿ðò¿¿ ÷ºéðºñ¿í-
äºã¿ ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðãà èíâåíòàðèçàöèÿ æ¿ðã¿çñ¿í 
æàíà òèåøåë¿¿ ÷å÷èìäåðäèí äîëáîîðëîðóí Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí êàðîîñóíà êèðãèçñèí;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2022-æûë-
äûí 8-èþëóíäàãû ¹222 "Ýòèë ñïèðòèí ºíä¿ð¿¿ãº, ñàê-
òîîãî æàíà ñàòóóãà æ¿ç ïàéûç ìàìëåêåòòèê ìîíîïîëèÿíû 
êèðãèç¿¿ áîþí÷à êå÷èêòèðèëãèñ ÷àðàëàð æºí¿íäº" Æàð-
ëûãûíûí 7-ïóíêòóíóí ¿÷¿í÷¿ àáçàöûí èøêå àøûðóó áîþí-
÷à ÷àðàëàðäû êºðñ¿í;

- áóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó áàøêà ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
9. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñ-

ïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçè-
äåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó 
êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

10. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í 
ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 15-ñåíòÿáðû, ¹510
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Í-784

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Íóðëàíîâà 
Àéãåðèì Íóðëàíîâíà 
êîä ÎÊÏÎ 30628724, 

ÈÍÍ 12812199600574 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-785

Кыргыз Республикасынын 
Транспорт жана коммуника-
циялар министрлигинин жа-
на Кыргыз Республикасынын 
Транспорт жана коммуника-
циялар министрлигине ка-
раштуу Жол чарба департа-
ментинин жамааты Жол чар-
ба департаментинин дирек-
тору Абдыкалыков Камил-
жан Коргонбаевичке энеси

АБДЫКАЛЫКОВА 
Саламатхан 

Абдрахмановнанын 
мезгилсиз дїйнєдєн кайт-
кандыгына байланыштуу, 
анын ага-туугандарына жа-
на жакындарына тереў кай-
гыруу менен кєўїл айтып, 
аза кайгысын теў бєлїшєт.

Маркумдун жаткан жери 
жайлуу болсун, топурагы 
торко болсун.

Í-782

ПССИ Сокулукского района Чуйской области
ОБЪЯВЛЯЕТ ПОВТОРНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ

на заложенное недвижимое имущество

- жилой дом (идентификационный код №7-08-06-1002-
0306) общей площадью - 30,37 кв.м., жилой площадью 
- 15,56 кв.м., земельный участок мерою - 1170 кв.м., 
находящийся по адресу: Сокулукский район, с.Жангарач, 
ул.Нуркан, дом 25а, принадлежащий Кошойбаеву Нурдину 
Саматбековичу на праве собственности, на основании 
договора дарения №2020/7060 от 20.02.2020 года, 
государственного акта о праве частной собственности на 
земельный участок, серия «Ч» №175108 от 08.01.2009 года.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 3 íîÿáðÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ â ÏÑÑÈ Ñîêó-
ëóêñêîãî ðàéîíà ×óéñêîé îáëàñòè, ïî àäðåñó: ×óéñêàÿ îáëàñòü, Ñî-
êóëóêñêèé ðàéîí, ñ.Ñîêóëóê, óë.Ôðóíçå, 123/7.

Ñòàðòîâàÿ öåíà 467 000 (÷åòûðåñòà 
øåñòüäåñÿò ñåìü òûñÿ÷) ñîìîâ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% ãàðàíòèéíîãî âç-
íîñà â Ñîêóëóêñêèé ôèëèàë ÎÀÎ «ÐÑÊ Áàíê», äåïîçèòíûé ñ÷åò 
4403052100000122, ÁÈÊ 440305, êîä ïëàòåæà 14511900, ÈÍÍ 
00405199510158; ïîëó÷àòåëü Ïîäðàçäåëåíèå ñëóæáû ñóäåáíûõ èñ-
ïîëíèòåëåé Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà.

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ çà îäèí äåíü 
äî íà÷àëà àóêöèîíà.

Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè äîëæåí â òå÷åíèå ñåìè 
äíåé âíåñòè íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà, ïîêóï-
íóþ öåíó çà âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.

Îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà ïî 
àäðåñó: ×óéñêàÿ îáëàñòü, Ñîêóëóêñêèé ðàéîí, 

ñ.Ñîêóëóê, óë.Ôðóíçå, 123/7, òåë.: (0555) 10-71-14. Í-781

ПССИ Свердловского района г.Бишкек
ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРВИЧНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ

на недвижимое заложенное имущество: 

жилой дом (земля и строение) по адресу г.Бишкек ул. 
Федорова-д. 60А, пер. Мирный д. 15Б, полезной площадью 
- 166,7 кв.м., жилой площадью - 94,2 кв.м., на земельном 
участке мерою по документам - 486 кв.м., принадлежащий 
на праве собственности Асановой Тиллахан Сатаровне.

Ïåðâè÷íûå ïóáëè÷íûå òîðãè íà âûøåóêàçàííûé æèëîé äîì, ñîñ-
òîÿòñÿ 10 íîÿáðÿ 2022 ã. â 10.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê óë. Ôå-
äîðîâà, ä. 60À, ïåð. Ìèðíûé ä. 15Á, ñ íà÷àëüíîé (ñòàðòîâîé) ïðî-
äàæíîé ñòîèìîñòüþ â ñóììå 9 611 292 (äåâÿòü ìèëëèîíîâ øåñòü-
ñîò îäèííàäöàòü òûñÿ÷ äâåñòè äåâÿíîñòà äâà) ñîì 17 òûéûí.

Ëèöàì, æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5 
% îò ñòîèìîñòè âûøåóêàçàííîãî èìóùåñòâà çà äåíü äî íà÷àëà òîðãîâ 
íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê - Öåíò-
ðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî Ìèíèñòåðñòâî Ôèíàíñîâ ÊÐ ÁÈÊ 440204, ð\ñ 
4402042100000489, êîä ïëàòåæà 14511900.

