
КЕСИПКЄЙЛЄРДЇН СЫНАГЫ УБАКТЫЛУУ ЧАТЫРЛАР 
ТИГИЛЇЇДЄ

ДЇЙНЄНЇ АРАЛАГАН 
КЄЧМЄНДЄР ОЮНДАРЫ
Тїркиянын Изник шаарында єткєн 
кєчмєндєр оюндарына 102 єлкєдєн 
3 миўден ашуун спортчулар катышып, 
улуттук салттуу оюндардын 40тан 
ашык тїрї боюнча мелдештер болду. 
Бул кєрсєткїч Ала-Тоодон аттанган 
кєчмєндєр оюндары улам кулачын 
жайып, дїйнє элдеринин кєўїлїн буруп, 
кызыгуусуна ээ болгонун далилдейт.
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Кечээ Кыргызстанда “Жылдын 
мыкты мугалими” жана 
“Жылдын мыкты тарбиячысы” 
республикалык сынагынын IV 
этабы башталды. Билим берїї 
жана илим министрлигинин басма 
сєз кызматы билдиргендей, 
сынакка буга чейинки 
баскычтардан ийгиликтїї 
єткєн 17 талапкер 
катышууда.

“Билим берїї тармагы абдан 
оор тармак. Бул тармакта жаўы 
нерсени єздєштїрїп, анын же-
мишин алууга 10-12 жыл кетет. 
Андыктан бардык катышуучу-
лар сынактан жаўы тажрыйба, 
билим, идея аласыздар деп ише-
нем. Эў башкысы сынак ачык-
айкын, адилеттїї єтїп, чыныгы 

кесипкєйлєр жеўишке жетишин 
каалайм” деп билдирди сынак-
тын салтанаттуу ачылышын-
да Билим берїї жана илим ми-
нистринин орун басары Надира 
Жусупбекова.

Сынактын IV этабы 3-4-ок-
тябрь кїндєрї №69 жалпы би-
лим берїї орто мектебинде жа-
на №182 бала бакчада єтєт. Ан-
да педагогдор чеберчиликтерин 
жана кєндїмдєрїн кєрсєтїї 
їчїн сабактарды єтїшєт. Му-
галимдер їчїн мастер-класстар 
дагы уюштурулат.

Белгилей кетсек, рес-
публикалык сынактын же-
ўїїчїлєрї 5-октябрь кїнї                                
А.Молдыбаев атындагы Кыргыз 
улуттук академиялык опера жа-
на балет театрында сыйланат.

100 ЇЙ-БЇЛЄГЄ 
– 100 МИЎ 
СОМДОН

Жалал-Абадда аз камсыз 
болгон 100 їй-бїлєгє 
социалдык келишимдин 
негизиндеги "Їй-бїлєгє кємєк" 
долбоорунун алкагында 100 
миў сомдук сертификаттар 
тапшырылды. 

Президенттин Жалал-Абад 
облусундагы ыйгарым укук-
туу єкїлї Абсаттар Сырга-
баев долбоордун катышуучу-
ларын куттуктап, бул демил-
ге мамлекет тарабынан жакыр 
жашаган жана аз камсыз бол-
гон їй-бїлєлєрдїн жашоо са-
патын жакшыртуу, айыл чар-
басын же ишкерликти єнїктї-
рїї максатын кєздєй турган-
дыгын айтты.

Мындан сырткары, эмгекке 
мїмкїнчїлїгї бар мамлекет-
тик жєлєкпул алуучулар менен 
социалдык келишим система-
сын киргизїї сыяктуу артык-
чылыктуу милдеттерди ишке 
ашырууга багытталганын бел-
гиледи.

Бул демилге Президенттин 
тапшырмасынын негизинде 
ишке ашууда.

Баткенде кыргыз-тажик чек 
арасындагы кагылышуудан 
улам їйлєрї талкаланып 
єрттєлгєн жарандар їчїн 
жылуулатылган чатырлар 
тигилїїдє. ЄКМдин маалымат 
кызматы кабарлагандай, їйсїз 
калган жергиликтїї тургундар 
анда убактылуу баш калкалап 
турушат.

Курама їйлєр кийизден жа-
салган. Ысык-суукта бирдей 
температураны сактай алат 
жана ден соолукка зыяны жок. 
Ичинде меши бар. Алардын 

алгачкылары Баткен районун-
дагы Ак-Сай айылынын Кап-
чыгай тилкесинде тургузула 
баштады.

Учурда талкаланган турак 
жайлардын орду тазаланып, 
жаўы курулушка даярдык кєрї-
лїїдє. Буга чейин Баткен облу-
су боюнча 618 турак жай талка-
ланганы маалым болгон. Анын 
453ї кайра курулса, калган 165 
їй капиталдык оўдоодон єткє-
рїлмєкчї. Мамлекет башчысы 
Садыр Жапаров жаўы їйлєрдї 
2-3 айдын ичинде салып бїтїї 
тапшырмасын берген.
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Ишемби кїнї Министрлер 
Кабинетинин Тєрагасы 
Акылбек Жапаров Баткен 
жана Ош облустарында 
Тажикстан Республикасынын 
куралдуу агрессиялык 
актысынын натыйжасында 
жабыркаган жана талкаланган 
административдик-аймактык 
бирдиктерди калыбына 
келтирїї жана єнїктїрїї 
боюнча мамлекеттик 
комиссиянын биринчи отурумун 
єткєрдї. 

Мамлекеттик комиссиянын 
отурумунда калыбына келти-
рїї иштери боюнча жїргїзїлїп 
жаткан биринчи кезектеги чара-
лар, куралдуу кагылыштын на-
тыйжасында каза болгондордун 
жана жабыркагандардын їй-
бїлєлєрїнє материалдык жардам 
кєрсєтїї, чарба субъекттерине 
келтирилген зыянды баалоо жа-
на аларга компенсация тєлєп бе-
рїї, ошондой эле кыйраган жана 
жабыркаган турак жайларды ка-
лыбына келтирїї боюнча иштер-
ди жїргїзїї маселеси каралды.

"Турак жайларды калыбы-
на келтирїї иштери тез арада 
жїргїзїлїшї керек. Баткен жа-
на Лейлек районунун тургунда-
рына єзгєчє мамиле талап кылы-
нат, алар бардык зарыл нерселер 
менен толук камсыз болушу ке-
рек. Атайын эсепке жарандардан 

307 млн сом тїшкєн. Бул финан-
сылык каражаттар бир тыйыны-
на чейин Баткен облусунун тур-
гундарына багытталат. Бул ма-
селе менин єзгєчє кєзємєлїмдє 
турат» деди Акылбек Жапаров.

Профилдик тїзїмдєргє їйлє-
рї жабыркаган жана капитал-
дык оўдоого муктаж жарандар-
га эки этапта 300 миў сом єлчє-
мїндє бир жолку материалдык 
жардамды атайын эсептен бєлїп 
берїї тапшырмасы берилди. Їй-
лєрї жабыркаган, бирок капи-
талдык оўдоого муктаж їйлєр-
дїн категориясына кирбей кал-
ган жарандарга 100 миў сом єл-
чємїндє материалдык жардам 
кєрсєтїлєт.

Эмгек, социалдык камсыздоо 
жана миграция министрлигине 
каза болгондордун жана жабыр-
кагандардын їй-бїлєлєрїнє рес-
публикалык бюджеттен бир жол-
ку материалдык жардам кєрсєтїї 
жєнїндє чечимдин долбоорун 
кыска мєєнєттїн ичинде Кыр-
гыз Республикасынын Президен-
тинин Администрациясына кир-
гизїї тапшырмасы берилди. Ан-
дан сырткары Баткен жана Лей-
лек районунун тургундары їчїн 
социалдык жєлєкпулдарды эсеп-
тєє тартибин жєнєкєйлєштїрїї 
тапшырмасы берилди.

Даярдаган 
Жылдыз ДЫЙКАНОВА

АКЫЛЫ КЕНЧ АТАЛАРЫБЫЗ, 
МЭЭРИМИ ТОЛГОН 
АПАЛАРЫБЫЗ, БАР БОЛСУН!

Президент Садыр Жапаров 1-октябрь 
– Карылардын эл аралык кїнї менен 
кыргызстандыктарды куттуктады.

Анда: «Кыргыз элинде кылымдардан бери кє-
кїрєгїнє салт-санааны уютуп, келечекти кєєдєн 
менен туюп билген карыларын аздектеп, урматтап 
келген улуу нарк бар. Ар бир кыргызстандыктын 
жїрєгїндє акылы кенч аталарыбызга, мээрими тол-
гон апаларыбызга ыраазы болгон сезим жашайт.

Сиздер турмуштун тїрдїї даамын татып, ак-
караны так ажыратып кєзїўїздєр каныгып, оош-
кыйыш кыйынчылыктарды бабалардан келаткан 
улуу нарк менен жеўип келдиўиздер. Биз сиздер-
ден улуу наркты улап, андан ары алып кетїїнї 
їйрєнїп келебиз.

Биздин милдет – тарыхый, маданий, руханий 
баалуулуктарды кылдаттык менен сактап келиш-
кен улуу муундун єкїлдєрїнє татыктуу жашоо 
шарттарын тїзїї, алардын коомго активдїї ка-
тышуусуна кємєк кєрсєтїї. Бул багытта быйыл 
биз пенсияларды жана социалдык тєлємдєрдїн 
кєлємїн кыйла жогорулаттык. Кадырман кары-
ларыбыздын узак жана сапаттуу жашоосун кам-
сыз кылууга кїч-аракетибизди жумшап жатабыз. 
“Карыны сыйласаў абийир табасыў” деген накыл 
кеп бар. Биз баарыбыз улгаябыз, карылык ар би-
рибиздин башыбызда. Карыларыбызга кам кєр-
сєк, ал Кудайдан кайтат” деп айтылат.

Президент Садыр Жапаров 
29-сентябрда Тїркия Республикасынын 
Президенти Режеп Тайып Эрдоган 
менен жолугушту.

Анда кыргыз-тїрк кызматташты-
гынын кеўири чєйрєсї талкууланып, 
саясий, соода-экономикалык жана 
маданий-гуманитардык тармактарда-
гы байланыштарды бекемдєєгє єзгє-
чє кєўїл бурулду.

Президент Садыр Жапаров Тєртїнчї 
Дїйнєлїк кєчмєндєр оюнунун жогор-
ку деўгээлде уюшулгандыгын, ал адам-
зат цивилизациясынын мурасы ката-
ры дїйнєдє этноспорт жана этномада-
ний кыймылды єнїктїрїїгє багыттал-
ганын белгиледи. Мамлекет жетекчи-
лери эки тараптуу стратегиялык кыз-
матташтыкты мындан ары чыўдоого, 
эки єлкєнїн туруктуу єнїгїїсїнє жа-
на гїлдєп-єнїгїшїнє кємєк кєрсєтїї 
максатында дїйнєлїк аренада диалог-
го жана кызматташууга умтула турган-
дыгын ырасташты.

***
Мамлекет башчысы  Садыр Жапа-

ров Тїркия Республикасына болгон иш 

сапарынын алкагында Бурса шаарын-
да Осмон мамлекетинин негиздєєчїсї 
жана анын жакындары коюлган “Осман 
гази жана Орхан гази турбеси” мемо-
риалына барды.

Андан соў делегация мїчєлєрї менен 
биргеликте Изник шаарын алуу їчїн 
салгылашууда курман болгон кыргыз 
жоокерлердин элесине арналган “Кыр-
гызлар турбеси” мемориалында болду.

Єткєн жумада Министрлер 
Кабинетинин Тєрагасы 
Акылбек Жапаров Баткен 
облусунун Лейлек районунун 
Максат, Борбордук жана Арка 
айылдарына барды.

Министрлер Кабинетинин 
башчысы чек арага жакын жай-
гашкан айылдардын тургундары 
менен жолугушуп, талкаланган 
їйлєрдї, социалдык объектилер-
ди жана башка инфраструктура-
ларды калыбына келтирїї боюн-
ча кєрїлїп жаткан чаралар туу-
ралуу айтып берди.

Кыргыз-тажик чек араларын 
делимитациялоо жана демарка-
циялоо маселелерин чечїї їчїн 
бардык кїч-аракеттер жумша-
лып жаткандыгын, жабыркаган 
бардык турак жайларды жана со-
циалдык объектилерди калыбы-
на келтирїї иштери жеке єзїнїн 

кєзємєлїндє тураарын кошум-
чалады.

Тажик тараптын куралдуу кол 
салуусунун натыйжасында 640 
турак жай (430 їй жашоого жа-
раксыз, 210 їй оўдоону талап 
кылат), 11 административдик-
стратегиялык объект, 18 со-
циалдык объект (8 мектеп,                         
7 бала бакча, 3 фельдшердик-
акушердик пункт), 336 имарат, 
197 чарба объектиси, 1 унаа 
єтїїчї кєпїрє, 55 автоунаа жа-
быркаган. 

Министрлер Кабинетинин Тє-
рагасы Акылбек Жапаров Баткен 
районунун Капчыгай, Ак-Сай, 
Миў-Єрїк жана Достук айыл-
дарында болду.

Чек арага чектеш айылдардын 
тургундары менен жолугушуп, 
Тажикстан Республикасынын ку-
ралдуу агрессиясынан жабырка-
ган турак жайларды, социалдык 

жана инфраструктуралык объ-
ектилерди кєрїп чыкты. Учурда 
калыбына келтирїї иштери жї-
рїп жатат. 

Акылбек Жапаров: «Капчыгай 
айылында дээрлик бардык їй-
лєр талкаланган. Биз жаўы їй-
лєрдї курабыз, анда тийиштїї 
инфраструктура каралып, таза 
суу, асфальт жолдор менен кам-
сыз болуп, кєчєлєр жарыктан-
дырылат. Бул жаўы айыл болот, 
тиешелїї башкы планды иштеп 
чыгуу керек» деп тиешелїї мам-
лекеттик жана жергиликтїї бий-
лик єкїлдєрїнє бир катар тап-
шырмаларды берди.

Ак-Сай айылында талкалан-
ган мектептин имаратын жа-
на єрттєлгєн канаттуулар фер-
масын кєрїп чыгып, мамлекет-
тик финансы институттары єн-
дїрїштї калыбына келтирїїгє 
жана єнїктїрїїгє жеўилдетил-
ген кредиттик каражаттарды бє-
лєєрїн билдирди.

***
Министрлер Кабинетинин Тє-

рагасы Акылбек Жапаров Баткен 
облусуна болгон жумушчу сапа-
рынын алкагында Баткен шаа-
рында координациялык штаб-
дын жыйынын єткєрдї. Отурум-
да бир катар маселелер каралды.

Министрлер Кабинетинин 
башчысы Баткен шаарындагы гу-
манитардык жардамдарды кабыл 
алуу пунктунун иши менен таа-
нышты. Келип тїшкєн бардык 
гуманитардык жардамдардын 
электрондук эсеби жїргїзїлїїдє.

ЄНЇГЇЇГЄ ЄР ТАРТКАН 
КЫРГЫЗ-ТЇРК МАМИЛЕСИ

ЇЙЛЄРЇ ЖАБЫРКАГАНДАРГА 
300 МИЎ СОМДОН БЕРИЛЕТ

ТУРАК ЖАЙЛАР ТЕЗ АРАДА 
КАЛЫБЫНА КЕЛТИРИЛЕТ

Министрлер Кабинетинин Тєрагасы Акылбек Жапаров 
Баткен облусуна жумушчу сапарынын жїрїшїндє Баткен 
районунун Рават айылынын 102 жаштагы тургуну Асал Аб-
диломутовага жолугуп, Карылар кїнї менен куттуктады.

Асал Абдиломутова  тылда эмгектенген, 1941–1945-жыл-
дардагы Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучусунун 
жесири.

КАРЫСЫ БАРДЫН 
ЫРЫСЫ БАР

ИШ ЖУМА



ЭЛ БИЙЛИГИ 
ДЕГЕН ЭМНЕ?

Кыргыз Республикасынын 
2021-жылы кабыл алынган Баш 
Мыйзамынын преамбуласында: 
«чыныгы элдик бийликтин не-
гиздерин бекемдеп” деп жазыл-
ган сєз бар. 

Андан ары I Главанын 2-бе-
ренесинин 2-статьясы: “Кыргыз 
Республикасында элдик бий-
лик, бардык бийлик толугу ме-
нен элге таандык экенин билди-
рип турган принциптерге негиз-
делет” деп жарыялайт. 

Баш Мыйзамдын 111 бєлїмї 
“Мамлекеттик бийлик органда-
ры” деп аталат. Анын 1- глава-
сында “Кыргыз Республикасы-
нын Президенти” тууралуу ай-
тылган. Ушул главанын 66-бе-
ренесинин 2-статьясында: “Пре-
зидент элдин жана мамлекеттик 
бийликтин биримдигин камсыз 
кылат” деп жазылган. 