Îáðàùàòüñÿ ñóäåáíîìó èñïîëíèòåëþ Ñûäûêáàåâó Ý.È.,                                                                    
ïî òåë.: 68-11-82, (0550) 82-63-47. Í-780

АВТОТРАНСПОРТ КАРАЖАТТАРЫН АЙДООЧУЛАРДЫН ЭМГЕК 
ЖАНА ЭС АЛУУ РЕЖИМИН КАТТООЧУ КОНТРОЛДУК ТЇЗЇЛЇШ 

(ТАХОГРАФ) МЕНЕН ЖАБДУУ БОЮНЧА ЧАРАЛАР ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

«1970-æûëäûí 1-èþëóíäàãû, Æåíåâà øààðû, Ýë àðà-
ëûê àâòîìîáèëäèê òàøóóëàðäû èøêå àøûðóó÷ó òðàíñ-
ïîðò êàðàæàòòàðûíûí ýêèïàæäàðûíûí (ÅÑÒÐ) èøèíå 
òèéèøò¿¿ Åâðîïà ìàêóëäàøóóñóíà Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí êîøóëóóñó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ìûéçàìûíà, «Àâòîìîáèëü òðàíñïîðòó æºí¿íäº» 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 7-áåðåíåñèíå 
ûëàéûê, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòó-
öèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèê-
êå àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáè-
íåòè òîêòîì êûëàò:

1. Àâòîòðàíñïîðò êàðàæàòòàðûí àéäîî÷óëàðäûí ýì-
ãåê æàíà ýñ àëóó ðåæèìèí êàòòîî÷ó êîíòðîëäóê ò¿ç¿-
ë¿øòºð (òàõîãðàôòàð) ìåíåí æàáäóó òàðòèáè òèðêåìå-
ãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2014-æûë-
äûí 23-äåêàáðûíäàãû ¹724 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí àâòîìîáèëü òðàíñïîðòó ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ìûéçàìäà-
ðûíûí ñàêòàëûøûí ìàìëåêåòòèê êîíòðîëäîîíó èøêå 
àøûðóó áîþí÷à íóñêàìàíû áåêèò¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìó-
íà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí àâòîìîáèëü òðàíñïîðòó ÷ºéðºñ¿í-
äºã¿ ìûéçàìäàðûíûí ñàêòàëûøûí ìàìëåêåòòèê êîíò-
ðîëäîîíó èøêå àøûðóó áîþí÷à íóñêàìàäà:

- 6-ïóíêòó «äèàãíîñòèêàëûê áîðáîðëîðäóí êûçìàò-
òàðû» äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí «, ýëåêòðîíäóê (ñàíàðèï-
òèê) òàõîãðàôòàðäû îðíîòóó, òåéëºº æàíà î¢äîî, ýëåêò-
ðîíäóê êàðòî÷êàëàðûí äàÿðäîî æàíà áåð¿¿ áîþí÷à èø-
òè æ¿ðã¿ç¿¿äº ñåðâèñòèê áîðáîðëîðäóí (óñòàêàíàëàð-
äûí) êûçìàòòàðû).» äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- 14-ïóíêòóíóí 11-ïóíêò÷àñû «ýëåêòðîíäóê (ñàíàðèï) 
òàõîãðàôòàðäû îðíîòóó áîþí÷à» äåãåí ñºçäºð «ýëåêò-
ðîíäóê (ñàíàðèïòèê) òàõîãðàôòàðäû îðíîòóó, òåéëºº 
æàíà î¢äîî, ýëåêòðîíäóê êàðòî÷êàëàðûí äàÿðäîî æàíà 
áåð¿¿ áîþí÷à» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

-21-ïóíêòóíäà:
1-ïóíêò÷àñû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí: 
«1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àâòîìîáèëü òðàíñïîð-

òó ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ìûéçàìäàðûí áóçóóëàð æºí¿íäº àêòû-
ëàðäû, óêóê áóçóóëàð òóóðàëóó ïðîòîêîëäîðäó ò¿ç¿¿ãº, 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óêóê áóçóóëàð æºí¿íäº êî-
äåêñèíå ûëàéûê óêóê áóçóóëàð æºí¿íäº èøòåð áîþí÷à 
ºíä¿ð¿øò¿ èøêå àøûðóóãà æàíà ìûíäàé áóçóóëàðäûí 
àëäûí àëóó áîþí÷à ÷àðàëàðäû êºð¿¿ãº;»;

òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 7-14-ïóíêò÷àëàð ìåíåí òî-
ëóêòàëñûí: 

«7) òðàíñïîðò êàðàæàòûíûí àéäîî÷óñóíàí ó÷óðäàãû 
æóìàíûí æàíà ìóðäàãû æóìàíûí áàðäûê ê¿íäºð¿ ¿÷¿í 
àíàëîãäóê òàõîãðàôòûí òàõîäèñêèí (òàõîøàéáàñûí) êà-
ðîî ¿÷¿í êºðñºò¿¿í¿ òàëàï êûëóóãà;

8)òðàíñïîðò êàðàæàòûíûí àéäîî÷óñóíàí ýëåêòðîí-
äóê (ñàíàðèïòèê) òàõîãðàôòàðäàí áàñûï ÷ûãàðûëãàí 
êàãàçäàðäû êºðñºò¿¿í¿ òàëàï êûëóóãà;

9) òàõîãðàôòàðãà êºð¿íºº êàðîî æ¿ðã¿ç¿¿ãº;
10) êîíòðîëåðäóí æåêå êàðòàñûí êîëäîíóó ìåíåí 

ýëåêòðîíäóê (ñàíàðèïòèê) òàõîãðàôòàí êàãàçäàðäû ºç 
àëäûí÷à áàñûï ÷ûãàðóóãà;

11) ýëåêòðîíäóê (ñàíàðèïòèê) òàõîãðàôòûí äèñïëå-
éèíåí ìààëûìàòòàðäû êàðàï ÷ûãóóãà;

12) òðàíñïîðò êàðàæàòûíûí àéäîî÷óñóíàí ýëåêòðîí-
äóê (ñàíàðèïòèê) òàõîãðàô ¿÷¿í àéäîî÷óíóí êàðòàñûí 
êºðñºò¿¿í¿ òàëàï êûëóóãà;

13) ýëåêòðîíäóê (ñàíàðèïòèê) òàõîãðàô ¿÷¿í àéäîî÷ó-
íóí êàðòàñûíàí ìààëûìàòòàðäû îêóóãà;

14) ýëåêòðîíäóê (ñàíàðèïòèê) òàõîãðàôòûí ýñêå òó-
òóìóíàí ìààëûìàòòàðäû îêóóãà.»;

- 7-ãëàâàñû òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 371-3710-ïóíêò-
òàð ìåíåí òîëóêòàëñûí:

«371. Òðàíñïîðòòóê êîíòðîëäîî îðãàíû àéäîî÷óëàð-
äûí ýìãåê æàíà ýñ àëóó ðåæèìèíèí ñàêòàëûøûíà òåê-
øåð¿¿ëºðä¿ òºìºíê¿äºé óþøòóðàò:

- àð áèð êàëåíäàðäûê æûëäûí è÷èíäå àéäîî÷óëàð 
èøòåãåí ê¿íäºðä¿í æîê äåãåíäå 3%ûí;

- òåêøåðèëãåí æóìóø ê¿íäºð¿í¿í æàëïû ñàíûíûí 
æîê äåãåíäå 30%û æîëäîðäî æàíà æîê äåãåíäå 50%û 
òðàíñïîðò èøêàíàëàðûíûí æàíà òàøóó÷óëàðäûí æàé-
ëàðûíäà òåêøåðèë¿¿ãº òèéèø;

372. Æîë áîþíäàãû òåêøåð¿¿ëºðä¿í ýëåìåíòòåðè òº-
ìºíê¿ëºðä¿ êàìòûéò:

- êîíòðîëäîí ºòêºíä¿ã¿ æºí¿íäº áåëãèëåðäè êîþó ìå-
íåí òàõîãðàôòûí áîëóøóí, àíûí î¢ àáàëäà èøòåøèí, 
òàõîãðàììàëàðäû òîëòóðóóíó æå áåëãèëåíãåí ó÷óð-
ëàðäà àéäîî÷ó òàðàáûíàí ýìãåê æàíà ýñ àëóó ðåæèìèí 
êàòòîî áàðàê÷àëàðûíûí æ¿ðã¿ç¿ë¿ø¿í, àëàð òàðàáû-
íàí ýìãåê æàíà ýñ àëóó ðåæèìäåðèíèí ñàêòàëûøûí;

- áåëãèëåíãåí ó÷óðëàðäà êàòòîî áàðàê÷àëàðûíäà 
ó÷óðäàãû ê¿í æàíà àéäîî÷ó òðàíñïîðò êàðàæàòûí áàø-
êàðãàí ìóðäàãû 28 êàëåíäàðäûê ê¿í ¿÷¿í àéäîî÷óëàð-
äûí ýìãåê æàíà ýñ àëóó ðåæèìè æºí¿íäº æàçóóëàðäûí 
áîëóøóí æàíà æ¿ðã¿ç¿ë¿ø¿í;

- 1970-æûëäûí 1-èþëóíäàãû, Æåíåâà øààðû, Ýë àðà-
ëûê àâòîìîáèëäèê òàøóóëàðäû èøêå àøûðóó÷ó òðàíñ-
ïîðò êàðàæàòòàðûíûí ýêèïàæäàðûíûí (ÅÑÒÐ) èøèíå 
òèéèøò¿¿ Åâðîïà ìàêóëäàøóóñóíà (ìûíäàí àðû - ÅÑÒÐ 
ìàêóëäàøóóñó) ûëàéûê áàøêàðóóíóí àð ê¿íä¿ê æàíà àð 
æóìàëûê óçàêòûãûí æàíà òûíûãóóíóí æàíà ýñ àëóóíóí 
àð ê¿íä¿ê æàíà àð æóìàëûê óçàêòûãûí.

Æîë áîþíäàãû òåêøåð¿¿ëºð òðàíñïîðò êàðàæàòòà-
ðûí, èøêàíàëàðäû æàíà àéäîî÷óëàðäû ðåçèäåíòòåð 

æàíà ðåçèäåíò ýìåñòåð äåï áºëáºñòºí æàíà ðåéñòèí 
÷ûêêàí æå áàðà òóðãàí æåðèíå æå òàõîãðàôòûí ò¿ð¿íº 
êàðàáàñòàí æ¿ðã¿ç¿ëºò.

373. Æîëäîãó òåêøåðèë¿¿÷¿ ýëåìåíòòåðäåí ñûðò-
êàðû, òðàíñïîðò èøêàíàëàðûíûí æàíà òàøóó÷óëàð-
äûí æàéëàðûíäà òåêøåð¿¿ ýëåìåíòòåðè òºìºíê¿ëºð-
ä¿ êàìòóóãà òèéèø:

- àð æóìàëûê ýñ àëóó ìåçãèëäåðèíèí æàíà áóë ýñ àëóó 
ìåçãèëäåðèíèí îðòîñóíäà àéäîî÷óëàðäûí òðàíñïîðò 
êàðàæàòòàðûí áàøêàðóó ìåçãèëäåðèíèí óçàêòûãûí;

- ýêè æóìà òðàíñïîðò êàðàæàòòàðûí áàøêàðóóíóí 
óçàêòûãûíà ÷åêòººëºðä¿í ñàêòàëûøûí;

- ÅÑÒÐ ìàêóëäàøóóñóíóí 8-áåðåíåñèíèí 6-ïóíêòóíóí 
íåãèçèíäå àð æóìàëûê ýñ àëóó ìåçãèëäåðèíèí óçàêòû-
ãûí êûñêàðòóó ¿÷¿í êîìïåíñàöèÿëàðäû áåð¿¿í¿;

- òðàíñïîðò êàðàæàòòàðûíûí àéäîî÷óëàðû òàðàáû-
íàí êàòòîî áàðàê÷àëàðûíûí æàíà/æå àéäîî÷óíóí òðàíñ-
ïîðò êàðàæàòûíûí êàðòî÷êàñûíàí ìààëûìàòòàðäûí 
æàíà àéäîî÷óëàðäûí æóìóø óáàêòûñûí óþøòóðóó áà-
ðàê÷àëàðûíûí æàíà/æå áàñûï ÷ûãàðûëãàí êàãàçäàð-
äûí êîëäîíóëóøóí.

374. Ýëåêòðîíäóê (ñàíàðèïòèê) òàõîãðàô ¿÷¿í àé-
äîî÷óíóí êàðòî÷êàñû àéäîî÷óíóí ìåí÷èãè áîëóï ñà-
íàëàò, àíû òàðòûï àëóóãà ý÷ êèìäèí óêóãó æîê.

375. Àéäîî÷óíóí òàëàáû áîþí÷à êûçìàò àäàìû òà-
õîäèñêêå (òàõîøàéáàãà) æå ýëåêòðîíäóê (ñàíàðèï) òà-
õîãðàôòàí áàñûï ÷ûãàðûëãàí êàãàçãà òåêøåð¿¿ æ¿ð-
ã¿çãºíä¿ã¿ æºí¿íäº áåëãèíè êîþóãà ìèëäåòò¿¿. Áåëãè-
íè òàõîäèñêòèí (òàõîøàéáàíûí) æàíà ýëåêòðîíäóê (ñà-
íàðèïòèê) òàõîãðàôòûí àðòêû áåòèíå æå òàõîäèñêòèí 
(òàõîøàéáàíûí) æàíà ýëåêòðîíäóê (ñàíàðèïòèê) òàõîã-
ðàôòûí ûëäûé æàãûíäàãû òèåøåë¿¿ òàëààãà êîþóãà 
áîëîò. Êûçìàò àäàìûíûí: «Êîíòðîëü. Äàòàñûí. Óáàê-
òûñûí. Êûçìàò îðäóí. Àòû-æºí¿í. Êîëó» æàçóóñó æå-
òèøò¿¿. Ìûíäà ý÷ êàíäàé ìººð êîþëáàéò.

376. Áóçóóëàð àíûêòàëãàí ó÷óðäà êûçìàò àäàìû ýëåêò-
ðîíäóê (ñàíàðèïòèê) òàõîãðàôòàí áàñûï ÷ûãàðûëãàí òè-
éèøò¿¿ êàãàçäû àéäîî÷óíóí êîëóí êîéäóðóó ìåíåí èø-
òèí ìàòåðèàëäàðûíà òèðêåéò.

377. Ýëåêòðîíäóê (ñàíàðèïòèê) òàõîãðàôòàðäàí áàñû-
ëûï ÷ûãàðûëãàí êàãàçäàð áóçóóíóí äàëèëä¿¿ áàçàñû 
áîëóï ñàíàëàò. Ýëåêòðîíäóê (ñàíàðèïòèê) òàõîãðàôòàí 
áàñûëûï ÷ûãàðûëãàí êàãàç áóçóóíó ðàñìèé ûðàñòîî æà-
íà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óêóê áóçóóëàð æºí¿íäº êî-
äåêñèíå ûëàéûê ïðîòîêîë ò¿ç¿¿ãº íåãèç áîëóï ñàíàëàò.

378. Àíàëîãäóê òàõîãðàôòàðäûí òàõîäèñêòåðèíäå (òà-
õîøàéáàëàðûíäà) áóçóóëàð àíûêòàëãàí ó÷óðäà, àëàð-
äûí êº÷¿ðìºñ¿í ÷ûãàðóó æàíà àéäîî÷óíóí êîëó ìåíåí 
ê¿áºëºíä¿ð¿¿ çàðûë.

379. Àíûêòàëãàí áóçóëóóëàð ìåíåí ñàíàðèïòèê òàõîã-
ðàôòàðäàí áàñûï ÷ûãàðûëãàí êàãàçäàðãà æå òàõîäèñê-
òåðäèí (òàõîøàéáàëàðäûí) êº÷¿ðìºëºð¿íº àéäîî÷ó 
êîë êîþóäàí áàø òàðòêàí ó÷óðäà, êûçìàò àäàìû ê¿áº-
ëºðä¿ òàðòàò æàíà àëàðäûí æàðäàìû ìåíåí àéäîî÷ó-
íóí êàòûøóóñóç ýëå áàðäûê òèéèøò¿¿ äîêóìåíòòåðäè 
ê¿áºëºíä¿ðºò.

3710. Êîíòðîëåðäóí – êûçìàò àäàìûíûí êàðòàñûíûí 
æàðäàìû ìåíåí ñàíàðèïòèê òàõîãðàôòàí áàñûï ÷ûãà-
ðûëãàí êàãàçäû àëãàí ó÷óðäà êîíòðîëäîî óáàêòûñû òà-
õîãðàôòûí ýñêå òóòóìóíäà àâòîìàòòûê ò¿ðäº êàòòàëàò 
æàíà êèéèíêè êîíòðîëäîî æîë-æîáîñóíà ÷åéèí áàðäûê 
áàñûï ÷ûãàðûëãàí êàãàçäàðäà ÷àãûëäûðûëàò.».

- 44-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«44. Áóçóóëàðäû æàñîî ¿÷¿í æîîïêåð÷èëèê êàðàëãàí 

ìèëäåòò¿¿ òàëàïòàðäûí áóçóëãàíû àíûêòàëãàí ó÷óð-
äà, òðàíñïîðòòóê êîíòðîëäîî îðãàíûíûí êûçìàò àäà-
ìû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óêóê áóçóóëàð æºí¿íäº 
êîäåêñèíå ûëàéûê òðàíñïîðòòóê êîíòðîëäîî ñóáúåê-
òèí æîîïêåð÷èëèêêå òàðòóó áîþí÷à ÷àðàëàðäû êºðºò.»;

- 48-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«48. Òðàíñïîðòòóê êîíòðîëäîî îðãàíûíûí êûçìàò 

àäàìäàðûíûí ÷å÷èìäåðèíå æàíà àðàêåòòåðèíå (àðà-
êåòñèçäèãèíå) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óêóê áóçóóëàð 
æºí¿íäº êîäåêñèíäå àíûêòàëãàí òàðòèïòå äàòòàíûëû-
øû ì¿ìê¿í.»;

- 49-ïóíêòóíóí ¿÷¿í÷¿ àáçàöûíäàãû «àäìèíèñòðà-
öèÿëûê» äåãåí ñºç àëûï ñàëûíñûí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òðàíñïîðò æàíà êîììó-
íèêàöèÿëàð ìèíèñòðëèãè óøóë òîêòîì ê¿÷¿íº êèðãåí 
ê¿íäºí òàðòûï àëòû àéëûê ìººíºòòº òàõîãðàôòàðäû 
îðíîòóó, òåéëºº æàíà î¢äîî, ýëåêòðîíäóê (ñàíàðèï-
òèê) òàõîãðàôòàðãà ýëåêòðîíäóê êàðòàëàðäû äàÿðäîî 
æàíà áåð¿¿ áîþí÷à èøòè æ¿çºãº àøûðóó÷ó ñåðâèñòèê 
áîðáîðëîðäó (óñòàêàíàëàðäû) óþøòóðóó ¿÷¿í èíâåñ-
òîðëîðäó òàðòóó áîþí÷à èøòè æ¿ðã¿çñ¿í.