“Мамлекеттик бийлик” деген 
сєз тїшїнїктїї, а бирок “эл бий-
лиги” – ал кандай бийлик? Баш-
каруу системасында “Эл бийли-
гин” кандай институт аныктап 
турат? Ал институт эмне деп ата-
лат жана ал кандай укуктарга ээ? 

Атактуу “Жашыл китептин” 
автору Муаммар Каддафинин: 
“Демократия єз ичине: эл жана 
бийлик деген эки сєздїн маани-
син камтыйт. Ал – эл бийлиги 
деген сєз” деп айтканы бар. Де-
мек, демократия (демос+кратия) 
– эл бийлиги дегенди билдирет. 
Бирок, турмушта ал кандай маа-
ниге ээ?

Биз Баш Мыйзамды окуп, “эл 
бийлиги” эмне экенине тїшїнє 
алган жокпуз жана аны аныктап 
турган институтту да таба алба-
дык. Баш Мыйзамда “Эл бийли-
гин” чечмелеп тїшїндїргєн бє-
лїм жок. Бул сєз ылайыгы кел-
ген жерде бир сєздєргє кошулуп 
айтылат да, бирок, єз алдынча 

бєлїп караганда, анын маанисин 
толук эч ким тїшїнбєйт. 

Биздин ата-бабалардын сал-
тында эл менен бийлик бир бї-
тїн организм катары каралган: 
Эл – мамлекеттин “денеси” бол-
со, Бийлик анын “башы” бол-
гон. Денесиз баш болбогондой 
эле, башсыз да дене болбойт. Де-
ненин ар бир мїчєсїнїн єзїнїн 
кыла турган кызматтары бар. 
Мисалы: мээ – ойлонот, тил – 
сїйлєйт, кулак – угат, кєз – кє-
рєт ж.б. Демек, бийликке “кєрє 
турган”, “уга турган”, “сїйлєй тур-
ган” жана “ойлоно турган” адам-
дар келиши керек. “Кармай тур-
ган” адамдар – колдун, “баса тур-
ган” адамдар – буттун, “дем ала 
турган” адамдар – єпкєнїн, “сезе 
турган” адамдар – жїрєктїн, “жей 
турган” адамдар – курсактын ор-
дун ээлеши керек. Ар ким єз ор-
дунда болгондо гана коом жакшы 
єнїгєт жана узак жашайт. Ойло-
но турган адамдар “жей турган” 
адамдардын ордуна тїшїп, жей 
турган адамдар “ойлоно турган” 
адамдардын ордун ээлеп алганда, 
организм бузулат, коом кыйрайт. 
Анткени, ойлоно турган мээнин 
орду – баштын, жей турган аш-
казандын орду курсактын ичин-
де жайланышкан.

Ошондуктан эл менен бийлик-
ти экиге бєлїп караган єзї туу-
ра эмес. Мындай башкаруу сис-
темасы кєчмєн коомго эмес, оту-
рукташкан коомго таандык. Бир 
эл экинчи элди басып алып баш-
карганда, эл менен бийлик эки 
башка тїшїнїккє ажырайт. На-
тыйжада бийлик – басып алып, 
“башкарып жаткан топту”, ал эми 
эл ага баш ийип, “кызмат кылып 
жаткан топту” тїшїндїрїп ка-
лат. Бул учурда эл дайым эле баш 
ийип, бийликтин айтканын кыла 
бербейт. Башкача айтканда, баш 
бир нерсени жасоого буйрук бер-
се, дене башка нерсени жасайт. 

Коом оорулуу организмге айла-
нат: кол – кармабайт, бут – бас-
пайт, єпкє – дем албайт, дене ба-
шаламан кыймылдайт. Натый-
жада бир кїнї єлкє кыйрайт. 

Кєчмєн коом табигый жол ме-
нен єнїгєт. Ошондуктан баш ме-
нен дене, же бийлик менен эл эки 
башка тїшїнїккє ажырабайт. 
Мээ эмнени ойлонсо, тил ошо-
ну сїйлєйт; тил эмнени сїйлє-
сє, кол ошону кармайт, бут ошол 
жакка басат, єпкє организмдин 
кыймылына жараша дем алат. 
Кєчмєн коомдо баш – денеге 
камкордук кєрєт, дене башты 
сактайт. Бийлик – элге кызмат 
кылат, эл бийликти сактайт. 

Бирок, кєчмєн коомдо “хан 
бийлиги” жана “эл бийлиги” де-
ген эки формалдуу тїшїнїк бар. 
Бул эки тїшїнїк эки башка ор-
ганизмдин мїчєлєрїн эмес, бир 
организимдин эки мїчєсїн тї-
шїндїрєт. Эл єз ичинен тандап 
башчыларын чыгарат, башчылар 
чогулуп, єз ичинен ханды бєлїп 
чыгарат. Башкача айтканда, эл 
жыйыны “уруу башчыларын” 
(бийлерди) шайлайт, уруу бий-
леринин жыйыны “Элдин баш-
чысын” (ханды) шайлайт. Би-
ринчи учурда эл єз башчыларын 
шайлоого “тїз” катышат, экин-
чи учурда эл мамлекеттин баш-
чысын шайлоого “кыйыр” ка-
тышат. Ошондуктан Хан – бий-
лерге, бийлер єз урууларына кєз 
каранды болушат. Бул салт миў-
деген жылдар бою бузулбай, ХХ 
кылымдын 40-жылдарына чейин 
жашап келди. Мына ушул учурда 
гана эл бийликтин “булагы” гана 
болбостон, анын чыныгы “ээси-
не” да айланат. Эл бийлиги ушул 
учурда гана єз укуктарына ээ бо-
луп, кучїнє кирет.

 

МУАММАР КАДДАФИ 
ЭЛ БИЙЛИГИ 
ТУУРАЛУУ... 

“Бїткїл дїйнєлїк теориянын” 
автору Муаммар Каддафи“Чыны-
гы эл бийлиги – ал элдик конг-
ресстер менен комитеттерди тїзїї 
аркылуу ишке ашат. Элдик конг-
ресстерсиз демократия жок. Бар-
дык жерде конгресстер жана ко-
митеттер тїзїлїшї керек” деген.

Сєздїктєрдє “конгресс” - пар-
ламент, съезд, элдик жыйын, 

партиялык чогулуш, ал эми 
“комитеттин” мааниси кандай-
дыр бир тармак боюнча аткаруу 
ишине башчылык кылуучу ке-
ўеш, жыйын, съезд, жамааттык 
орган деп берилген.. 

Муаммар Каддафинин айтка-
ны боюнча, Парламент азыр жа-
шап жаткан салттуу демократия-
нын негизин тїзєт. Бирок, парла-
менттеги “эл єкїлчїлїгї” деген 
сєз элди алдоо гана, парламента-
ризм – демократиянын кєйгєй-
лїї маселелерин чечїїнїн бузул-
ган формасы. 

Эгер жогорку Каддафинин сє-
зїнє В.И.Лениндин аныктама-
сын кошсок, батыштык парла-
мент эмне экенин так тїшїнє-
бїз. Ал: “Батыштын демокра-
тиясы – олигархтардын демок-
ратиясы” деген. Биз канчалаган 
жылдан бери батыштын їлгїсї 
менен башкарууну жана ал эм-
неге алып келерин ушул сєздєн 
эле билсек болот. 

КУРУЛТАЙ 
ИНСТИТУТУНУН ЭЛ 
БИЙЛИГИНЕ КАНДАЙ 
ТИЕШЕСИ БАР?

Илимий изилдєєлєр курултай 
институту азыркы адамзат ци-
вилизациясынын алгачкы баша-
ты болгон шумерлерде эле бол-
гонун тактады. Демек, курултай-
дын (Эл жыйынынын) жашап ке-
латканына 5 миў жылдан ашты. 
Бул институт ар кандай элдер-
де ар кандай аталган. Мисалы: 
курултай (тїрк-монгол), мажи-
лис (арап), народный вече (орус), 
тинг (скандинавия) ж.б. Бирок, 
ал кандай аталбасын, институт-
тун маани-мазмуну “улуу элдик 
жыйынды” билдирип, мамлекет 
тїзгєн институт болгонун да-
лилдейт. Дагы бир айта турган 
нерсе, мамлекеттик денгээлдеги 
улуу жыйын гана “курултай” деп 
айтылган. Ал биринчиден єлкє 
башчысын шайлаган, экинчиден, 
жогорку бийлик бутактарын тїз-
гєн, їчїнчїдєн алардын ишмер-
дигине баа берген. 

Курултай жалпы жогорку бий-
лик бутактарынын ишмердигин 
кєзємєлдєєчї жана баа берїїчї 
жогорку элдик бийлик органы 
болгон. 

УЧУР МАСЕЛЕСИ

Акын, публицист жана 
окумуштуу Байас ТУРАЛ:

“КУРУЛТАЙ 
– ЭЛДИК 
БИЙЛИК 
ИНСТИТУТУ”

Президент Садыр Жапаров їстїбїздєгї жылдын 
25-ноябрында Элдик Курултай чакыруу жєнїндє 
Жарлыкка кол койгон. Учурда Мамлекеттик катчы 
башында турган уюштуруу комитети тїзїлїп, иштеп 

жатат. Атайын мыйзам кабыл алына электигине байланыштуу 
ал убактылуу жобонун негизинде єтєт. Бул багытта Элдик 
Курултайдын уюштуруу комитетинин мїчєсї, акын, публицист, 
окумуштуу жана Кыргыз Илимдер Академиясынын философия 
институтунун кызматкери Байас Турал ой бєлїшєт. 

БЇГЇНКЇ КЇНДЄ 
КУРУЛТАЙ ИНСТИТУТУН 
ОРНОТУУНУН 
ЗАРЫЛДЫГЫ

Биз эгемен мамлекет болго-
нубузга 31 жыл болду. 31 жо-
лу премьер-министр алмашты. 
Їч жолу тєўкєрїш болду. Ал-
ты президент бийликке келип, 
анын экєєсї єлкєдєн куулуп чы-
гып, бирєєсї турмєдє отурат. Эў 
ыйык документ деп эсептелген 
Баш Мыйзам (анткени, ага Пре-
зидент жана депутаттар колун 
коюшуп ант беришет) “11” жолу 
оўдолуп, кайра жазылды. 

2010-жылкы бийлик алмашуу 
кан тєгїї менен болгону їчїн га-
на биз ушул окуяны бєлїп кеп 
кылып жатабыз. А чынында, 30 
жылда їч жолу тєўкєрїш болуп, 
натыйжада бир топ экинчи топ-
ту алмаштырып, бири экинчи-
синен бийликти кїч менен тар-
тып алып отурушту. Эл бийлигин 
камсыз кылган Курултай институ-
ту жок болгондуктан, эл эки топ-
тун бийлик талашына жана би-
ри экинчисин кубалап, бийликти 
тартып алышына тоскоолдук кы-
ла алган жок. Бардык бийлик бир 
адамдын бийлиги менен чырма-
лышкандыктан, бийлик алмаш-
канда Президент да, Жогорку Ке-
нештин депутаттары да, Жогор-
ку соттун мїчєлєру да качып ке-
тип атышты. Курулутай институ-
тун орнотуунун зарылдыгы дал 
ушундай башаламандыкты токто-
туу механизми жок болгондуктан 
келип чыгууда. Мындан кийин 
ошондой окуя болсо, жаўы бий-
ликти тїзїї жана орнотуу укугу 
Курултайда болуш керек. Жаўы 
башчыны келечекте курултай га-
на бекитїїгє тийиш. 

Эгер курултай мыйзамы ка-
был алынып, бирок, ал мый-
замда азыр мен айткан учур эс-
ке алынбаса, анда дагы бир ку-
ралданган топ бир кїнї келип 
бийликти алмаштырышы мїм-
кїн. Бул єтє опурталдуу. 3 жол-
ку тєўкєрїштєн эптеп єтїп кет-
тик, 4-тєўкєрїш биздин тїбїбїз-
гє жетиши мїмкїн.

Убагында бекеринен Чыў-
гыз хан “курултайда шайланган 
башчы гана чыныгы бийликтин 
ээси боло алат. Ал эми єз алдынча 
топтун жардамы менен бийликти 
тартып алып, такка отурган адам 
єлїм жазасына тартылышы ке-
рек” деген буйрук чыгарган эмес. 
Бул буйрук єзїнєн кийинки ур-
пактарга осуят катары айтылган. 

Биздин мамлекеттин кыйрап, 
талкаланып калышын каалаган 
кїчтєр жана мамлекеттер бар. 
Ал эч кимге сыр деле эмес. Биз-
де сырткы кїчтєрдїн таасири аб-
дан кїчтїї. Алар єздєрї каржы-
лаган коомдук уюмдар аркылуу 
биздин єлкєнїн жашоосун та-
кай кєзємєлдєп, кез-кезде єздє-
рїнїн кызыкчылыгына каршы 
маселелерде ошол уюмдары ар-
кылуу митингдерди уюштуруп, 
жыйындарын єткєрїп турушат. 

Башкаруу системасына Курул-
тай институтун киргизїї зарыл. 
Їч бийликтин алы жетпегенге 
курултайдын кїчї жетет. Ант-
кени, курултай – эл мыктылары-
нын Улуу Жыйыны. Анын чечи-
ми – элдин чечими. Ошондуктан 
Жогорку Кеўеш тез арада курул-
тай мыйзамын кабыл алып, аны 
ишке киргизиши керек.

Разия ЖООШБАЕВА
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ТИЛИМ – ДИЛИМ

ЖАРАЛАНГАН 
ЖАЗУУЛАР...

Эгемендиктин алгачкы 20-25 жыл 
ичинде кєчєлєрдє илинген абдан 
кєлємдїї кєрнєк-жарнактарда, 
коомдук кулактандырууларда, 
жарнамаларда кыргыз сєздєрї, жа-
зуулары абдан эле жараланган бол-
чу... Ооба, сєз да жараланат экен... 
Андай сєздєр айласыз аксап, оорук-
суна онтоп тургандай кєрїнчї... Ка-
та жазылган, орус тилинен туура 
эмес которулган кыргыз сєздєрї, 
Эне тилин кастарлап баккан ар бир 
кыргыз баласын кыжаалатка салып 
капа кылчу.

Ошондой ката, бузулуп жазылган 
кыргыз сєздєрїнєн мисал тартып 
кєрєлїчї: Бишкектеги Манас кєчє-
сїнїн їстїндєгї кєлємдїї кєрнєк 
тактада “Аликанада сизге жак-
шы” деп жазылыптыр... “Аликана” 
деген сєзгє тїшїнбєй туруп кал-
дым. Орусчасы эмнегедир жок экен. 
Анан жазуунун алдындагы идиш-
аяк, чємїч-кашыктарды кєрїп, 
Ашкананы – “Аликана” деп жазып 
коюшканын тїшїндїм. Сїйлєм да 
начар, келегей. Анан єзїмчє “Аш-
канада сизге ыўгайлуу” деп жа-
зылыш керек эле дедим.

Бир жылдары Эркиндик гїлба-
гында жайкы мезгилде боз їй ти-
гилип, кымыз сатыла турган. Боз 
їйдїн эшигинин їстїндєгї ак эле-
чек кийген кыргыз эненин сїрєтї 
алыстан эле кєзгє урунат. Сїрєт-
тєгї эне оў колуна кымыз куюлган 
чыныны кармап, “Кымыз ичкен 
куландарым кубаттуу” деп жыл-
майып турат. Ооба, кулундарым 
деген сєздї – “куландарым” деп жа-
зып коюшкан...

Дагы бир капа болгонум, Ош ба-
зарынын тегерегиндеги бир чакан 
кїркєнїн їстїндє “Тамак жеш” 
деп жазылган жазуудан улам болду. 
Абдан орой. Же сєз эмес, же сїйлєм 
эмес. Эмнеге минтип жазып койгон-
суўар дедим ичине башбагып. Єў-
чєй жаштар экен: “Тамак жей тур-
ган жер, ошон їчїн “Тамак жеш” 
деп койдук да” дешти. Алар менен 
тартышуу мїмкїн эмес экенин тї-
шїндїм. 

Дагы бир жерден “Їйдєгїлєр то-
кума” деген жазууну кєзїм чалды. 
Бул эмне деген сєз деп айран болуп 
жакын басып барсам, астында “До-
машний текстиль” деп орусча жазы-
лып турат. Биринчиден, “Їйдєгїлєр 
токума” эмес, “Їйдєн токума” деп 
оўдодум. Экинчиден, “Домашний 
текстиль” деген орус сєзїн, “Їйдєн 
тигїї” деп эле которуш керек эле. 