4. Óøóë òîêòîì «1970-æûëäûí 1-èþëóíäàãû, Æåíå-
âà øààðû, Ýë àðàëûê àâòîìîáèëäèê òàøóóëàðäû èø-
êå àøûðóó÷ó òðàíñïîðò êàðàæàòòàðûíûí ýêèïàæäàðû-
íûí (ÅÑÒÐ) èøèíå òèéèøò¿¿ Åâðîïà ìàêóëäàøóóñóíà 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîøóëóóñó æºí¿íäº» Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíäà áåëãèëåíãåí ýêè æûë-
äûê ºòêººë ìåçãèë àÿêòàãàíäàí êèéèí ê¿÷¿íº êèð¿¿÷¿ 
àéäîî÷óëàðäûí ýìãåê æàíà ýñ àëóó ðåæèìèíèí ñàêòà-
ëûøûí êîíòðîëäîî áîþí÷à òàëàïòàðäû êàìòûãàí óøóë 
òîêòîìäóí 2-ïóíêòóíóí æîáîëîðóíàí òûøêàðû, ðàñìèé 
æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí áåø ê¿í ºòêºíäºí êè-
éèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 22-ñåíòÿáðû, ¹516
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Конкурс єткєрїї жєнїндє кабарлама!!!

КАРА-КУЛЖА РАЙОНДУК МАМЛЕКЕТТИК 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

Кыргыз Республикасынын Єкмєтїнїн 2019-жылдын 
9-октябрындагы "Мамлекеттик менчикте турган жер 

участокторун берїї тартиби жєнїндє жобону бекитїї тууралуу" 
№535 токтому менен бекитилген ЖОБОнун 71-беренесине

 ЫЛАЙЫК КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ.

Êîíêóðñ ºòêºð¿ë¿¿÷¿ æåð æàíà ê¿í¿: Îø îáëàñòûíûí Êàðà-Êóë-
æà ðàéîíó, Êàðà-Êóëæà àéûëû, Ì.Áåêìàìàòîâ êº÷ºñ¿, 2, Êàðà-Êóë-
æà ðàéîíäóê ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñû, 2022-æûëäûí 18-îê-
òÿáðûíà, ñààò 15.00äº.

Ïðåäìåò: 25400,0 êâ.ì., æåð àÿíòû. Êàðà-Êóëæà ðàéîíóíóí Êàø-
êà-Æîë àéûë ºêìºò¿í¿í Îêòÿáðü àéûëûíûí ×ûì÷ûê -Óÿ ó÷àñòêà-
ñûíäàãû ¹73 (7,0 ãà), ¹74 (7,50 ãà), ¹85 (9,3 ãà), ¹87 (1,6 ãà) êîí-
òóðëàðûíäà æàéãàøêàí àéûë ÷àðáà áàãûòûíäàãû 25,40 ãà, æàéûò 
æåðëåðèíèí êîíòóðóíäà æàéãàøêàí "ªíºð æàéûíûí, òðàíñïîðòòóí, 
áàéëàíûøòûí, ýíåðãåòèêàíûí êîðãîîíóí æàíà áàøêà áàãûòòàãû æåð-
ëåð" êàòåãîðèÿñûíäàãû æåð.

Ìàêñàòû: Êèðïè÷ çàâîäóí êóðóó.
Èæàðà àêûíûí ñóììàñû: 1137209 ñîì (1 æûëãà)
Êîíêóðñêà êàòûøóóãà àðûçäàðäû
êàáûë àëóóíóí àÿêòàãàí ìººíºò¿: 2022-æûëäûí 18-îêòÿáðû 

ñààò 15.30

Êåïèëäèê òºã¿ìä¿ òºëºº ¿÷¿í Êàðà-Êóëæà ðàéîíó, 
Êàøêà-Æîë àéûë ºêìºò¿í¿í áàíêòûê ìààëûì äàðåãè:

ÈÍÍ:    00506200310021
ÁÈÊ:    440001
ÎÊÏÎ:    23293602
Äåïîçèòíûé /ñ÷åò-Òåíäåð: 4407101253011194 
Êîä. êëàññèôèêàöèÿ:  14511900 (ñàëûê ýìåñ 
    êèðåøåëåð)

Êîíêóðñòóí øàðòòàðû: 

- ìàìëåêåòòèê ìåí÷èêòå òóðãàí æåð ó÷àñòîãóíà èæàðà êåëè-
øèìèí áåêèò¿¿ óêóãóíà êîíêóðñêà êàòûøóóãà àðûç; (ôîðìà-
ãà ûëàéûê);

- êåïèëäèê òºã¿ìä¿ òºëºãºíä¿ã¿ æºí¿íäº êâèòàíöèÿ; (1 æûë-
äûê èæàðà àêûíûí 30% êåì ýìåñ);

- àðõèòåêòóðà æàíà êóðóëóø ìàñåëåëåðèí æºíãº ñàëóó÷ó ûéãà-
ðûì óêóêòóó îðãàí òàðàáûíàí áåðèëãåí æåð ó÷àñòîãóíóí æà-
íà îáúåêòòè æàéãàøòûðóóíóí ýñêèçäèê ïëàíû.

1) æåêå æàêòàð ¿÷¿í:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíûíûí ïàñïîðòóíóí êº÷¿ðìºñ¿.
2) þðèäèêàëûê æàêòàð ¿÷¿í:
- óþìäóí òîëóê àòàëûøûí æàíà æàéãàøêàí æåðèí êºðñºò¿¿ 

ìåíåí ìààëûì êàò (þðèäèêàëûê äàðåãè, òåëåôîí æàíà áàø-
êà ìààëûìäàðåêòåð);

- þðèäèêàëûê æàêòûí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåòòèê 
êàòòîîñóíàí (êàéðà êàòòîî) ºòêºíä¿ã¿ òóóðàëóó ê¿áºë¿êò¿í 
êº÷¿ðìºñ¿;

- óñòàâäûí æàíà óþìäàøòûðóó÷ó êåëèøèìäèí êº÷¿ðìºëºð¿;
- ñàëûê òºëºº÷¿í¿í èäåíòèôèêàöèÿëûê íîìåðèíèí êº÷¿ðìºñ¿ 

(áîëñî); 
- þðèäèêàëûê æàêòûí àòûíàí ÷ûãóóãà æàíà òèéèøò¿¿ á¿ò¿ì-

äºðä¿ áåêèò¿¿ãº ûéãàðûì óêóê áåðãåí ºê¿ëä¿í àòûíà èøåíèì 
êàò;

- ýãåð þðèäèêàëûê æàêòûí æåòåê÷èñè (æåêå àòêàðóó÷ó îðãàí) 
òàðàáûíàí àðûç áåðèëñå, æåòåê÷èãå èæàðà êåëèøèìèí áåêè-
ò¿¿ãº óêóê áåðãåí äîêóìåíò, îøîíäîé ýëå àíûí êûçìàòòûê 
àáàëûí ê¿áºëºíä¿ðãºí äîêóìåíò òàëàï êûëûíàò;

- ýãåð þðèäèêàëûê æàê òàíäàëãàí êîëëåãèàëäóó àòêàðóó÷ó îð-
ãàí òàðàáûíàí áàøêàðûëñà æàíà èæàðà êåëèøèìèí áåêèò¿¿ãº 
óøóë îðãàíäûí ìàêóëäóãó æºí¿íäº äîêóìåíò òàëàï êûëûíñà, 
èæàðà êåëèøèìèí áåêèò¿¿ãº îðãàíäûí ìàêóëäóãóí òàñòûêòà-
ãàí òèéèøò¿¿ ÷å÷èì òàëàï êûëûíàò;

- ºê¿ëä¿í êèì ýêåíäèãèí ûðàñòîî÷ó äîêóìåíòòèí êº÷¿ðìºñ¿ 
(êîíêóðñêà êàòûøóó ¿÷¿í êàòòîîäî ò¿ï íóñêàñûí æåêå ºç¿ 
êºðñºòºò);

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê 
ñàëûê êûçìàòûíûí ó÷óðäàãû àéäà êàðûçû æîêòóãó æºí¿íäº 
ìààëûì êàòû.

- êîíêóðñòóí øàðòòàðûíà øàéêåø êåëãåí êîíêóðñòóê ñóíóøòàð.

Ýñêåðò¿¿: êàáûë àëûíãàí äîêóìåíòòåð ò¿ï íóñêàñû æå íîòà-
ðèàëäûê ê¿áºëºíãºí áîëóóñó øàðò.

Áàéëàíûø ¿÷¿í òåëåôîí: (0700) 01-45-27, (0220) 88-99-25.

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé 
äîëåé ñåðèÿ ×-×Ò-II-VII 

¹490 (îò 3 èþíÿ 1999 ã.) 
íà èìÿ Àëèåâà Òûíàéáåêà 
Áåéøåêååâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-771

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà ñåðèÿ × ¹820419 (îò 

04.02.2019 ã.) è äîã. äàðåíèÿ 
¹2019-5372 (îò 13.02.2019 ã.) 
íà èìÿ Àðãûìáàåâà Ðàíàòà 

Ñàãûíáåêîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-772

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà 
î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè íà
 çåìåëüíûé ó÷àñòîê (äîëè) 

×À ¹0097478 (îò 25.05.2017 ã.) 
íà èìÿ Óçàêáàåâîé 

Íàáàò ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-774

Íîîêàò ðàéîíóíäàãû Æºê-Æàð
 àéûë ºêìºò¿í¿í Àëàøàí 

àéûëûíûí òóðãóíó Ìàíñóðîâ 
Ðåæåáàëè Ãóëàìèäèíîâè÷êå 

òèåøåë¿¿ èøìåðä¿¿ë¿ê ûðàñòîî÷ó 
ê¿áºë¿ê ÈÍÍ 211 11 1964 00 445 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. Ï/Ï-157

Ñ/Î-429

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà 
ñåðèÿ × ¹224441 è òåõ. 
ïàñïîðò 3813/09 íà èìÿ 

Ñóëòàíîâà Âàëèæàíà ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-775

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Íèêóëèíà 
Ðàèñà Ñåìåíîâíà 

ÈÍÍ 12806195900396 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-777

Äûéêàíîâà Àçèìêàíãà 
òèåøåë¿¿ ìàì. àêò ñåðèÿ 

× ¹235341 æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Í-776

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà ñåðèÿ × ¹886194 
íà èìÿ Òóðñóíàëèåâà 

Àçèçáåêà 
Êóáàíû÷áåêîâè÷à 

ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-778

Èñàêîâà Çóëüôèÿ 
Ìóðàòáåêîâíàãà òèåøåë¿¿ 

ìàì. àêò × ¹536826 
(01.07.2014-æ.) æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Í-770

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

«КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ ТИРИЧИЛИК 
ТЕХНИКАСЫН САТЫП АЛУУ БОЮНЧА ТЄМЄНКЇ БЕШ 

ЛОТТОН ТУРГАН АЧЫК РЕСПУБЛИКАЛЫК СЫНАК ЄТКЄРЄТ:
- №1 лот. Телевизорлор, диагоналы 65 дюйм жана телеви-

зор коё турган мобилдик жабдуулар;
- №2 лот. Муздаткычтар;
- №3 лот. Микротолкундуу мештер;
- №4 лот. Майда тиричилик техникасы (чайнектер, желдет-

кичтер, жылыткычтар, электр плиталары);
- №5 лот. Єндїрїштїк чаў соргуч.

Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 13-октя-
брында саат 17.30га чейин сынак документтерин кабыл 
алуу-єткєрїп берїї актысынын негизинде tender@nbkr.
kg электрондук почтасы аркылуу берилет.

Сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 12-октя-
брында саат 15.00дє видеоконференция байланышы ре-
жиминде єтєт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча 
техникалык координаторго кайрылуу зарыл.

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 18-октябрын-
да саат 14.00гє чейин Бишкек шаары, Чїй проспекти, 
168 дареги боюнча кабыл алынат.

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар 
кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банк-
тан кабыл алуу-єткєрїп берїї актысынын негизинде сы-
нак документтерин алган катышуучулардын сунуштары 
кабыл алынат.

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын єкїлдєрї-
нїн катышуусунда 2022-жылдын 18-октябрында саат 
14.00дє Бишкек шаары, Чїй проспекти, 168 дареги 
боюнча каралат.

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 
телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы 
аркылуу техникалык координаторго кайрылсаўыздар болот.