Ахунбаев кєчєсїнєн кечээ жа-
кында эле кєрдїм, бир дарыны 
жарнамалашкан экен “Ичендеги 
ишемдїїлїк” деп. Орусчасы “Уве-
ренность – внутри” деп жазылып-
тыр. Биринчиден, “Ичендеги ишем-
дїїлїк” деп – ичиндеги деген сєз-
дї – “ичендеги” деп, ишенимдїїлїк 
деген сєздї – “ишемдїїлїк” деп, 
кыргыз сєздєрїн таптакыр бурма-
лап салышкан. Экинчиден, “Ичен-
деги ишемдїїлїк” – “Ичиндеги 
ишенимдїїлїк” болуп граммати-
калык жактан оўдолгондо да, орус-
часынын мааниси так болбой калат 
экен. Ошондуктан, “Уверенность – 
внутри” деген орус сєзї “Ишеним-
дїїлїк – ичинде” болуп котору-
луш керек эле. 

Мындай жараланган кыргыз жа-
зууларын кєп жерден кєрдїм... Ал 
эми канча бир кыргыз сєздєрїндє 

“є” тамгасы – “о” болуп, “ї” тамга-
сы – “у” болуп, “ў” ариби “н” ме-
нен жазылганы – кєнїмїш эле кє-
рїнїшкє айланып калгандай. Кыр-
гыз сєздєрїнїн минтип кєз кєрїнє 
бузулуп жазылып, жараланып тур-
ганын кєрїп канча ирет капа бол-
дум, териктим, ачууландым... Кыр-
гыз жазууларын бу кейипте кєргєн, 
ошентип кабыл алып жаткан жаш 
муун кантет деп андан бетер ыза-
ланам... Бир туруп, кыргыз тилин 
жоготуунун їстїндє иштеп жат-
кандардын “ишиби” деген да ойго 
кетем...

"ТИЛИН ЖОГОТКОН 
ЭЛДИН – 
КЕЛЕЧЕГИ ЖОК"

Быйыл Кыргыз Республикасы-
нын мамлекеттик тил мыйзамы-
нын кабыл алынганына 33 жыл 
толсо, 2014-жылы Мамлекеттик 
тилди єнїктїрїїнїн жана тил 
саясатын єркїндєтїїнїн Улут-
тук программасы кабыл алын-
ган. Жогорку Кеўештин депутаты                                           
Дастан Бекешовдун “Кєчєлєрдїн 
їстїлєрїнє илинип келген кєрнєк-
жарнактарга мындан кийин тыюу 
салалы, Ала-Тообуз кєрїнбєй кал-
ды” деп кєтєргєн демилгеси менен 
кєрнєк-жарнактар алынып салын-
ды. Ошондон бери жараланган жа-
зуулар да кєзгє кєп урунбай кал-
ды. Бирок жердеги жазуу-сызуу, 
жарнама-кулактандырууларда да-
ле алешемдиктер, мыйзам бузуулар 
бар. Мындай кєрїнїштєргє, мый-
зам бузууларга кандай чаралар 
кєрїлїп жатканын сурап Прези-
дентке караштуу Мамлекеттик 
тил комиссиясынын жарнама-
лар боюнча эксперти Бактыбек            
Айтиевге кайрылдык.

– Жазуу-сызуу, жарнама, кулак-
тандыруу, кєрїнє маалыматтар 
боюнча мыйзам бузуулар Бишкек-
те, Чїй аймагында кєп учурап жа-
тат. Кандай чаралар кєрїлїп жа-
тат деп суроо берип жатпайсыз-
бы. Тил комиссиясы мыйзам бу-
зууларга чара кєрє албайт. Сунуш 
гана бере алат. Ошол сунуштар-
дын негизинде Бишкек мэриясы 
менен биргеликте мыйзамсыз жа-
на кыргыз сєздєрї бузулуп жазыл-
ган кєрнєк-жарнактарды алып са-
лып жатабыз. Жумасына бир кїн 
атайын рейд уюштурабыз. Миса-
лы, кичи автобустардын жетек-
чиликтерине Шлагбаум аялда-
масын – Тосмо, ЦУМду – “Айчї-
рєк”, Площадды – Аянт деп жаз-
гыла деп жатабыз. Аялдамалар-
ды кулактандырганда да ошентип 

кыргызча айткыла дейбиз. Биздин 
сунуштарды аткаргандар бар, би-
рок аткарбагандар кєп. 

– Сиздердин сунуштарыўыз-
дар боюнча эске алынган кандай 
саамалыктарды атай аласыз?

– “Гастроном” – Азык-тїлїк бо-
луп Раззаковдун тушунан бери ке-
латат. Азыр “Гастроном” деген та-
кыр жоюлуп, “Азык-тїлїк” деген 
сєзїбїз дїкєндєрдє, сїйлєшїїлєр-
дє бекем орун алып калды. “Абай-
ла, балдар” деген жазуубуз да жолго 
коюлуп калды. Мисалы, кир жуучу 
машинаны жарнамалагандар “По-
мошник вашей супруги” деп жар-
намалашты. Биз “Жарыўыздын 
жардамчысы” деп которуп койдук. 
“Не парковать” дегенди “Жолду тос-
погула” деп жазып, жер-жерлерге 
илип жатабыз. Кыргыз тили – сєз-
гє бай. Ошол бай тилибизге туура, 
аяр мамиле жасашыбыз керек. 

10-15 жыл мурда Такси кызмат-
тарына кардарлар кыргызча кай-
рылса, кабыл алынчу эмес. Єчї-
рїп коюшчу. Орус тилиндеги кай-
рылуулар гана кабыл алынчу. Тил 
комиссиясынын ардагер кызматке-
ри маркум Аалы Молдоканов ушул 
кєрїнїштїн артынан сая тїшїп жї-
рїп, жолго койду. Азыр кайсы Так-
си кызматына кыргызча сїйлєп 
чалбаўыз, кыздарыбыз кыргызча 
сїйлєп кабыл алып жатат. 

Ошондой эле биздин єлкєгє 
сырттан келген тамак-аштардын 
этикетине, ал тамак-аштардын ку-
рамы тууралуу кыргызча маалымат 
берїїнї жолго коюп келе жатабыз 
десем болот. 

– Дагы кандай сунуштарыўыз-
дар бар?

– Тил маселелери боюнча сунуш-
тарыбызды, мыйзам бузган кєрнєк-
жарнактар боюнча пикирлерибизди 
“Фейсбуктагы” Президентке караш-
туу Мамлекеттик тил комиссиясы-
нын атайын баракчасына мисалы, 
“Эшигин кєрїп тєрїнє єт”, “Жаман-
ды коногу бийлейт”, “Тилин жогот-
кон элдин – келечеги жок” деген 
рубрикалардын астында жайгаш-
тырып турабыз. 

Менин эў негизги сунушум – 
“мама” менен “папаны” токтотсок. 
“Тарбия башы їй-бїлєдєн” дейт. 
“Мама-папанын” заманы єтїп кет-
ти. Биз кыргыздар, эў биринчи 
атабызды – ата, апабызды – апа 
деп айтпасак, тилибиз кайдан єнї-
гєт? Єзїм кїбє болгон бир окуяны 
айта кетейин. 50 жаштардагы бир 
аял небересине “мени апа” деп айт 
деп жатат. Эмне їчїн антип жата-
сыз, сиз чоў энесисиз да десем, “мен 
жаш кєрїнгїм келет, мени “апа” де-
син, тєрєгєн энесин “мама” десин” 
дейт. Мына кєрдїўїзбї, ата-эне эмес, 
чоў энелер балдардын башын айлан-
дырып, натуура багыт берип жаты-
шат. “Ала кушту атынан айт” дейт.

Президентке караштуу Мамле-
кеттик тил комиссиясынын экс-
перти Бактыбек Байгазиевич Ай-
тиев белгилегендей, балдарыбыздын 
Эне тилинде сїйлєп, Эне тилин сї-
йїшїнє угут – їй-бїлєдє салынат. 
Карыларыбыз нускалуу болсо, бал-
дарыбыз – чоў ата-чоў эне, таята-
тайенелерден, ата-энеден татык-
туу тарбия алып, кийин єз Эне ти-
лин баалоого, тили менен сыймык-
танууга, керек учурда ал тилди кор-
гоого, ал тил їчїн кїрєшїїгє даяр 
болуп калыптанат. 

Фатима АБДАЛОВА

ТИЛГЕ МАМИЛЕ – 
ЇЙ-БЇЛЄДЄН БАШТАЛАТ

ТЇШЇМДЇЇЛЇК ЖОГОРУ
Республиканын дээрлик кєпчїлїк аймактарында оруп-

жыйноо иштери аягына чыкты. Кылкандуу дан эгинде-
рин жыйноо биринчилерден болуп тїштїк аймактарда 
башталып, сентябрь айында жыйынтыкталган. Учурда 
Ысык-Кєл облусунун Тоў районунда жана Нарын об-
лусу жана Суусамыр єрєєнїндє оруп-жыйноо иштери 
улантылып жатат. 

Айыл чарба министрлиги бул жылы кылкандуу дан 
эгиндеринин анын ичинен буудайдын тїшїмдїїлїгї 
жакшы болгонун билдирди. Буудай республика боюн-
ча 233,7 миў гектар аянтка эгилип, 90 пайыздан ашы-
гы жыйналып бїттї. Тїшїмдїїлїк орточо алганда 27,1 
центнерден айланган. Бул кєрсєткїч былтыркы жылга 
салыштырмалуу 9,8 центнерге жогору. Ошондой эле дїў 
жыйым 631,5 миў тоннага жеткен. 2021-жыл аба ырайы 
кургакчыл болуп, айыл чарба єсїмдїктєрїнїн тїшїм-
дїїлїгїнє терс таасирин тийгизген. Министрликтин маа-
лыматы боюнча 2022-жылы жаз жаанчыл болуп, ирри-
гациялык системалардын жаўыланышына байланыштуу 
дїў жыйым 200 тоннага ашык жыйналган. 

Арпа, жїгєрї, жашылча-жемиштер, май єсїмдїктєрїн 
жыйноо иштери да учурда кызуу жїрїп жатат. Айыл чар-
ба министрлиги быйыл бардык айыл чарба єсїмдїктєрї 
мыкты тїшїм бергенин баса белгилєєдє. 

АЛТЫ АЙЛЫК ЧЕКТЄЄ АЛЫНДЫ
Кыргызстан айыл чарба азыктарынын айрым тїрлє-

рїн чет єлкєгє сатууга коюлган тыюуну алып салды. Эс-
ке салсак, Министрлер Кабинети їстїбїздєгї жылдын 
17-мартында айыл чарба азыктарынын айрым тїрлєрїн 
чет єлкєгє сатууга тыюу салган токтом чыгарып, ал-
ты айлык чектєє киргизген болчу. Ал документ 24-сен-
тябрда кїчїн жоготуп, буудай, кара буудай, буудай уну, 
єсїмдїк майы, кїн карама уругу, кумшекер, малдын эти, 
тоют, арпа, сулуну экспортко чыгарууга уруксат берилди. 

АЙЫЛ ЧАРБАСЫН КАРЖЫЛОО
Министрлер Кабинети республиканын дыйкан-

фермерлерин колдоо максатында быйыл жаз алдында 
"Айыл чарбасын каржылоо – 10" долбоорунун алкагында 
3 категория боюнча жеўилдетилген насыяларды берген. 
Тактап айтканда єсїмдїк єстїрїї категориясы боюн-
ча жалпы 1 149 077,0 сомго 2833, ал эми мал чарбачы-
лык категориясы боюнча жалпы 2 408 136,0 сомго 4932, 
айыл чарба продукциясын кайра иштетїї категориясы 
боюнча жалпы 869261,0 миў сомго 289 насыя берилген. 

АСЫЛ ТУКУМ МАЛДЫ 
ЛИЗИНГГЕ АЛУУГА БОЛОТ

Айыл чарба министрлиги республикада малдын асыл-
дуулугун арттырууну да негизги багыт катары тандап 
алып, учурда асыл тукум малды лизингге берїї дол-
боорун ишке киргизди. Бул долбоорду ишке ашыруу їчїн 
2022-жылы республикалык бюджеттен 500 миллион сом 
бєлїнгєн. Долбоор сырттан алып келинген сїт жана эт 
багытындагы ири мїйїздїї асыл тукум малды жерги-
ликтїї шартта багып, санын кєбєйтїї менен эт жана сїт 
азыктарынын сапатын жогорулатып, жергиликтїї калк-
тын ден соолугуна камкордук кєрїї, ошондой эле сїт 
азыктарын кайра иштетїїнї жєнгє салуу аркылуу асыл 
тукум чарбаларын кєбєйтїї максатын кєздєйт. Адис фер-
мерлерге жеўилдетилген лизинг жети жылга берилет. 

АЛТЫН КЇЗ
Бул жылы да 20-октябрдан 22-октябрга чейин Биш-

кек шаарындагы Турдакун Усубалиев атындагы аянтта 
«Aгротехэкспо-2021» кєргєзмєсї, «Алтын кїз» айыл 
чарба жарманкеси єтєт. Айыл чарба министрлиги жыл 
сайын єткєрїлїп келген бул жарманкеге 200дєн ашуун 
Кыргызстандын жана чет элдин компаниялары каты-
шаарын билдирди. Иш-чарада айыл чарба техникала-
ры кєрсєтїлїп, єсїмдїк єстїрїїдєгї, кайра иштетїї 
єнєр жайындагы заманбап технологиялардын тїрлє-
рї тааныштырылат. Ошондой эле айыл чарба єндїрї-
мїн, асыл тукум мал-жандыктарды арзан баада сатып 
алууга болот.

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

КЇЗ КЇРЄШ

АЙЫЛ ЧАРБАСЫНДА 
АБАЛ КАНДАЙ?



ЄЗ МЕЗГИЛИНДЕ ЄРНЄКТЇЇ 
КЫЗМАТ ЄТЄГЄНДЄР
Совет доорунда колхоздор 

же болбосо коллектив-
дїї чарбалар деген болор 

эле. Алар мамлекетке – пахта, 
жїн, эт, эгин жана башка да жер-
жемиштерин тонналап тапшырыш-
чу. Бул иште чарба жетекчилери-
нин же болбосо башкармалардын 
ролу чоў болгон. Алардын уюш-
туруучулук иштеринен чарбанын 
мамлекетке план  тєгїїсї кєз ка-
ранды эле. 

Кыргызстанда андай башкарма-
лардын аттары телерадиодон бери-
лип, кїнїмдїк басма сєздєрдє жа-
рыяланып турчу. 

Алсак Кара-Кулжа районунда-
гы (мурдагы Совет) Карл Маркс 
атындагы колхоздун башкарма-
сынын тєрагасы Мариш Бааты-
ров, Жумгал районундагы Ленин 
атындагы колхоздун тєрагасы 
Тенти Бокчубаев, Таластан “Рос-
сия” колхозунун тєрагасы Токто-
гул Бабанов, Алай районунан “Со-
циализм” колхозунун тєрагасы                                 
Абдибаит Жаанбаевдер єлкєбїз-
дїн єсїп-єнїгїшїнє чоў салым ко-
шуп кетишкен. 

Мен єзїм билгенден эки баш-
кармага токтолуп кетїїнї туу-
ра кєрдїм. Биринчиси Мариш                      
Баатыров. Ал Кара-Кулжа ра-
йонундагы Карл Маркс атында-
гы чарбаны отуз жылдай башка-
рып, ємїрїн ата журтка арнаган, 
эли-журтун сїйгєн чыныгы инсан 
эле. Ылай-Талаа, Сай айылдары-
нын пайдубалын тїптєп, кыргыз 

элинин кыйырына таанылган чар-
баны тїзгєн. 

Эсте калган бир маанилїї жаг-
дайга кєўїл бургум келет. Биз-
де Кыргызстандын элїї жылдык 
мааракесине карата даярдык жїрїп 
жаткан. Анда мен Кыргызстан Ком-
мунисттик партиясынын Борбордук 
комитетинде агитация жана пропа-
ганда бєлїм башчысынын басма сєз 
жагын тейлеген орун басары элем. 

Москвадан атактуу “Ого-
нёк” журналынан фото кабарчы 
Дм.Бальтерманц жана очеркист 
Ник Быковдор келип калышты. 
Мен аларды ошол кездеги Кыр-
гызстан Компартиясынын бирин-
чи катчысы Турдакун Усубалиевге 
алып кирдим. 

Турдакун Усубалиевич ага “Ого-
нёк” журналынын башкы редак-
тору Анатолий Владимирович                
Софронов телефон чалганын айтты. 

- Бул жолдошторду кайда жибе-
ребиз? – деп, жакшы чарба болуу 
керектигин баса кєрсєттї. 

1977-жылдардын жай айлары 
болсо керек. Кара-Кулжа району-
нан Москвага (Борбордук Коми-
тетке) арыз тїшїптїр. Анда Сай 
айылы Ылай-Талаага кошулбай-
быз деген ниетте жазылган экен. 
Кыргызстан Борбордук Комите-
тинен мен, Москвадан “Правда” га-
зетасынын ошол кездеги Кыргыз 
Республикасы боюнча кабарчысы 
Чыўгыз Айтматов болуп келдик. 
Иш ийгиликтїї чечилгенден ки-
йин Мариш ага Ажыке жайлоосуна 

барып эс алып келїїнї сунуштады. 
Мен эки эле кїндїк командиров-
кам бар, мага болбойт деп кетїїнї 
чечтим. Чыўгыз Тєрєкулович бир 
жумадай жїрїп, аябай мактап кел-
ди. Ал жайлоонун кєркїнє таўда-
нып, малчылар менен жолугуп, 
чыгармалары їчїн каармандарды 
издегенин айткан эле. 

Турдакун Усубалиевичте олтур-
ганда мен ошол Мариш Баатыров 
жетектеген чарба оозума келе ка-
лып, кабарчыларды ошол жакка 
жиберїїнї сунуштап калдым. Би-
ринчи катчы Мариш Баатыровду 
билерин айтты да “Баарын єзїў 
кєзємєлгє алгын, “Огонёк” КПСС 
Борбордук комитетинин органы, 
ага тандалгандар чыгат” – деди. 
Мен кабинетиме келип, ошол кез-
деги райондун биринчи катчысы 
Кадыракун Базарбаевге телефон 
чалып дайындадым. 

Ошентип чарба жетекчиси жа-
рым бет тартылган сїрєтї менен 
чоў кєркєм очерк жарыяланып чы-
га келди. Журналдын нускасы 2,5 
миллионду тїзчї. 

Колхоз башкармасы Мариш    
Баатыров Кыргыз ССР Жогорку 
Советине депутаттыкка шайлан-
ган, бир нече ордендердин ээси да 
болгон. Ал он бир баланын ата-
сы. Жакында улуу кызы Гїлнара    
Баатырова Кыргыз Республика-
сынын саламаттык сактоо минист-
ри болуп дайындалды. Кєрїнїк-
тїї журналист жана жазуучу, бир 
кезде кыргыз Жазуучулар союзун 

башкарган Маркабай Ааматовдун 
“Байсалдуу ємїр” деген китеби 
Мариш Баатыровдун ємїр жолун 
чагылдырат. 

Биздин дагы бир каарманыбыз 
Абдибаит Жаанбаев. Ал Алай ра-
йонунун Бїлєлї айылында жарык 
дїйнєгє келген. Ал жогорку би-
лимдїї, єз кесибин мыкты єздєш-
тїргєн, уюштургуч инсан болгон. 
Ал райондук мамлекеттик кооп-
суздук кызматынан баштап, мек-
теп директору, Алай райондук элдик 
контролдоо комитетинин тєрагасы 
катары эмгектенип, акыры “Социа-
лизм” колхозунун тєрагасы катары 
жыйырма жылдан ашуун эмгектен-
ген. Мамлекетибиз їчїн миўдеген 
тонна  жїн, эт тєккєн. Ал артта кал-
ган чарбаны тез арада алдыга чыга-
рып, облусттук ардак тактадан тїш-
кєн эмес, бир нече ордендер жана 
медалдардын ээси болгон. 

Кыргызстан Компартиясы-
нын биринчи катчысы Турдакун 
Усубалиевдин катышуусунда об-
лус боюнча бардык партиялык 
конференцияларга чакырылып, 

катышып турган. Конференция-
га облус боюнча алдыўкы чарба-
лардын гана єкїлдєрї катышууга 
укуктуу болчу. Айта турган су-
нушум: Мариш Баатыровдун эс-
телиги єзї башкарган колхоздун 
алдына коюлгандыгын айтышат. 
Ал эми Абдибаит Жаанбаевдин да 
эстелигин коюп, райондорго, кє-
чєлєргє атын берїї, бїгїнкї кїн-
дє коомчулуктун талабы болуп ту-
рат. Элибизге эмгек кылган карыя-
ларыбызды бизден кийинки муун-
дарыбыз да билиши керек. 

Бїгїнкї кїндє кєрїнїктїї ак-
сакалыбыз Абдибаит Жаанбаев-
дин уулу Жаанбаев Жаныбек 
Алай жергесиндеги кєрїнїктїї 
ишкер. Ал Баткен, Алай районун-
дагы кырсыктан жапа чеккендер-
ге жардам кєрсєтїп жатат. Атасы-
нын асыл иштерин улантуу жолу-
на тїшкєн. 

Билим КАРАГУЛОВ,
Кыргыз Республикасынын 

Маданиятына эмгек 
сиўирген ишмер

ТОКСОН ЖАШТЫН ТООМУНДА

ЭЛ ЭМГЕКТЕН ЭСКЕРСИН

БАРАНДУУ ЖОЛДУН 
БАШТАЛЫШЫ

Чоюнбек ага 1957-жылы 
Ыраакы-Чыгышта Советтик Ар-
миянынын катарында кызмат єтєп 
келгенден баштап, анын жєндєм-
дїїлїгїн, кыраакылыгын бай-
каган жетекчилер, комсомолдук 
уюмдун атайын жолдомосу менен 
милицияга кызмат кылууга ата-
йын жєнєтїшкєн. Милиция кыз-
матында иштеген кїндєн баштап 
эле ал єзїнїн мыкты кесипкєй-
лїгїн кєрсєтє алган. Ал келечек-
те билимин улантуу максатында 
1960-жылы Алматы шаарындагы 
СССРдин Ички иштер министрли-
гинин алдындагы милицияларды 
даярдоочу атайын орто мектебин-
де билим алган. Ал жерде да Чоюн-
бек Сагынбаев жакшы окуп, окуу-
ну ийгиликтїї аяктап, єзїнїн эм-
гек жолун борбор шаарыбыздагы 
Ленин райондук Ички иштер бєлї-
мїндє участкалык инспектор бо-
луп иштєєдєн баштаган.

КЫЛМЫШКЕР МИЛЛИОН 
СОМ УБАДА КЫЛГАНДА

1958-жылы милиция органына 
жаўы гана кызматка орношуп иш-
тей баштаганда Москвадан адам 
єлтїрїп, чоў-чоў ишканалардын 
кассасынан акча уурдап Фрунзе-
ге качып келген єзгєчє коркунуч-
туу кылмышкерди (рецидивисти) 

колго тїшїргєн. Кылмышкер-
ди кармоого аракет кылганда 
ал колундагы пистолети менен                                                         
Чоюнбекти атып жиберет. Ал оор 
жарадар болгондугуна карабас-
тан, кылмышкерди кууп жетип, 
кармайт. Кылмышкер айласы ке-
тип колго тїшкєндє кутулуунун 
амалын кєздєп, Чоюнбекке: “Коё 
берсеў, бир миллион сом акча бе-
рем" деп, жалынат. Анда Чоюнбек: 
"Мага акчаўдын кереги жок, єзїў 
керексиў" деп, милицияга алып ке-
лип тапшырган. Октон оор жаракат 
алган Чоюнбек єзї кансырап жыгы-
лып тїшкєн. Бирок кылмышкерди 
колдон чыгарган эмес. Кєрсє, пис-
толеттен атылган ок анын жїрєгї-
нє жарым сантиметр жетпей ток-
топ калган экен. Ошого да карабас-
тан кылмышкерди колдон чыгар-
бай єзїнїн кайраткерлигин кєрсєт-
кєн. Єзгєчє кылмышкерди колго 
тїшїргєндїгї їчїн "Коомдук тар-
типти сактоодогу мыкты кызма-
ты їчїн" деген медалга татыктуу 
болгон.

Ошол мезгилде Москвадагы 
кылмышкерлерди издєє бєлїмї-
нїн ( МУР) начальниги, милиция-
нын полковниги И.Скорин тажрый-
ба алмашуу їчїн Фрунзеге келет. Ал 
келечегинен кєптї їмїттєндїргєн 
Чоюнбек Сагынбаевди байкап, анын 
кыраакылыгын, єткїрлїгїн, кєрїп: 
“Чоюнбек сен Москвага барып окуп, 
билимиўди дагы тереўдетип, мили-
циянын жогорку мектебинен билим 
алышыў керек. Анткени сендей жаш 

кайраттуу кыргыз жигиттери ми-
лицияга иштеш керек. Сенден їмї-
тїм чоў, Москвага барып окуганга 
мен єзїм жардам берем” деп убада-
сын берет. Ошентип Чоюнбек пол-
ковник И.Скориндин жекече суну-
шу менен билимин улантуу їчїн 
Москвадагы жогорку милициянын 
мектебине окууга жолдомо алат. 

МОСКВАДАГЫ УЮШКАН 
КЫЛМЫШКЕРЛЕРДИ 
КАРМООГО КАТЫШКАН

1962-жылы Москвадагы жогор-
ку милициянын мектебинде окуп 
жїргєн мезгилде эле Чоюнбек ми-
лициянын ар кандай оперативдик 
иш-чараларына катышып, єзїнїн 
активдїїлїгїн кєрсєтєт. Кылмыш-
керлерге байланыштуу кєп сыр-
ларды Москвадагы белгилїї опер 
кызматкерлерден їйрєнє баштайт. 
Ошол мезгилде Москва шаарын-
дагы эў коркунучтуу кылмыш-
кер Н.Овенесянды кармоо опе-
рациясына катышат. Ага чейин                                             
Н.Овенесян баштаган кылмышкер-
лер тобу Москва шаарында адам 
єлтїрїї, кєптєгєн уурулук, талап-
тоноочулук жана башка кылмыш-
тарды уюштурушуп, колго тїш-
пєй жїргєн эле. Кылмышкерлер-
ди кармоого багытталган атайын 
операцияга курсант Чоюнбек да 
катышып, єзїнїн кыраакылыгын 
кєрсєткєндїгї їчїн урматталат. 
1962-жылы 10-ноябрда Москва-
дагы милиция кїнїнє карата єт-
кєрїлгєн биринчи салтанаттуу 
жыйынга Кыргыз ССРинен деле-
гат катары катышат. Мындай чоў 
салтанатка катышуу демине-дем 
кошуп, тартип сактоо кызматын-
да жигердїї иштєєсїнє шыктан-
дырат.

ЖЕТЕКЧИЛИК 
КЫЗМАТТАГЫ 
ЖИГЕРДЇЇ ИШТЕРИ

Москвадагы милициянын жо-
горку мектебин 1965-жылы ий-
гиликтїї аяктагандан киийн                
Ч.Сагынбаев єзїнїн туулган жери 
Фрунзе шаарына келип, Ички иш-
тер министрлигинин кылмышкер-
лерди издєє бєлїмїнїн улук кыз-
маткери болуп дайындалат. Мык-
ты иштегендиги їчїн кызматтан 
кызматка кєтєрїлє баштайт. Ал 
жетекчилик кызматтарда иште-
ген мезгилде 54 оор кылмыштын, 
жалпысынан алганда 81 кылмыш-
тын бети ачылган.

Ч.Сагынбаевди тажрыйбалуу 
милиция кызматкери катары Ич-
ки иштер министрлиги тарабынан, 
Советтер Союзунун аймагында-
гы башка ар кандай окуя болгон 
жерлерге да жиберип турушкан. 
Алсак 1959-жылы Казакстандын 
Темир-Тоо шаарындагы массалык 
башаламандыкты басууга барып 
катышкан. Ал 1967-жылы бир не-
че адам єлтїрїїгє катыштыгы бар 
деп эсептелген кылмышкерлер то-
бунун бетин ачкан.

Бети ачылган кылмыштардын 
ичинен эў маанилїї деп эсептел-
ген 1980-жылы Кыргыз ССРнин 
Министрлер Кеўешинин Тєрага-
сы  Султан Ибраимовдун табыш-
мактуу єлїмїнє байланышкан 
кылмыш Чоюнбек Сагынбаевдин 
тїздєн-тїз жетекчилигинин алдын-
да бети ачылган. Бирок Чоюнбек                        
Сагынбаев бул окуяны баштан аяк 
изилдеп кылмышкерлерди таап бе-
тин ачкандыгына карабастан, КГБ 
бул ишти жаап, єзїн эч себепсиз 
кызматынан бошотуп койгон.

ЭМГЕГИ ЭРЕЗЕГЕ 
ЖЕТКИРДИ

Чоюнбек Сагынбаев отставка-
га чыккандан кийин да жєн ол-
туруп албастан єзїнїн юриди-
калык бай тажрыйбасын жаш-
тарга їйрєтїп келет. Алсак ал 
1988-1989-жылдары Кыргызстан 
маданият фондусунда юрист-
кеўешчи, 1989-1997-жылдары 
Кыргыз Республикасынын Юс-
тиция министрлигинин алдын-
дагы атуулдук актыларды каттоо 
башкармалыгын жетектеп турган. 
Анын бул тармактагы эмгеги жого-
ру бааланып, 1991-жылы ага "Юс-
тициянын 1-класстагы кеўешчиси" 
деген наам берилген.

Бїгїнкї кїндє да чарчадым-
чаалыктым деп олтуруп албас-
тан, милициянын ишине ардагер 
катары акыл-насаатын айтып ту-
рат. Анын коомдук тартипти сак-
тоодогу эмгеги бааланып «Бишкек 
шаарынын ардактуу атуулу» деген 
наамга татыктуу болгон. Кадыр-
ман карыя, милициянын ардаге-
ри, бїгїнкї кїндє да катарыбызда 
жїрїп, єзїнїн ар кандай бай таж-
рыйбасын, кеп-кеўешин айтып ке-
лечек ээлери болгон жаш муундар-
га їлгї болуп келет.

Орункул САТЫКУЛОВ

КЫРГЫЗ МИЛИЦИЯСЫНЫН ЇЛГЇСЇ

Абдибаит Жаанбаев Мариш Баатыров

“Баатырдын атын алыстан ук, жанына барсаў бир киши” дегендей  
арабызда ак эмгеги менен кызмат кылган адамдарыбыз ондоп 
саналат. Мына ошондой ємїрї єрнєк адамдардын бири азыр биз сєз 
кыла турган каарманыбыз милициянын ардагери, отставкадагы 
полковник Чоюнбек Сагынбаев. Токсон жашка жакындап калган 
каарманыбыз азыр ардактуу эс алууда.
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Акыйкатында жашоонун мын-
дай образын сїрїїгє єнїккєн 
коомдук система мїмкїнчїлїк бе-
рет. Мунун оў жагы –жарандардын 
алдына койгон максаттарына же-
тиши їчїн айкын жолдун ачык-
тыгы. Ушундан улам єз карьера-
сын єстїрїїнї кєздєгєн, артынан 
сая тїшкєн ургаачылардын 35-36 
жашка чейин турмушка чыкпай, 
эне болуу бактысын кечип таш-
тоосуна алып келген. Бул деген 
Европанын тїп калкынын катма-
ры калбай баратканын айгинелейт. 
Цивилизациянын адамзат коомун 
єнїктїрїї менен кошо залакасы 
тийчї ушундай да жагы бар эке-
нин кєрїп жатабыз.

Адамзат жашоосун кечирип 
жаткан азыркы учурду ааламда-
шуу доору деп аташууда. Акый-
катында эле илимий технология 
єнїгїп-єсїїнїн укмуштай бийик-
тигине жеткен кезде жер жїзїн-
дє кыбыр эткендин бар тиричили-
ги алаканга салгандай эле кєз ал-
дыга тартылып калды. Ошондон 
улам европалыктардын, же океан-
дын ары жагындагылардын жашоо 
турмушу азиялыктар, африкалык-
тар їчїн сырдуу дїйнє болуудан 
кап-качан эле калган. Япондук-
тар дїйнєлїк экинчи согуштан ки-
йин илимий-технологиялык жаат-
та алдыга суурулуп чыгышы ин-
теграция менен байланыштуу де-
сек, єлкєнїн жарандарынын тур-
мушунда да ошондой жаўылык-
тардын болушун ааламдашуунун 
арка-шарпасы катары кароого бо-
лот. Анткени, мында 16-19 жашка 
чейинки жаштар секстен баш тарт-
кан кечилге (отказники) бул ку-
ракты єз жолун табууга арнашат. 
Ал эми бийкечтер 30-34 жашка че-
йин карьера артынан тїшїп, жеке 
турмуш экинчи орунда болуп ка-
лат. Натыйжада бул єлкєдє да жу-
мушчу кїчїнє каатчылык жара-
лып, башка жактан мандикерлерди 
алууга квота бере турган болушту. 
Дагы бир кызыктуу жагдай — узак 
жылдар бирге ємїр сїргєн жубай-
лар да жыныстык катнаштан баш 
тартышат экен. Муну алар адам-
дын абалкы аруулугун сактоо аба-
лына келїї менен тїшїндїрїшєт. 
Ошол эле учурда Батышта поп-
маданияттын курмандыгына ай-
ланган жаш муун секске эрте тар-
тылып, бойдон алдырып, адамзат 
абалтадан ыйык санап, аздектеген 
їй-бїлє кїтїї дегенди деградация-
га учуратууда. Мунун кесепети ин-
сандын рухий жактан бїксїшїнє 
гана эмес, коомдун ыдырашына да 
алып келет. Ааламдашуунун азыр-
кы жараянына акыл калчаган жан 
андан кєўїл жубатарлык бирде-
мени кєрє албайт. Улуу жазуучу-
буз Ч.Айтматов акыркы чыгарма-
ларынын бирин бекеринен “Тоо-
лор ураганда” деп атаган эмес. Бул 
адам єз колу менен тездетип жат-
кан акыр замандын келеринен бе-
рилген аяндай сезилет.