ОАО «РСК БАНК» 
уведомляет о проведении 23 сентября 2022 года 

внеочередного общего собрания акционеров и принятых 
нижеследующих решений:

• ïî âîïðîñó ¹1 ïîâåñòêè äíÿ, óòâåðæäåíà ñ÷åòíàÿ êîìèññèÿ â 
ñîñòàâå Êîâàíîâà À.Â.;

• ïî âîïðîñó ¹2 ïîâåñòêè äíÿ, äîñðî÷íî ïðåêðàùåíû ïîëíîìî-
÷èÿ ÷ëåíà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÐÑÊ Áàíê»:

- Áàêàñîâà Ýðìåêà Øàðøåíáåêîâè÷à;
• ïî âîïðîñó ¹3 ïîâåñòêè äíÿ, èçáðàíà â ñîñòàâ Ñîâåòà äèðåê-

òîðîâ ÎÀÎ «ÐÑÊ Áàíê» ñðîêîì íà ÷åòûðå ãîäà:
- Ìàæèòîâà ×îëïîí Áîëîòáåêîâíà.

ОсОО «ИХСАН-ОРИКС»
объявляет о выплате доходов по именным процентным 

облигациям первого выпуска.
Выплата доходов будет осуществляться с 10 октября 2022 года.
• Номинальная стоимость облигации - 1000 сом
• Размер дохода на одну облигацию (1 выпуск) - 18% годовых

Ñïèñîê âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå 
ïðîöåíòíîãî äîõîäà, îïðåäåëÿåòñÿ íà äàòó 5 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà.

Ôîðìà âûïëàòû - äåíåæíûå ñðåäñòâà. Âûïëàòà ïðîöåíòîâ áóäåò 
îñóùåñòâëÿòüñÿ â îôèñå Ôèíàíñîâîé êîìïàíèè «ÑÅÍÒÈ», ðàñïî-
ëîæåííîé ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê ïð. ×óé, 219, 9-é ýòàæ.

Ïåðâûé âûïóñê îáëèãàöèé ÎñÎÎ «Èõñàí-Îðèêñ» çàðåãèñòðèðî-
âàí Ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáîé ðåãóëèðîâàíèÿ è íàäçîðà çà ôèíàí-
ñîâûì ðûíêîì ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè 29 èþ-
íÿ 2018 ã. (KG 0201219118).

Кыргыз Республикасы-
нын Финансы министрли-
гинин алдындагы атайын 
министрдин кеўешчиси                           
Раханов Нурланбек Сабыр-
бековичтин, 1938-жылы 
туулган апасы 

ОРМОНБЕКОВА 
Каличанын 

мезгилсиз дїйнєдєн кайт-
кандыгына байланыштуу, 
маркумдун їй-бїлєсїнє жа-
на жакындарына тереў кай-
гыруу менен кєўїл айтып, 
аза кайгысын теў бєлїшєбїз.

Кыргыз Республикасынын 
Финансы министрлигинин 
жалпы жамааты.

Ñ-815

Í-773

Ñ-382

Ñàòâàëäèåâ Ìàøðàáàéãà 
òààíäûê Áàçàð-Êîðãîí 

ðàéîíóíóí Áàçàð-Êîðãîí 
àéûëûíäàãû Ç.Ìàõêàìîâ 

êº÷ºñ¿í¿í ¹32 äàðåãèíäåãè 
òóðàê æàéûíûí æåð 

ó÷àñòîãóíà áîëãîí æåêå 
ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº 

ìàìëåêåòòèê àêò (ñåðèÿñû 
× ¹940401, êàòòàëãàí 

ê¿í¿ 01.09.2020-æ., 
èäåíòèôèêàöèÿëûê 

êîäó 3-02-03-0014-1041) 
æàíà òåõíèêàëûê 

ïàñïîðòó æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó 
æàðàêñûç äåï 

òàáûëñûí.
Ä-44



ЄРЇКЗАРЫМ, КИРГИЛТ 
ТЇНГЄ ЧЇМКЄЛДЇ...

... Бешиктеги бала тїнї ыўаалай...
Эмчек албай ыйлап чыкты бир тынбай...
Ымыркайдын кєзї ачык дейт, ыўаалап,
Кєркоолорду кєрдї бекен, келаткан...

Илек-илек тїндї кесип айланды,
Тїндє канат кагып уччу куш барбы...
Кушка айланып кезип жїрдї а балким,
Кыргыз-Ата, Кыргыз-Эне арбагы...

“Ичиркенди” Козу-Баглан дарыя...
Иблистерди туюп калып, камыга...  
Аккан сууда, агып турган чоў кїч бар,
Ал каргышын салып акты шарына...

Мал-жаныбар тынчы кетип тїйшєлдї...
Єрїкзарым, киргилт тїнгє чїмкєлдї...
Кыргыз айлым мемиреген уйкуда,
Иблистин иттерин бул тїн кєрдї... 

Кєрїп турду кєркоолорду кєк зоолор...
Манас бабам кезип жїргєн ак тоолор...
Тоолор ыйык, тоо мелжеген узабайт,
Акыр бир кїн Тоо каарына туш болот...

ТЇШЇМДЄГЇ 
АЯЛ-ЭНЕНИН ЇНЇ...

Аялдын “Кудайым!..” деген киркиреген їнї...
Кандайдыр тїшїмє кирген эле кечээ тїнї...
Канча аял – баласын, кїйєєсїн, бир боорлорун...
Заматта жоготту бїгїн кїнї...

Аялдын “Кудайым!..” деген киркиреген їнї...
Кыргызды тик тургузду бїгїн кїнї...
Ал аял – Кыргыз кызы, Кыргыз-Эне,
Тєрєгєн – Кыргыз деген Тоо-бїркїттї!

Манастын каны айланган, Бїркїттєрї,
Мекен деп жанын берди бу кїндєрї...
“Катылбайт, катылгандын катыгын берет”,
Кыргыздын шунтип согот эр жїрєгї!

Манастын каны айланган, Шумкарлары,
Эрдиги энчиленген – урпактары!
Эсебин эки эселеп берип койду,
Эси маў, эки буттуу шумпайлардын.

ЭСИМ КЇЙДЇ...

Кызыл гїлгє... ок тийиптир...
Сабагынан їзїлбєй тирїї бирок.
Желбїїрїнєн карамтык тїтїн чыгып, 
Желге акырын жаралуу боюн бїлєйт...

Жерде жатат Эненин ак жоолугу...
Канча эненин чечилди ак жоолугу...
Кара жоолук салынды канча энелер,
Кайталанып капсалаў канча жолу...

Музоо жатат... ит жатат ок жаўылган...
Їйдїн орду... дубалдар кулап калган...
Кечээ гана зыўкыйып турган бул їй,
Ата жаткан, эне жаткан, бала жаткан...