Ошол эле учурда тарыхтагы 
бир кейиштїї окуяны эске са-
ла кетїїгє туура келет. Биринчи 

дїйнєлїк согуштун учурунда 74 
миллион адам аскерге чакырылып, 
анын 29 миллиону набыт болгон. 
Ошонун кєбї француз жоокерлери 
болгондуктан єлкєнїн бийкечтери 
дээрлик эрсиз калышкан. Калктын 
санын калыбына келтирїї проб-
лемасын Россиядагы революция-
дан качып барган офицерлер, ин-
теллигенция єкїлдєрї “чечишкен”. 
Бир кезде Наполеон: “Орустун ка-
быгын коўторсоў эле татар чыгат” 
деп айткандай эми француздардан 
орус чыгат. Азыркы дїйнєдєгї гео-
саясий кырдаал тарыхтын жайын-
ча єнїгїїсїнє назар салып, согуш, 
ачарчылык, экстремизм алааматы-
нан жан соогалаган миллиондогон 
бечаралар каўгып калышты. Азия-
нын, Африканын жана Латын Аме-
рикасынын азап-тозокко кабылган 
бозгундары дагы кандай тагдыр-
ды кечиришери даркїмєн. Бизде 
болсо, єзїбїздїн кєйгєйїбїз бар. 
Мына, БУУнун маалыматы боюнча 
Кыргызстанда 24 жашка чейинки 
турмушка чыккан кыздардын 13 
пайызы ала качуу олжосу болуш-
кан. Їй-бїлє курушкан жаш жу-
байлар бейгам жашашы їчїн баа-
нектечї батири, акча тапчу жуму-
шу болушу зарыл да. Анан арга-
сыздан мигрант катары четке ке-
тїїгє туура келет. Мындай учур-
да келинчекти да, жаш аялметтїї 
болсо балдарды да карыган ата-
эненин кароосуна таштап кетїїгє 
мажбур болушат. Кыскасы тїгєн-
бєс тїйшїк башталат да анын ая-
гы кєп учурда ажырашуу менен бї-
тїїдє. РТР каналынан 2017-жылы 
Россияда баш кошкон жаш жубай-
лардын 65 пайызы ажырашканды-
гын маалымдашты. Мындай кєрї-
нїш бизге андан бетер мїнєздїї. 
Баарынан кейиштїїсї – миўдеген, 
миллиондогон тагдырлардын тал-
каланышы эмеспи!

Адамзат єзїнїн аў-сезимдїї жа-
шоосунда асылзаадалыкка умту-
луп, каада-салттын, адеп-ахлактын 
жана рухий баалуулуктардын аде-
ми їлгїлєрїн жаратып келген. Ар 
кандай элдердин їрп-адаттарында, 
нарк-ырасминде єзгєчєлїктє-
рї болгону менен баарында тїп-
кї идея бир — адамдын бактылуу 
жашоосу! Ага жетиши їчїн кї-
рєш романтикага бай жаш курак-
тан башталат. Бирок ал ар дайым 
эле муратка жетїї менен аяктабай 
тургандыгын Ромео менен Жульет-
танын, Лайли менен Мажнундун, 
Фархад менен Шириндин, Тєлєгєн 
менен Жибектин, Олжобай менен 
Кишимжандын, Кулмырза менен 
Аксаткындын аянычтуу тагдырла-
ры баяндап турбайбы. Дал ошон-
дой кайгылуу жазмышка кабыл-
боо їчїн эки жаш тїн жамынып, 
из жашырышкан окшобойбу. Муну 
“Ала качуу” деп атап, каада-салтты 
бузгандык катары карашкандыгы 
табигый нерсе. Анткени, кадим-
ден “Калыўсыз кыз болсо да каада-
сыз болбойт” деген жол-жобо кал-
ган. Анан да: “Сексен жылкы, се-
гиз тєє — септїї кыздын калыўы” 
кылып бере албаган азамат ашы-
гын акылдашып ала качып кеткен 
чыгар. Казактын залкар акыны Ка-
дыр Мырзалиев минтип жазган: 

“Бир жаманы – кыздарын малга саткан,
Бир жакшысы – сїйгєнїн ала качкан.
Бир жаманы – а їйлєнїп жеўесине,
Бир жакшысы – жесирин зарлантпаган”

Адамдын бешенесине не жа-
зылганын эч бир олуяў да, кєзї 

ачыгыў да айта албайт. Бирок, ар 
ким єз бактысы, жаркын келечеги 
їчїн жанкыярлык менен кїрєшсє, 
андан акыбет кайтарын аныктаган 
мисалдар арбын. Зергер калемгер 
Т.Касымбековдун, акын Жолон-
дун, коомдук ишмер И.Кадырбе-
ковдун болочок жубайлары да бир 
кезде ала качууга дуушар болуш-
кан. Бирок, “таш тїшкєн жеринде 
оор” деп стереотипке моюн сун-
бастан каршылык кєрсєтїшкєн. 
Акырында куткарылып, зордук-
чулар жазага тартылышкан. Ме-
нин бир жакшы ашынам (ал рес-
публикага белгилїї инсан) сту-
дент кезинде сїйлєшїп, сїйїшїп 
калган бийкечти (аяшымды) ала 
качып кетет. Кєрсє, кыздын жа-
шы 18ге толо элек экен. Кыл-
мыштуу ишке баргандыгы їчїн 
жигитти сот жообуна тартмакчы 
болгондо, процесске барган бий-
кеч эч кандай кыйноо-кыстоосу 
жок єз эрки менен теўине баш 
кошконун айтып чыгып, ажатты 
ачат. Бул окуяны да ала качууга 
такап, тарпын чыгарып киргенде 
эки жаштын тагдыры кандай бо-
лот эле? Алар бактылуу їй-бїлє 
куруп, єздєрїндєй эле элибизге 
таанылган уул-кыздардын ата-
энелери болушту... (Бул жерде ак 
сїйїї їчїн аягына чейин тик ту-
руп, каада-калыбынан чыккан Же-
ўижок менен Кєксулуунун аўызга 
айланган махабат баянын сайме-
диреп олтурбайлы).

Элде: “Кунажын кєзїн сїзбєй, 
бука мурунтугун їзбєйт” деп ай-
тылгандай ала качуунун объек-
тиси болгон бейбак кашабаўа ка-
пыстан эле кабылган олжо эмес.
(Буга Бурулай менен М.Бєдє-
шовдун тааныш болушканы да-
лил). Ошол эле учурда бул аўги-
лик оюн ойго келбеген окуялар-
га да кїбє кылат. Студент кезде-
ги Жумаш аттуу ашынам биофак-
та окуган бир бийкеч менен єтє 
ысык мамиледе болуп, баш кошо-
лу деп калышты. Анан ала качты 
кылып, кїйє жолдоштор эки так-
си менен коштоп бардык. Ата-эне 
эскертилип койгондуктан баарын 
белендеп туруптур. Дап кагылып, 
керней-сурнай тартылып, ал анан 
той башталып кетти дейсиў! Эки 
кїндєн кийин деле эл аягы сую-
ла элек кезде дарбаза алдына бир 
такси токтоп, андан солдаттык 
формасындагы жигит кичинекей 

кызды жетелеп чыкты. Бул кай-
дан келген конок дегендей эл аў-
таў калып карап калышты.Жигит 
келин олтурган залга киргенде 
кичинекей балакай: — Мама! — 
деп кыйкырып жєнєдї... Кєрсє, 
бул ойсоке жолдошу аскерде, кы-
зы айылда экенин жашырып, бай 
баласы менен жашагысы келген 
экен. Солдаттан кайткан жигит-
ке анын дайынын курсташ кыз-
дары айтып бериптир...

Тээ 60-жылдары Фрунзе шаа-
рында 4-5 эле жогорку окуу жа-
йы боло турган. Аларда окуган 
студенттер ар кандай ийримдер-
ди уюштуруп, оюн-зоок кечеле-
рин єткєрїшчї. Єзгєчє КМУ ме-
нен Женпеддин ортосунда єздїк 
кєркєм чыгармачылык байланыш 
жакшы жолго коюлган эле. Ки-
йин Майрамкан, Сабира, Суба-
йылда, Гїлсайра, Арзан сыяктуу 
кыздардын жубайлары КМУнун 
студенттери Ж.Садыков, С.На-
матбаев, М.Тойбаев, К.Артык-
баев, Ж.Алыбаев, Ж.Абдраимов 
болуп калышпадыбы. Ошондо 
Осмон деген курбалдашыбыз ке-
чеде таанышып калган бийкеч-
ти ала качууну чечет. Ал їчїн 2-3 
жолдошун жалдайт. Алар ЖПИ-
нин жатаканасына такси менен 
барып кызды салып кетїїгє тап-
шырма алышат. Айткан жерге ба-
рып, єтїп жаткан студенткалар-
дын биринен кызды чакыртышат. 
Бєлмєдє анын буту аксак курс-
ташы гана бар экен. Ал чакырып 
жаткандарга жооп айтайын деп 
чыкканда “кыраандар” бєктєрїп 
эле алып жєнєшєт. “Сокурдун ти-
легени эки кєз” дегендей базары 
єтїп, назар тїшпєй бараткан бей-
бак жакшылыкка жоруп, каяша 
айтпайт. Осмон досторун Ток-
моктон кїтїп турган болот. Ак-
сак кызды кєрїп Осмон, аны кє-
рїп кыздын курбусу чалкасынан 
кетет... Мындай ала качуулар да 
болгон...

 Ааламдашуу жараяны адам-
зат коомун оп тартып бараткан-
да ата-бабалардан мурасталган 
улуттук баалуулуктарды атрибут 
иретинде эртеўибизге алып кире 
алабызбы, же эскинин саркынды-
лары катары тарых кїрєндїсїн-
дє калтырабызбы? “Бешик куда”, 
“Бел куда” болуу проблемасы со-
веттик мезгилде таптакыр баш-
кача чечилип калган. Анда чоў 

кызматтагылар єзїнчє кастага 
айланып, єз ара куда-сєєк кїтїш-
кєн. Анча-мынча амалга жеткен-
дер, май талкан орундан байыган-
дар уул-кыздарын бийликтегилер-
дин бїпєсї кылууга делбетап бо-
лушкан. Ошентип “Теўин тапса, те-
гин бердин” ордуна кудалашуунун 
жаўы формасы жаралган. Кыз ала 
качуу жолоюнун сакталып калы-
шына ушул кєрмїдєєлїк салттын 
жїз бериши єз ролун ойногон жок-
пу деген ой келет. Анткени, жогор-
ку бийликтегилердин эркеталтаў 
кейбирлеринин жоболоўдуу жо-
руктары баарыга маалым болгон-
дуктан, акыл-эстїї кыз балдар аў-
гилерге кор болгондон адептїї те-
ўин артык кєргєн. Мындай учур-
да да кызды ала качты деп коюш-
кан эмеспи..

Эми калкыбыздын каада-
салтында кадимден кармалып ке-
латкан бир жосунга кайрыла ке-
тели. Элдеги: “Катын албай кайын 
ал” деген лакаптын астарында кан-
дай маани жаткандыгын чечмелеп 
олтурбайлы. Бирок, бул аксанатай 
насаатты кєрмїдєєсї їчїн сада-
га чаап, жашоосундагы айнык-
сыз кредосуна айланткан аксым 
супсунчулар да чыккан. Алардын 
бири адегенде кєптїн бириндей, 
кєзгє илинбей эле жїргєн кемпай 
эле. Ошол кайдак каўкуулап жї-
рїп, баш катчынын кара далы бал-
дыздарынын бирин таап алат. Улуу 
кайнеженин сїрєєсї менен ошол 
дардес БКнын аппаратында, чоў 
мекеменин жетекчиси, министр-
дин орун басары, комитеттин тє-
рагасы кызматтарына кєтєрїлїп 
жїрїп олтурду. Барган жеринин 
баарында каражемсєєлїгї, адеп-
сиздиги билинип, жыдыса да жан-
димилигин таштаган жок.

Экинчи дагы бир суу куйду суп-
сунчу да єзїнїн кыз алган жарын 
таштап, Ажонун салбар балдызына 
їйлєнє салды, ал да кайнеженин 
сїрєєсї менен улам єйдєлєп, мам, 
атка минерге айланды. Мурдагы 
дардес катыны єлгєндє кийинки 
балдызына їйлєнсє, мунусу Ажо 
качкандан кийин мурдагы жубайы 
менен жарашып жатпайбы. Мында 
адамдык абийир-ыйман, ар жєнїн-
дє сєз козгоо кажетсиз. Таў калар-
лыгы Эгем жазалагандай уруксуз 
жаратып койгон экен, єз канынан 
перзент буюрбады.

Ошондой супсунчу аксымдардын 
бир тобу дагы бир катчынын эрден 
чыккан аўкагы ашынган карында-
шына жарыша жабышканы бол-
ду. Кєр мїдєєсїнє жетип, илимдин 
кандидаты, кафедра башчысы, де-
кан болору менен ажырашып, баш-
ка кардалга кезек берип, єз очогу-
на кайтып жатышты. Ушунун ба-
ры кєнїмїш кєрїнїшкє айланып, 
адеп-ахлак, нарк-насилге залака-
сын тийгизбей койгон жок да...

Эми биз эў башкы маселеге ке-
лели: эки жаш эмне максат менен 
баш кошот? Їй-бїлє куруп, очор-
бачар жашап, тукум улайлы дейт 
да. Ал їчїн база тїзїлгєнбї, ата-
эне болууга ден соолук жетил-
генби, тукум улоо мїмкїнчїлї-
гї барбы? Бул маселелердин ба-
шын ачып албай кандай баш ко-
шуу (анын ичинде ала качуусу да) 
болбосун аягы жакшылык менен 
бїтєєрї кїмєн. Аялдардын боюна 
бїтпєє, эркектердин уруксуздугу 
їй-бїлєнїн ыдырашына, же сурро-
гат энени жалдоого алып келїїдє. 
Айрым олигарх аталар балдарын 
ала качып, чет элге кетип калы-
шууда. Єзїбїздєгї кєйгєйлєр аз 
келгенсип, башкалардын мажара-
ларына да кїбє болуудабыз. Ушу-
га окшогон кєрїнїштєр ааламда-
шуунун увертюрасы сыяктанып 
жаткан жокпу?...

Ильгиз ТАЛИП 
(Гилязетдинов) 

калемгер, публицист
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БИЗ КЫРГЫЗ

Алыска аалам кезип чачылдык биз,
Кыр-кырда  кызыл гїлдєй ачылдык биз.
Тарыхка єлбєс-єчпєс из калтырып ,
Таш тоого тамга болуп басылдык биз.

Сур булут тоскон кезде кїнїбїздї,
Сїйдїк да жоготбодук тилибизди.
Кыргызбыз! Кыргыз биз! деп кыйыр жондо,
Кылымдап сактап калдык дилибизди.

Кыраўда кыргыз болуп тєрєлдїк биз,
Кыйылбай кыйналсак да кєбєйдїк биз.
Тагдырда тайгаланып мїдїрїлсєк,
Тоолорду жєлєк кылып жєлєндїк биз.

Асманда жанган сымал чолпон жылдыз,
Алыста ак калпакчан тоолук кыргыз.
Сапарлаш ємїр жолу кайберенге ,
Кыйырга чыйыр салган ошол биз-биз..

Паанектеп Памир тоону мекендеген,
Ак- калпак улуу кыргыз ошол биз-биз!!!

БИЗ ТООЛУКТАР

Їркїтпєй кайберенди бийик белде,
Бїркїттєй уя салдык бийиктерге.
Тоолордо тоўгон муздун даамын татып,
Тїнєктєш жолдош болдук кийиктерге.

Жылгада жылжып аккан булак кєрдїк,
Жылдарды кылымдарга улап келдик.
Тарыхка из калтырып тоо аралап,
Тагдырга моюн сунуп чыдап кєндїк.

Чокуда ай-жылдыздай жарык жанып,
Чогуу биз чагылыштык жарыктанып.
Кїнєстє кїн жїзїбїз кара-тору,
Тоодойбуз тоо деминен азыктанып.

Кїнєстє кїн жїзїбїз кара-тору,
Тоодой биз тоо суусунан азыктандык.

***
Тїк єлбєс гигант аска айкелдериў,
Тїгєнбєс алтын-кїмїш бай кендериў.
Сары-Колум санап айтсам сан жетпеген,
Санжыра-дастан, тоо-таш, сай-кєлдєрїў.

Жылдыздар учуп конуп чокусуна,
Шєкєттєп таажы таккан топусуна.
Мургабым миў бир кайрык коштойт шамал,
Муўканып тїркїн куштун добушуна.

Тїбєлїк бизде єчпєй калчу элес,
Алыста ай-тїнєгєн кайкы белес.
Кайрылып катар баскан кайберенге,
Сапарлаш биздин єткєн ємїрїбїз.

Кыйырда  калып кеткен эски издер!!!
Кылымга єлбєс-єчпєс дастан тарых!!!

ЫРАЎ-КЄЛЇМ 
ЫР КАЙРЫК

Суйкайган сулууга окшоп мєлтїрєгєн,
Сыны бар сыр аякта мелтиреген.
Ыраў-Кєл ыйык жерим ата-конуш.
Бешигим бакыт їйїм мен тїнєгєн.

Томуктай жылдыз жанат таш башында,
Тїбєлїк кїйїп шамы аскасында.
Айланып кетсем мейли аалам кезип,
Алмашпайм айылымды башкасына.

Ыраў-Кєл асыл жерим каректеги,
Ырыма жазылган бир даректери.
Тарыхка тамырлашып єсїп чыккан,
Тагдырды ырга айланткан данектери.

Суйкайган сулууга окшоп мєлтїрєгєн,
Ыраў-Кєл ыйык кєлїм мелтиреген

ПАМИР ТОО
Табышмактуу тереў сырлар жашырган,
Памир тоолор сен жомоксуў жашынган.
Мен да єзїўдїн бир бурчуўда кїн кїтїп,
Мен да єзїўдїн кєлєкєўє жашынгам.

Кокту-колот кум-шагылдуу жолуўда,
Кулач мїйїз кулжа  качат жонуўда.
Кєркємїўє кєзїм канбай кєп жїрдїм,
Булут сїйгєн ак-мєўгїлїї койнуўда.

Дабааныўда дамыктым да кїйїктїм,
Далай жедим даамдуу этин кийиктин.
Мен єзїўє ыр арнаймын  Памир тоо,
Сен бийиксиў демек мен да бийикмин.

Дабаныўда дамыктым да кїйїктїм,
Оо, Памир тоо, сен дїйнєдє бийиксиў.

СЇЙЇЇ

Мен сїйїїдєн жарат алып ок жегем,
Азыр дале айыга элек от денем.
Мен ишенбейм, сїйїї деген жалганчы,
Урган мени жалындаган чок менен.

Мен сїйїїдєн канча жолу алдандым,
Касам ичип шам кармадым, каргандым.
Ошентсем да таштап кетти бозортуп,
Сїйїї деген уясыбы жалгандын.

Мен сїйїїгє канча жолу кабылдым,
Сагынычка, кусалыкка чабылдым.
Ошентсем да бир кайрылып келген жок,
Мен сїйїїгє ємїр бою таарындым.

Сїйїї деген соо койбойт ээ барганды,
Жїрєгїнє сайып коёр канжарды.
Сїйїї деген балдай таттуу уу экен,
Жан дїйнєгє салып кеткен арманды.

Єскєнбай БЕРДИБАЕВ

Тоолордо тоўгон муздун даамын татып,
Тїнєктєш, жолдош болдук кийиктерге

Єскєнбай менен Фейсбук аркылуу таа-
ныштым. Мындан їч-тєрт жыл мурун 
анын ар кайсы темада жазылган бир не-
че ырларын окуп калдым. Анан “Єскєн-
бай, сен єзїў жакшы билген Памир тоо-
лору,  жер-суулардын аталышы, эл ара-
сында айтылып жїргєн уламыш, дастан-
дар жєнїндє ыр жаз” деп кеўешимди айт-
тым.  Єскєнбай менин ошол сєзїмдї да-
роо кулагына куюп, жїрєгїнє тїйїп ал-
ган экен. Ага “Памир, Алай берметтери” 
деген жаўы китебине кирген чыгармала-
рынан улам ынанып турам. 

Бир жолу улуттук университетте єтїп 
жаткан поэзия кечемде студент кыз “Бай-
ке, Памир жєнїндє жазылган ырлары-
ўыздан дагы окуп бериўиз. Биз алардын 
турмушу менен кененирээк таанышкыбыз 
келет” деп сурап калды. Ошондо мен “Па-
мир тууралуу бир топ ырларды жаздым. 
Буюрса, дагы жазам. Бирок, Памирди то-
лук сїрєттєп бериш їчїн ошол жерде жа-
шаган элдин арасынан бир акын-жазуучу 
чыкса жакшы болмок. Балким, келечек-
те чыгып калаар” деп жооп берген элем. 

Менин ошол тилегим Кудайдын кулагына 
жеткен экен. Мына бїгїн Памирден Єс-
кєнбай акын чыгып олтурат. Бул єтє сим-
воликалуу кєрїнїш. 

Єскєнбай Бердибаевдин жаўы ките-
бине кєєнє кылымдардан бери Мургаб-
дык кыргыздардын арасында оозеки жа-
шап келаткан уламыш, дастандар, ырлар, 
жер-суу аттары тууралуу кєркємдїгї же-
тик, жазуу стили тетик чыгармалары ки-
риптир. Акындык – єзгєчє кубулуш. Ал 
єзї туулуп єскєн элдин каада-салтынан, 
каалоо-тилегинен, ошол жердин суу, аба, 
табият синтезинен жаралат. Єскєнбай бїт-
кїл турпаты менен Памирдин акыны. Ал 
єзї туулуп єскєн жери жєнїндє “Биз кыр-
гыздар” деген ырында таамай чагылдырат:

Алыска аалам кезип чагылдык биз,
Кыр-кырда кызыл гїлдєй ачылдык биз.
Тарыхка єлбєс-єчпєс из калтырып,
Таш тоого тамга болуп басылдык биз.

Асманда жанган сымал чолпон жылдыз,
Алыста ак калпакчан тоолук кыргыз.
Сапарлаш ємїр жолу кайберенге,

Кыйырга чыйыр салган ошол биз-биз.
Паанектеп Памир тоону мекендеген,
Ак калпак улуу кыргыз ошол биз-биз.

Ал эми “Биз тоолуктар” деген 
ырында тууган жер темасын дагы да 
тереўдете берет:

Їркїтпєй кайберенди бийик жерде,
Бїркїттєй уя салдык бийиктерге.
Тоолордо тоўгон муздун даамын татып,
Тїнєктєш, жолдош болдук кийиктерге.

Єскєнбай Бердибаевдин китепте-
ги “Сары-Кол дастаны” деп аталган 
ыры – бул Памир тууралуу тартылган 
эў сонун  картина, кєркєм тасма. Андагы 
жер-суу аттары география коомунда иш-
тегендерди жумушсуз калтырчудай экен. 
Азамат Єскєнбай!

Мадиян, Пышарт, Кара-Кєл,
Ак-балык мєлтїр таза кєл.
Балыгы кєп Булуў-Кєл,
Байыркы Зор-Кєл, Казан-Кєл,
Шаймактын шибер тулаўы,
Бахпурдун кайнайт булагы.
Байыртан кыргыз мекендеп,
Байырлап келген турагы.

Ал эми Єскєнбай жазган  Памирдик 
кыргыздардын  кїнїмдїк турмушунда 
колдонулган сєздєрї боюнча атайын или-
мий иш жазса болот. Бул келечектин иши. 
Мургабда мугалим болуп иштеп жїргєн 
жылдарымда Єскєнбайдын атасы Чєжє 

акени да кєрїп, сїйлєшїп, бир дасторкон-
до даам татып калдым. Чєжє акенин аты 
чєжє болгону менен єзї алп кєкїрєк, эки 
ийнине эки бїркїт кончудай, колдору кї-
рєктєй, зор денелїї дєє киши эле. Ошол 
великандан Єскєнбай аттуу акын жара-
лып, Памирди даўктап ыр жазып жатка-
ны єтє кубанычтуу.

Кыргыз адабиятына биринчи жолу улуу 
Памирден чыккан акын келип олтурат. 
Ырдын жолу Памирдин жолдорундай та-
таал, ашуусу муз, даваны бийик. Єскєн-
бай акын, Памир акын, адабияттагы ка-
дамыў ак жолтой болсун!

Ємїрбек ТИЛЛЕБАЕВ,
Жолон Мамытов жана Курбаналы 

Сабыров атындагы сыйлыктардын 
лауреаты, акын.

КАНАТТУУ КАЙРЫКТАР

КИЙИК ТЇНЄК ПАМИРДИН 
УЛАР ТАЎШЫК АКЫНЫ
Єскєнбай Бердибаев Памирде, Сары-Кол жергесинде туулуп єскєн туўгуч акын. Анын 
“Памир, Алай берметтери” деген жаўы китебин окуп олтуруп, мен єзїмдї кайрадан 
аскасы асман тиреген улуу тоолордун арасында  жїргєндєй элестеттим. Буга чейин 
Памир, Мургабдык кыргыздар жєнїндє Кыргызстандан барып иштеп келген белгилїї 
акын-жазуучулар Мурза Гапаров,  Эрнис Турсунов, Анатай Ємїрканов жана мен чыгарма 
жазып келсек, бул ирет дал ошол улар сайраган Памир тоолорунун койнунда тєрєлїп, 
эр жеткен жаш акын Єскєнбай Бердибаев ыр, дастан, поэмаларын жазып окурман 
журтуна тартуулап олтурат. 
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Б
елгилей кетсек, 
2018-жылы єткєн III 
Дїйнєлїк кєчмєндєр 
оюндарынан соў ки-

йинки оюндарды єткєрїї кезе-
ги Тїркия Республикасына бе-
рилген. III Дїйнєлїк кєчмєндєр 
оюндарынын ардактуу коногу ка-
тары анын ачылыш аземине Пре-
зидент Режеп Тайып Эрдоган да 
катышкан. Коронавирус панде-
миясына байланыштуу бул эл 
аралык маданий-спорттук иш-
чара белгиленген мезгилден 2 
жылга кечигип єттї.

«Биз салттан келечекке бир-
биз!» деген ураан астында єткєн 
IV Дїйнєлїк кєчмєндєр оюнда-
рында ат оюндары боюнча 2, 
улуттук кїрєш боюнча 8, жаа 
атуу боюнча 3 багытта мелдеш-
тер єтїп, жеўїїчїлєр аныктал-
ды. Бїйїр кызытып, канды дїр-
гїткєн кєчмєн оюну – кєк бєрї 
бул жолу кєк бєрї жана кєкпар 
болуп эки бєлєк єткєрїлдї. Кєк-
пар оюнунда Казакстандын ко-
мандасы жеўїїчї болсо, кєк бє-
рїдє Кыргызстандын команда-
сы биринчиликти эч кимге ал-
дырган жок. 

Оюндар алкагында спорттук 
мелдештер менен катар маданий 
иш-чаралар єткєрїлдї.

Мелдештер їчїн курулган 
аянтта кєрїїчїлєр їчїн тажрый-
ба аянтчалары да иштеди. 

Изник кєлїнїн жээгинде 
тамак-аш жана суусундуктар 
бєлїмдєрї, салттуу кол єнєрчї-
лїктї даўазалаган этнобазар, сы-
йынуу жайлары, от жагып маек-
тешїїлєр, ат минїї, оюн-зоок 
єнєрлєрї жана жаа атуу машы-
гуулары болду. 

Маданият, маалымат, спорт 
жана жаштар саясаты министр-
лигинин Дене тарбия жана спорт 
департаментинин маалыматына 
ылайык кыргызстандык спорт-
чулар жалпы 58 медалга ээ 

болушту. Анын ичинде 16 – ал-
тын, 17 – кїмїш, 25 – коло ме-
даль. 

IV Дїйнєлїк кєчмєндєр оюн-
дары 2-октябрда аяктап, жа-
былуу аземи чоў салтанат ме-
нен коштолду. Жабылуу аземи-
не Бїткїл дїйнєлїк этноспорт 
конфедерациясынын президенти 
Билал Эрдоган, Кыргыз Респуб-
ликасынын маданият, маалымат, 

спорт жана жаштар саясаты ми-
нистри Азамат Жаманкулов, 
Тїркиянын жаштар жана спорт 
министри Мехмет Мухаррем 
Касапоглу, Казакстандын мада-
ният жана спорт министри Дау-
рен Абаев катышты.

Кыргыз Республикасы демил-
гелеген дїйнєлїк кєчмєндєр 
оюндары алгачкы ирет 2014-жы-
лы Кырчын жайлоосунда єткєн. 
Кєчмєндєр оюндарынын демил-
гечиси катары Кыргызстан андан 
кийин да 2016 жана 2018-жы-
лы эки жолу єткєрїп, бул иш-
чаранын эл аралык таанылуусу-
на жетише алды. 2018-жылы кєч-
мєндєр оюндары дїйнєгє кула-
чын жайып, 66 мамлекеттен 1,5 
миўден ашуун спортчулар ка-
тышкан. Анда салттуу оюндар-
дын 37 тїрї боюнча мелдештер 
болгон. Ал эми Тїркиянын Из-
ник шаарында єткєн кєчмєн-
дєр оюнуна 102 єлкєдєн 3 миў-
ден ашуун спортчулар каты-
шып, улуттук салттуу оюндар-
дын 40тан ашык тїрї боюнча 

мелдештер болду. Бул кєрсєткїч 
Ала-Тоодон аттанган кєчмєндєр 
оюндары улам кулачын жайып, 
дїйнє элдеринин кєўїлїн бу-
руп, кызыгуусуна ээ болгонун 
далилдейт. 4-кєчмєндєр оюнда-
рынын жабылыш аземинде Бїт-
кїл дїйнєлїк этноспорт конфе-
дерациясынын президенти Билал 

Эрдоган оюндардын єтїшї менен 
Бурсадан бїт дїйнєгє тынчтык 
жана биримдикке чакырык жа-
салганын айтты. Албетте, ал ча-
кырыктын башаты Кыргыз єл-
кєсїнєн башталып, азыркыдай 
оомалуу-тєкмєлїї заманда эр-
кин жана кєз карандысыз ынты-
макта жашоого негизделген кєч-
мєн духту даўазалап дїйнє элин 
аралап жїрєт...

Эмки 5-дїйнєлїк кєчмєндєр 
оюндарын єткєрїї эстафетасы 
кошуна Казакстан Республика-
сына єттї. Эки жылдан кийин 
2024-жылы кєчмєндєр оюнда-
ры кошуна єлкєбїздє єтєт. Маа-
лыматка ылайык Казакстан Рес-
публикасы кийинки оюндарды 
єткєрїїгє ниеттенип, арыз менен 
кайрылган. Билал Эрдоган айт-
макчы, “Кыргызстан бул оюндар-
ды мыкты єткєрїп келди, тїрк 
туугандар дагы ийгиликтїї єт-
кєрдї, эми казакстандык тууган-
дар да мыкты єткєрїп, кєчмєн-
дєр оюндарынын туусун бийик 
кєтєрєрїнє” ишеним чоў. 

IV Дїйнєлїк кєчмєндєр оюн-
дарынын жабылыш аземин-
де Азербайжан, Кыргызстан, 
Тїркмєнстан, Тїркия, Єзбекс-
тан Республикаларынын ма-
даний ишмерлери вокалдык-
хореографиялык єнєрлєрїн кєр-
сєтїп, карабак кїлїктєрїнїн 
шоусу тартууланды. Аягында жа-
былыш аземине катышкан бар-
дык ырчы жана бийчилердин чо-
гуу аткаруусунда T rk Elleri ыры 
менен жабылды. 

Бегим ТУРДАЛИЕВА

САЛТТАН КЕЛЕЧЕККЕ БИР БАРАБЫЗ

29-сентябрда 
Тїркиянын Бурса 
провинциясындагы 
Изник шаарында 
IV Дїйнєлїк 
кєчмєндєр оюндары 
ачылды. Анын 
ачылыш аземине 
Президент Садыр 
Жапаров жана 
Тїркиянын Президенти 
Режеп Тайып Эрдоган 
катышты. 

ДЇЙНЄНЇ АРАЛАГАН  
КЄЧМЄНДЄР ОЮНДАРЫ
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- Эрлан Автандилович, 
учурда кандай иштер менен 
шугулданып жатасыздар?