Бешик турат... Бешикке ок тийбептир...
Бешиктерге ылайым ок тийбесин!
Бешиктерде – эртеўи Ата журттун,
Бешиктерде – жеўиши эртеўдердин!

Жазда ак булут жамынган єрїкзарлар,
Кїздє бїгїн карарып тїтєп турат...
Качан токтойт бу тїтїн, качан токтойт,
Капилеттен уламдан атылып турган...

Качан токтойт кыраалык, кудайсыздык...
Куран кармап жан жеген кылмыштуулук...
Кудай гана токтотор шайтандарды,
Кеткендерди Кудайдан жїзїн буруп...

Эсим кїйдї... Бїт элдин эси кїйдї...
Кєрєрїбїз бар беле ушул кїндї...
Баткенимде – айылдар кїйїп атса,
Жалпы Кыргыз элимдин эси кїйдї...

Эсим кїйдї... эсимен тїтїн булап,
Жїрєгїмдї кїйгїзїп чыгып турат...
Баткенимде топурак кїйїп атса,
Жамы журттун эсинен тїтїн булайт...

“БУЛАР, ИБЛИС ИТТЕРИ”

АЛЛАнын атын атап, намазга жыгы-
лып, бирок иш жїзїндє тынч жаткан эл-
ге жабыр келтирип, талап-тоноп, кыйнап, 
єлтїрїїгє барып жаткан ХХI кылымдагы 
баскынчы-зордукчулар тууралуу ыйык 
Куранда мындайча эскертилген экен.

«Кара желек кєтєрїп,
Кара беткап кийишкен…
Адамзаттан тєрєлїп, 
Адамга кас тигишкен…

Мусулмандан тєрєлїп,
Мусулманды ириткен…
Калыў жерден кєгєрїп,
Каапырларга бириккен…

Аялзаттан тєрєлїп,
Азезилге кол берген…
«АЛЛАны» айтып, –  єзгєрїп 
Алааматка жол берген…

Энелерден тєрєлїп,
Энелерди кордогон…
Аталардан тєрєлїп,
Аталарды кордогон…

Бала болуп чоўоюп,
Бар жакшыны мойсогон…
Кылмышына ойлонуп,
Бир кыжаалат болбогон…

«Адам-мутант»-демондор,
Кучак ачат шайтанга»… – 
“Куран” тїшкєн доордо…
Кабарланган адамга…  – 

«Билбейт булар аеону,
Билет – алдоо, кыйноону…
Бїт болгонду талоону,
Кїндї тїнгє камоону…

Кїрєшкїлє аеосуз,
Кїтпєгїлє ырайым…
Бу да АЛЛАнын сыноосу,
Силер менен Кудайым…

Булар, Иблис иттери,
Булар, шайтан жиндери»…
«Ыйыкта» так жазылган:
«Булар, Тозок иттери»…

КЫРГЫЗСТАНДЫН ЭР 
КЄКЇРЄК УУЛДАРЫ

Эр Манастын чоролору єўдєнїп,
Кырк азамат жер коргоду кєшєрїп...

Жандарын да аяшпады намыска,
Шейит болуп кете берди тїбєлїк..

Калбаат карап капыс келген кармашка,
Алар єзїн кармап жїрдї арстанча...
Ажалга алар токтоо гана карашып,
Ажалды алар тосуп алды баатырча...

Бейпил элди аткылаган жоолорго,
Бу кырк бала айбат кылды жолборсчо...
Бу кырк жигит – эл-жер їчїн жан берген,
Чолпонбайлар, Дїйшєнкулдар экен го...

Бу кырк баатыр – Кан Манастын урпагы,
Ала-Тоонун тебелетпей турпагын,
Жоону сїрїп, жоонун мизин кайтарды,
Кыргызстандын эр кєкїрєк уулдары!

АНАНАЙЫН... 
БАЛАКАЙЫМ...

Ананайын... Ананайын...
Эне сїтїў оозуўан кетелек балакайым...
Эсимде тїбєлїк калып калды,
Ажал алдында кїнєєсїз жылмайганыў...

Ананайын балакайым,
“Танктар мына келатат” деп,
Досторуўа кабар айтып шаштырганыў...
Же зымжолдун ары жагынан жооп болбой,
Болбосо да, “Болгула!” деп бакырганыў...

Ананайын балакайым...
Жыйырмада экен го араў жашыў...
Сенин гїл ємїрїўдї кїїгєн ошол,
Согушкерди каргыш алсын, каргыш алсын...

Ананайын балакайым...
Сен башка бир ааламга сапар алдыў...
Сен ал жакта тирїї, барсыў...
Жер бетинен учуп кетип єлбєс жаныў...
Табышмагын дїйнєнїн билип бактыў...
Сен ал жакта, 
Жер-дїйнєнї бийиктен карап калдыў...

Ананайын балакайым...
Жерде калган Апаў сыздап, Атаў сыздап,
Бир туугандар, сен єпкєн селкиў сыздап,
Ыйлап турат Кыргыз калкыў...
Алар али билелек,
Сен бир укмуш ааламдан жай алганыў...
Жерден башка дїйнєдє ошол,
Чыныгы жашоо барын...

Фатима АБДАЛОВА

... Кара ниет кыйдылар арам ишке ичтен даярданып отурушуп, алардын арам 
ниеттеринен кабарсыз тынч жаткан кыргыз элине бїлїк салып, Кыргыз жерине 
капысынан бастырып киришти... Талап-тоноп, бала-бакыра, кары-картаўдарды 
да аяшпады. Мындай зєєкїр баскынчылык качантан бери кайталанып келатат... 
Канча жоокерлерибиз, жарандарыбыз, наристе балдарыбыз бейкїнєє жерден шейит 
кетишти. 
Баткен чегин коргоодо баатырларча курман болгон жоокерлердин, 
атуулдарыбыздын жаркын элесине таазим кылам. Боордошторубузга Жараткан 
Жаннаттан орун берсин. 

БААТЫРЛАРГА ТААЗИМ

ÌÀÍÀÑÒÛÍ ÊÀÍÛ ÀÉËÀÍÃÀÍ, ÁЇÐÊЇÒÒªÐЇ,
ÌÅÊÅÍ ÄÅÏ ÆÀÍÛÍ ÁÅÐÄÈ ÁÓ ÊЇÍÄªÐЇ...
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