- Биринчи кезекте кышка 
даярдыктарды талаптагыдай 
деўгээлге жеткирїїнї кєздєєдє-
бїз. Айталык, мектеп менен бала 
бакчаларыбызды маалында оў-
доолордон єткєрїп алдык. Бир 
жакшы жери 1 бала бакчабыздан 
башка мектеп жана мектепке че-
йинки мекемелерибиз газ менен 
жылытылат. Газ Россиядан ке-
лет эмеспи. Россиядагы абал да 
бизди тынчсыздандырбай кой-
бойт. Газыбыз кычыраган кыш 
айында їзгїлтїксїз берилип тур-
са, буйруса балдарыбыз жылуу 
класстарда окушуп, билим берїї 
жаатында жагымсыз жагдайлар 
болбойт.

№40 бала бакчабыз кємїр ме-
нен жылытылат. Ага 40 тонна 
кємїр керек. Эртелеп 40 тонна 
кємїрдї ташып алдык. Бєбєктє-
рїбїз кыштан жылуу чыгышат. 
Отун-суу жагынан толук кам-
сыз болдук десек, жаўылыштык 
эмес. Келечегибиз болгон балдар 
їчїн камкордуктарды ар дайым 
кєрїїгє тийишпиз.

- Жаўы єкмєт башчы жолу-
бузду оўдотуп, оўуп калдык 
дегендердин айткандары туу-
рабы?

- Албетте, калк айтса калп айт-
пайт. Эл менен болгон кездешїї, 

жолугушууларда жол меселеси 
курч кєйгєйлєрдїн туу башы бо-
луп берди. Ырас эле райборбор 
Сокулук айылында жолго бол-
гон камкордук тийиштїї деў-
гээлде кєрїлбєптїр, унутта ка-
лыптыр. Чындыкты айтсак бар-
дык райондук деўгээлдеги иш-
чаралар, майрамдар, семинар-
кеўешмелер биздин айыл рай-
бордо єтєт эмеспи. Келгендер 
айланасынан ырахат албастан, 
иренжип турса, жол бузулуп, 
таштандылар чачылып жатса 
жарашабы? Албетте, жарашпайт.

Сєзїбїз кургак болбосун їчїн 
аткарылган иштерге токтолоюн. 
Жалпы алганда 3 чакырымга чу-
кул жол асфальтталды. Чаў чы-
гып, єйдє-тємєн єткєн элдин 

тынчын алган жолдордун сааты 
чыгууда. Мисалы, 1-май кєчє-
сїнїн 1 чакырым 482 метрине, 
Мичурин кєчєсїнїн 708 метри-
не, Пионер кєчєсїнїн 469 мет-
рине асфальт тєшєлдї. Жолдо-
ру жаркыраган жашоочулардын 
ыраазычылыгы бизди дагы жак-
шы иштерди жасоого шыктан-
дырууда. Жакшы сєз жан эрги-
тет турбайбы. 

- Айтыла берип аягына 
чыкпаган маселелердин че-
чилиши кандай болуп жатат?

- Сокулуктагы чоў кєйгєй-
лєрдїн сап башында башынан 
таза суу маселеси болуп кел-
ген. Себеби, нечен жылдар мур-
да курулган суу тїтїктєрї чирий 
баштаган. Таза суусуз жашоону 

элестетїї кайда?! Таза суу ден-
соолуктун булагы. Демек, таза 
суу маселесин тез арада колго 
алуу менен кемчиликтерди чет-
тетїїгє тийишпиз. Андыктан 
“Таза суу” муниципалдык иш-
канасынын ишин биринчи ке-
зекте чыўдоого кєўїлїбїздї бу-
руудабыз. Албетте, каржы жагын 
караштыруу, табуу оўой эмес. 
Ошондуктан кызмат кєрсєтїї 
боюнча акыларын єз маалында 
тєлєтїї боюнча тынымсыз їгїт 
иштерин жїргїзїп келдик. Ара-
кеттерибиз кыя кетпеди. Атал-
ган ишкана єз каржыларынын 
эсебинен таза суу боюнча оўдоо 
иштерин колго алууда. Жасал-
ган иштерге токтолсок:  Садовая 
кєчєсїнїн 3 метр эски, чириген 
таза суу єтїїчї тїтїктєрїн ал-
маштырып, жаўысын орноттук. 
Ошондой эле Кукуядагы 2 кабат-
туу 7 їй боюнча зор иштерди бї-
тїрдїк. 160 метр эскирген, жа-
рактан чыккан суу тїтїктєрїн 
толук алмаштырдык. Бул їйдїн 
жашоочулары жашоолорун кай-
радан баштагандай кубанышып, 
алкыштарын айтышууда. Таза 

сууга зар болгон кїндєрї артта 
калды. Ушундай эле жаўыртуу 
суу курулуштары башка кєчєлєр-
дє улантылды. Свердлов кєчєсї-
нїн 600 метрине жаўы суу тїтїк-
тєрї орнотулду. Андан сырткары 
Токтогул борбордук кєчєсїнїн 
200 метрге чукул эскирген суу 
тїтїктєрї жаўыртылды.

- Жаштар келечегибиз, 
алардын маданиятын кєтєрїї 
їчїн жагымдуу шарттарды 
тїзїшїбїз зарыл. Бош убак-
тарын пайдалуу иштер менен 
єткєрїшсє, албетте алар жа-
гымсыз окуялардан окчун бо-
лушат. Бул багытта бурулуш-
тар барбы?

- Албетте, келечегибиз болгон 
жаштар їчїн айрыкча айыл жер-
леринде шаардыктарга тете ыў-
гайлуу шарттарды тїзїїгє ти-
йишпиз. Бардык мыкты адам-
дар айылдан чыкканын кантип 
танабыз? Кийинки кезде єлкє-
бїздє маданият жана спорттук 
иштерге айрыкча кєўїл бєлї-
нїїдє. Мыкты спортсмендери-
биз дїйнє жїзїн дїўгїрєтїїдє. 
Андыктан айылда спорт менен 
машыксак деген жаштар арбын. 
Бул жакшы кєрїнїш.

Биз дзюдо боюнча машыгуучу 
спорт залын салып бїтїрїїдєбїз. 
Бардык зарыл жабдууларын ал-
дык. Жакында ачуу салтанатын 
жасайбыз. Жаш спортсмендер, 
ата-энелер, белгилїї инсандар, 
спорттун ышкыбоздору катышат. 
Жаштарга арналган бул спорт-
тук залыбыз болочок олимпиада 
чемпиондорун таптап чыгат, де-
ген ишенимдебиз. Жакында ки-
чи футбол талаабыздын эскирип 
калган астын кайрадан жаўыр-
тып алдык. Кєк шибер килем тє-
шєлїп, кичи футбол талаасын-
да балдар машыгып жатышат. 
Бул жасалгандар чек эмес, бал-
дар, жаштар їчїн дагы мыкты 
заманбап шарттарды тїзсєк де-
ген тилектебиз. Жакшы тилек – 
жарым ырыс.

Баса, Сокулук айыл аймагында 
тазалык маселеси да колго алын-
ды. Таштандыларды тазалоого 
айрыкча кєўїл бурулууда.

- Алдыда кандай максатта-
рыўыздар бар?

- Алдыда дагы эле жол меселе-
син, суу маселесин толук чечїїгє 
тийишпиз. Быйыл ишти жакшы 
баштадык. Кийинки жылда кай-
радан улантабыз. Эў башкы ма-
селе “Таза суу” жана “Тазалык” 
муниципалдык ишканаларын за-
манбап жаўы техникалар менен 
камсыз кылууга бардык аракет-
терди жумшап жатабыз. Ошон-
дой эле ишкерлерди колдоп, жа-
ўы ишканаларды курсак, жаўы 
жумушчу орундарды ачсак деген 
максаттарыбыз бар.

Айчїрєк МАКЕШОВА

ЖЕТЕКЧИНИН ЖЇЗ КЇНЇ

Байжигитов Эрлан 
Автандиловичтин аталган 
айыл аймагына єкмєт 
башчылыкка келгенине 
аз гана убакыт болду. 
Жїз кїн аралыгында 
айтарлык иштерди 
илгерилетишти. Анткени, 
айыл єкмєттєрдїн єнїгїї 
багыттары менен негизинен 
тааныш, чоочун эмес. 
Айыл элинин кєйгєйлєрї, 
келечек максаттары 
менен жуурулушуп келген. 
Айыл єкмєттєрїндє, 
райондук мамлекеттик 
админстрацияларында 
жооптуу кызматтарды 
аркалап, єз милдеттерин 
мизилдетип аткарып 
келгендиктен жетекчилик 
эки тизгин, бир чылбырды 
кармоо учуруна жетти.
Сокулук районунун борбору 
Сокулук айыл єкмєтї 
башка айыл єкмєттєрїнє 
салыштырмалуу кєзгє 
кєбїрєєк тїшєт. Анткени, 
ар тараптан районго 
жумуштап келген эл агымы 
жыш. Андыктан, айлана-
чєйрє маданияты жогору 
болушу шарт. Сокулук айыл 
єкмєтї єрнєктїїлїгї менен 
оозго алынышы кажет.

Сокулук районундагы Сокулук айыл 
єкмєтїнїн башчысы Эрлан БАЙЖИГИТОВ:

“ЖАКШЫ ТИЛЕК – 
ЖАРЫМ ЫРЫС”
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2023-2027-ЖЫЛДАРГА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫН 
СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК ЄНЇКТЇРЇЇНЇН БОЛЖОЛУ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР 
КАБИНЕТИНИН 2021-ЖЫЛДЫН 15-НОЯБРЫНДАГЫ 

№ 264 «КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АТКАРУУ 
БИЙЛИГИНИН МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРЫНЫН 

ЖАНА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
БАШКА МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРЫНЫН, 

АНЫН ИЧИНДЕ ТЕХНИКАЛЫК ЖАНА 
ТЕЙЛЄЄЧЇ ПЕРСОНАЛЫНЫН ШТАТТЫК 

САНЫНЫН ЧЕГИ ЖЄНЇНДЄ» ТОКТОМУНА 
ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 28-èþëóí-

äàãû ¹319 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíå êàðàøòóó Ìàì-
ëåêåòòèê òèë æàíà òèë ñàÿñàòû áîþí÷à óëóòòóê êîìèññèÿíûí èøèí 
óþøòóðóó æºí¿íäº» Æàðëûãûí èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà, «Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëà-
éûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2021-æûë-
äûí 15-íîÿáðûíäàãû ¹ 264 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àòêàðóó áèé-
ëèãèíèí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíûí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
áàøêà ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíûí, àíûí è÷èíäå òåõíèêàëûê æàíà 
òåéëºº÷¿ ïåðñîíàëûíûí øòàòòûê ñàíûíûí ÷åãè æºí¿íäº» òîêòîìó-
íà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí 1-òèðêåìåñèíäå:
- 23-ïóíêò ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
2) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí 2-òèðêåìåñèíäå:
- 7-ïóíêò òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"

7 Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíå êàðàøòóó Ìàì-
ëåêåòòèê òèë æàíà òèë ñàÿñàòû áîþí÷à óëóòòóê êîìèññèÿ 

56 7 

 àíûí è÷èíäå:   

áîðáîðäóê àïïàðàòû 21 3

âåäîìñòâîëóê áºë¿ìäºð¿ 35 4
".

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê 
òèë æàíà òèë ñàÿñàòû áîþí÷à óëóòòóê êîìèññèÿ (ìàêóëäàøóó áîþí-
÷à) óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.

3. Óøóë òîêòîìäó èøêå àøûðóó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçè-
äåíòèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê òèë æàíà òèë ñàÿñàòû áîþí÷à óëóò-
òóê êîìèññèÿ ¿÷¿í áåêèòèëãåí øòàòòûê ñàíäûí æàíà ðåñïóáëèêàëûê 
áþäæåòòå òèåøåë¿¿ æûëãà æàíà êèéèíêè æûëäàðãà êàðàëãàí êàðà-
æàòòàðäûí ÷åãèíäå æ¿çºãº àøûðûëàò äåï áåëãèëåíñèí.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè «Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí 2022-æûëãà ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòè æàíà 2023-2024-æûë-
äàðãà áîëæîëó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà ºç-
ãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçà-
ìûíûí äîëáîîðóí èøòåï ÷ûãóóäà, îøîíäîé ýëå êèéèíêè æûëäàðãà 
ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòòè ò¿ç¿¿äº óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó 
ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êàðàñûí.

5. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºòêºí-
äºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 27-ñåíòÿáðû, ¹525

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 
2012-ЖЫЛДЫН 24-ОКТЯБРЫНДАГЫ 

№748 "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ЄКМЄТЇНЇН МЫЙЗАМ ДОЛБООРЛОО

 ИШТЕРИНИН РЕГЛАМЕНТИН БЕКИТЇЇ 
ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ 

КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ìûéçàì äîë-

áîîðëîî èøèí ºðê¿íäºò¿¿ ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòó-
öèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13,17-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèêêå àëûï, Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2012-æûëäûí 24-îêòÿá-
ðûíäàãû ¹748 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í ìûéçàì äîë-
áîîðëîî èøòåðèíèí ðåãëàìåíòèí áåêèò¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíà òº-
ìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) àòàëûøûíäàãû æàíà ïðåàìáóëàñûíäàãû ò¿ðä¿¿ æºíäºìºëºð-
äºã¿ "ªêìºò" äåãåí ñºç òèåøåë¿¿ æºíäºìºëºðäºã¿ "Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòè" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

2) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ìûéçàì äîëáîîðëîî èøòåðèíèí 
ðåãëàìåíòèíäå:

- 9-ïóíêòóíóí áèðèí÷è àáçàöûíäàãû "æûë ñàéûí" äåãåí ñºçäºð 
"Æîãîðêó Êå¢åøòèí èøèíèí ñåññèÿëûê ìåçãèëèíå" äåãåí ñºçäºð ìå-
íåí àëìàøòûðûëñûí;

- 11-ïóíêòóíóí àëòûí÷û àáçàöûíäàãû "íîÿáðûíàí" äåãåí ñºç "èþ-
íóíàí" äåãåí ñºç ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 12-ïóíêòóíóí áèðèí÷è àáçàöûíäàãû "òèéèøò¿¿ ìåçãèëãå" äåãåí 
ñºçäºð "Æîãîðêó Êå¢åøòèí èøèíèí ñåññèÿëûê ìåçãèëèíå" äåãåí ñºç-
äºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 13-ïóíêòóíäà:
áèðèí÷è àáçàöòàãû "íîÿáðäàí" äåãåí ñºç "èþíäàí" äåãåí ñºç ìå-

íåí àëìàøòûðûëñûí;
ýêèí÷è àáçàöòàãû "äåêàáðäàí" äåãåí ñºç "èþëäàí" äåãåí ñºç ìå-

íåí àëìàøòûðûëñûí;
- 17-ïóíêòóíäàãû "ó÷óðäàãû æûëãà" äåãåí ñºçäºð "òèéèøò¿¿ ìåç-

ãèëãå" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.
2. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 27-ñåíòÿáðû, ¹526

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭКОНОМИКА ЖАНА КОММЕРЦИЯ 
МИНИСТРЛИГИНЕ КАРАШТУУ МАМЛЕКЕТТИК МЇЛКТЇ БАШКАРУУ 

БОЮНЧА ФОНДДУН АЛДЫНДАГЫ "ТАЛАС" СООДА-БАЗАР КОМПЛЕКСИ 
МАМЛЕКЕТТИК ИШКАНАСЫН ЖАНА ЖЕР УЧАСТОГУН ТАЛАС ШААРЫНЫН 
МЭРИЯСЫНЫН МУНИЦИПАЛДЫК МЕНЧИГИНЕ ЄТКЄРЇП БЕРЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2010-ЖЫЛДЫН 
2-ФЕВРАЛЫНДАГЫ №54 "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

ЭКОНОМИКА ЖАНА КОММЕРЦИЯ МИНИСТРЛИГИНЕ КАРАШТУУ 
"ТЫШКЫ СООДА ЧЄЙРЄСЇНДЄГЇ "БИРДИКТЇЇ ТЕРЕЗЕ" 

БОРБОРУ" МАМЛЕКЕТТИК ИШКАНАСЫНЫН БАЙКООЧУ КЕЎЕШИ 
ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

2022-жылдын  4-октябры10
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

"Ì¿ëêêº ìóíèöèïàëäûê ìåí÷èê æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 6-ñòàòüÿñûíà, "Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 
17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåð-
öèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿ áàø-
êàðóó áîþí÷à ôîíä Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà 
æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê 
ì¿ëêò¿ áàøêàðóó áîþí÷à ôîíääóí àëäûíäàãû "Òàëàñ" 
ñîîäà-áàçàð êîìïëåêñè ìàìëåêåòòèê èøêàíàñûí (ìûí-
äàí àðû - "Òàëàñ" ÑÁÊ ÌÈ) æàíà Òàëàñ øààðû, Ìàíàñ 
êº÷., 60 äàðåãè áîþí÷à æàéãàøêàí 4759,81 ì2 æåð ó÷àñ-
òîãóí (èäåíòèôèêàöèÿëûê êîäó 6-05-04-0012-0798) áåë-
ãèëåíãåí òàðòèïòå Òàëàñ øààðûíûí ìýðèÿñûíûí ìóíè-
öèïàëäûê ìåí÷èãèíå ºòêºð¿ï áåðñèí.

2. Òàëàñ øààðûíûí ìýðèÿñûíà áåëãèëåíãåí òàðòèïòå 
òºìºíê¿ëºð ñóíóøòàëñûí:

1) "Òàëàñ" ÑÁÊ ÌÈíè ìóíèöèïàëäûê ìåí÷èêêå êàáûë 
àëóó;

2) "Òàëàñ" ÑÁÊ ÌÈíè Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûé-
çàìäàðûíà ûëàéûê þñòèöèÿ îðãàíäàðûíäà ìàìëåêåòòèê 
êàéðà êàòòîîäîí ºòêºð¿¿;

3) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê 
êàòòîî îðãàíäàðûíäà ì¿ëêêº ìåí÷èê óêóãóí êàòòîî;

4) ºòêºð¿ë¿ï áåðèëãåí èøêàíàíûí ì¿ëêò¿ê êîìïëåêñèí, 
àíûí è÷èíäå àíûí áºë¿ã¿í àíäàí àðû àæûðàòóóãà òûþó 
ñàëóóíó áåëãèëºº ìåíåí æåðãèëèêò¿¿ áþäæåòòèí êèðå-
øå áºë¿ã¿í êºáºéò¿¿ ¿÷¿í ºòêºð¿ë¿ï áåðèëãåí èøêàíà-
íû ìàêñàòòóó áàãûòû áîþí÷à ïàéäàëàíóó; 

5) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê êîäåêñèíèí 77-ñòàòü-
ÿñûíà ûëàéûê ºòêºð¿ë¿ï áåðèëãåí èøêàíàíûí êûçìàò-
êåðëåðè ìåíåí ýìãåê ìàìèëåëåðèí ñàêòîî.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåð-
öèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿ áàø-
êàðóó áîþí÷à ôîíä:

- Òàëàñ øààðûíûí ìýðèÿñû ìåíåí áèðãåëèêòå áèð àé-
ëûê ìººíºòòº óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí 
"Òàëàñ" ÑÁÊ ÌÈíè æàíà æåð ó÷àñòîãóí Òàëàñ øààðûíûí 
ìýðèÿñûíûí ìóíèöèïàëäûê ìåí÷èãèíå êàáûë àëóó-ºòêº-
ð¿ï áåð¿¿í¿ êàìñûç êûëñûí;

- ºç¿í¿í ÷å÷èìäåðèí óøóë òîêòîìãî ûëàéûê êåëòèðñèí;
- óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó áàøêà ÷àðàëàðäû êºð-

ñ¿í.
4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 

2021-æûëäûí 10-äåêàáðûíäàãû ¹300 "Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãèíèí âå-
äîìñòâîëóê áºë¿ìäºð¿í¿í æàíà óþìäàðûíûí ìàñåëåëå-
ðè æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

- æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòð-
ëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿ áàøêàðóó áîþí÷à 
ôîíääóí áàøêàðóó ñõåìàñûíäà "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàø-
òóó Ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿ áàøêàðóó áîþí÷à ôîíääóí àë-
äûíäàãû "Òàëàñ" ñîîäà-áàçàð êîìïëåêñè ìàìëåêåòòèê 
èøêàíàñû" äåãåí ïîçèöèÿ àëûï ñàëûíñûí.

4. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí 
Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäå-
ðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

5. 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 27-ñåíòÿáðû, ¹524

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûí ºí¿êò¿ð¿¿í¿í ìàêðîýêîíîìè-
êàëûê ïàðàìåòðëåðèí îðòî ìººíºòò¿¿ ìåçãèëãå àíûê-
òîî ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áþäæåòòèê 
êîäåêñèíèí 74-áåðåíåñèíå, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðè-
íå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. 2023-2027-æûëäàðãà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûí ñî-
öèàëäûê-ýêîíîìèêàëûê ºí¿êò¿ð¿¿í¿í áîëæîëó òèðêå-
ìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 2023-2027-æûëäàðãà ôèñ-
êàëäûê ñàÿñàòûíûí íåãèçãè áàãûòòàðûí èøòåï ÷ûãóóäà 
2023-2027-æûëäàðãà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûí ºí¿êò¿-
ð¿¿í¿í áåêèòèëãåí ìàêðîýêîíîìèêàëûê ïàðàìåòðëå-
ðèí íåãèç êàòàðû àëñûí.

3. Àòêàðóó áèéëèãèíèí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðû, Áèø-
êåê æàíà Îø øààðëàðûíûí ìýðèÿëàðû (ìàêóëäàøóó 
áîþí÷à):

1) îðòî ìººíºòò¿¿ ïðîãðàììàëàðäû æàíà ºí¿êò¿ð¿¿ 
ñòðàòåãèÿëàðûí èøòåï ÷ûãóóäà 2023-2027-æûëäàðãà 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûí ºí¿êò¿ð¿¿í¿í áåêèòèëãåí ìàê-
ðîýêîíîìèêàëûê ïàðàìåòðëåðèí íåãèç êàòàðû àëûøñûí;

2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè-
íèí ïðîãðàììàëûê äîêóìåíòòåðèíäå êàðàëãàí èø-÷àðà-
ëàðäû àòêàðóó, ýêîíîìèêàëûê àêòèâä¿¿ë¿êò¿ êàëûáûíà 
êåëòèð¿¿ æàíà èøêåðäèê ñóáúåêòòåðäèí èøèí êîëäîî, 
ýêîíîìèêàëûê ºñ¿ø òåìïòåðèíèí ìàêñàòòóó êºðñºòê¿÷-
òºð¿í êàìñûçäîî ¿÷¿í òåéëåãåí áàãûòòàð áîþí÷à ºíä¿-
ð¿øò¿í æàíà ðåñóðñòàðäûí êîøóì÷à ðåçåðâäåðèí òà-
áóó áîþí÷à òîëóê ÷àðàëàðäû êºð¿øñ¿í;

3) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûí ñîöèàëäûê-ýêîíîìèêàëûê 
ºí¿êò¿ð¿¿í¿í ìàêñàòòóó êºðñºòê¿÷òºð¿í àòêàðóóãà ìî-
íèòîðèíã æ¿ðã¿ç¿ï òóðóøñóí æàíà àé ñàéûí îò÷åòòóê 
ìåçãèëäåí êèéèíêè àéäûí 15èíåí êå÷èêòèðáåñòåí îò-

÷åòòóê ìåçãèëäå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûí ñîöèàëäûê-
ýêîíîìèêàëûê ºí¿êò¿ð¿¿í¿í ìàêñàòòóó êºðñºòê¿÷òºð¿í 
àòêàðóóíóí æ¿ð¿ø¿ òóóðàëóó ìààëûìàòòû Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëè-
ãèíå áåðèï òóðóøñóí.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîì-
ìåðöèÿ ìèíèñòðëèãè:

1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûí ñîöèàëäûê-ýêîíîìèêàëûê 
ºí¿êò¿ð¿¿í¿í ìàêñàòòóó êºðñºòê¿÷òºð¿í àòêàðóóãà ìî-
íèòîðèíãäèí æûéûíòûêòàðûí êâàðòàë ñàéûí æàëïûëàï 
òóðñóí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòèíèí æûéíàëûøòàðûíäà êàðàëóóãà òèéèø áîëãîí 
ìàñåëåëåðäèí áåêèòèëãåí ãðàôèãèíå æàíà òèçìåñèíå 
ûëàéûê îò÷åòòóê ìåçãèëäå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûí ñî-
öèàëäûê-ýêîíîìèêàëûê ºí¿êò¿ð¿¿í¿í ìàêñàòòóó êºðñºò-
ê¿÷òºð¿í àòêàðóó òóóðàëóó ìààëûìàòòû Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå áåðèï òóðñóí;

2) 2023-2027-æûëäàðãà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûí ñî-
öèàëäûê-ýêîíîìèêàëûê ºí¿êò¿ð¿¿í¿í áîëæîëóí ìè-
íèñòðëèêòèí ðàñìèé âåá-ñàéòûíà æàðûÿëàñûí.

5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè-
íèí 2021-æûëäûí 28-èþíóíäàãû ¹47 "2022-2024-æûë-
äàðäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûí ñîöèàëäûê-ýêîíîìèêà-
ëûê ºí¿êò¿ð¿¿í¿í îðòî ìººíºòò¿¿ áîëæîëó æºí¿íäº" 
òîêòîìó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí.

6. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñû-
íûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å-
÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿ê-
òºëñ¿í.

7. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æå-
òè ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 6-ñåíòÿáðû, ¹484

"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æº-
í¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûé-
çàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2010-æûëäûí 
2-ôåâðàëûíäàãû ¹54 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíî-
ìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó "Òûøêû 
ñîîäà ÷ºéðºñ¿íäºã¿ "Áèðäèêò¿¿ òåðåçå" áîðáîðó" ìàì-
ëåêåòòèê èøêàíàñûíûí áàéêîî÷ó êå¢åøè æºí¿íäº" òîê-
òîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëè-
ãèíå êàðàøòóó "Òûøêû ñîîäà ÷ºéðºñ¿íäºã¿ "Áèðäèêò¿¿ 

òåðåçå" áîðáîðó" ìàìëåêåòòèê èøêàíàñûíûí áàéêîî÷ó 
êå¢åøèíèí êóðàìû òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû îí ýêèí÷è 
àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí:

"Øàéêåøòèêòè áààëîî æàíà êîíòðîëäîî áîþí÷à îð-
ãàíäàðäûí àññîöèàöèÿñûíûí ïðåçèäåíòè (ìàêóëäàøóó 
áîþí÷à);".

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 27-ñåíòÿáðû, ¹528
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2019-ЖЫЛДЫН 28-ЯНВАРЫНДАГЫ 
№20 «ШАЙКЕШТИК ЖЄНЇНДЄ ДЕКЛАРАЦИЯНЫ КАБЫЛ АЛУУ ФОРМАСЫНДА 

ПРОДУКЦИЯНЫН ШАЙКЕШТИГИН МИЛДЕТТЇЇ ТЇРДЄ ТАСТЫКТОО 
ЖЄНЇНДЄ» ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Óëóòòóê ìûéçàìäàðäû Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê êîìèñ-
ñèÿñûíûí ÷åíåìäèê óêóêòóê áàçàñûíà øàéêåø êåëòè-
ð¿¿ áîþí÷à ìûíäàí àðû ÷àðàëàðäû êºð¿¿ ìàêñàòûí-
äà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäàãû òåõíèêàëûê æºíãº ñà-
ëóóíóí íåãèçäåðè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìûéçàìûíûí 25-ñòàòüÿñûíà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðå-
íåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòð-
ëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûëäûí 
28-ÿíâàðûíäàãû ¹20 «Øàéêåøòèê æºí¿íäº äåêëàðà-
öèÿíû êàáûë àëóó ôîðìàñûíäà ïðîäóêöèÿíûí øàéêåø-
òèãèí ìèëäåòò¿¿ ò¿ðäº òàñòûêòîî æºí¿íäº» òîêòîìóíà 
òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

- 2-ïóíêòóíóí ýêèí÷è àáçàöûíäàãû «Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2005-æûëäûí 30-äåêàáðûíäà-
ãû ¹639 «Ïðîäóêöèÿíûí øàéêåøòèãèí ìèëäåòò¿¿ ò¿ð-
äº òàñòûêòîî æºí¿íäº» òîêòîìó ìåíåí» äåãåí ñºçäºð 
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 
2022-æûëäûí 20-ìàéûíäàãû ¹267 «Øàéêåøòèêòè áàà-
ëîî ÷ºéðºñ¿íäºã¿ àéðûì ìàñåëåëåð æºí¿íäº» òîêòîìó 
ìåíåí» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 3-ïóíêòóíäàãû «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ 
òàðàáûíàí áåëãèëåíãåí» äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;

- 4-ïóíêòóíäàãû «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ 
òàðàáûíàí áåëãèëåíãåí êîìïåòåíöèÿñûíûí ÷åãèíäå» 
äåãåí ñºçäºð «êîìïåòåíöèÿñûíûí ÷åãèíäå» äåãåí ñºç-
äºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 5-ïóíêòóíäàãû «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëàìàò-
òûê ñàêòîî ìèíèñòðëèãèíèí Îîðóëàðäûí àëäûí àëóó 
æàíà ìàìëåêåòòèê ñàíèòàðäûê-ýïèäåìèîëîãèÿëûê êº-
çºìºë äåïàðòàìåíòè» äåãåí ñºçäºð «Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãèíå 
êàðàøòóó Ñòàíäàðòòàøòûðóó æàíà ìåòðîëîãèÿ áîðáî-
ðó» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 6-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí: «6. 
Òºìºíê¿ëºð áåêèòèëñèí:

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí òåõíèêàëûê ðåãëàìåíòòå-
ðèíèí òàëàïòàðûíà øàéêåøòèê æºí¿íäº äåêëàðàöèÿ-
íû êàáûë àëóóíóí òàðòèáè æºí¿íäº æîáî (ìûíäàí àðû 
- Æîáî) 1-òèðêåìåãå ûëàéûê;

- Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê áèðëèãèíèí (Áàæû áèðëèãè-
íèí) òåõíèêàëûê ðåãëàìåíòòåðèíèí òàëàïòàðûíà øàé-
êåøòèê æºí¿íäº áèðäèêò¿¿ ôîðìàäàãû äåêëàðàöèÿíû 
êàáûë àëóóíóí òàðòèáè æºí¿íäº æîáî (ìûíäàí àðû - 
Æîáî) 2-òèðêåìåãå ûëàéûê.»;

- 7-ïóíêòóíóí 3-ïóíêò÷àñû «Ýêîíîìèêà» äåãåí ñºç-
äºí êèéèí «æàíà êîììåðöèÿ» äåãåí ñºçäºð ìåíåí òî-
ëóêòàëñûí;

- 8-ïóíêòóíóí 1-ïóíêò÷àñû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà 
áàÿíäàëñûí:

«1) Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê áèðëèãèíèí (Áàæû áèðëè-
ãèíèí) òåõíèêàëûê ðåãëàìåíòòåðèíèí òàëàïòàðûíà øàé-
êåøòèê æºí¿íäº áèðäèêò¿¿ ôîðìàäàãû äåêëàðàöèÿëàð-
äû êàòòîîíó óøóë Æîáîãî ûëàéûê æ¿çºãº àøûðûøñûí;»;

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí òåõíèêàëûê ðåãëàìåíòòåðèíèí òà-
ëàïòàðûíà øàéêåøòèê æºí¿íäº äåêëàðàöèÿíû êàáûë 
àëóóíóí òàðòèáè æºí¿íäº æîáîäî:

- î¢ æàãûíûí ¿ñò¿¢ê¿ áóð÷óíäàãû «Òèðêåìå» äåãåí 
ñºç «1-òèðêåìå» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 6-ïóíêòóíäàãû «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëàìàò-
òûê ñàêòîî ìèíèñòðëèãèíèí Îîðóëàðäûí àëäûí àëóó 
æàíà ìàìëåêåòòèê ñàíèòàðäûê-ýïèäåìèîëîãèÿëûê êº-
çºìºë äåïàðòàìåíòèíå» äåãåí ñºçäºð «Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãèíå 
êàðàøòóó Ñòàíäàðòòàøòûðóó æàíà ìåòðîëîãèÿ áîðáî-
ðóíà» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 9-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«9. Øàéêåøòèê æºí¿íäº äåêëàðàöèÿëàðäû êàòòîî 

áîþí÷à êûçìàòòàð ûéãàðûì óêóêòóó îðãàí òàðàáûíàí 
ìàìëåêåòòèê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºð æààòûíäàãû ìûé-
çàìäàðãà ûëàéûê æ¿ðã¿ç¿ëºò.

Ïðîäóêöèÿíû ñåðòèôèêàòòîî áîþí÷à àêêðåäèòòåëãåí 
îðãàíäàðãà àêû òºëºº æóìóøòàðãà æàíà øàéêåøòèêòè 
òàñòûêòîî áîþí÷à êûçìàòòàðãà áààëàðäûí ïðåéñêó-
ðàíòû áîþí÷à æ¿ðã¿ç¿ëºò.»;

- 12-ïóíêòóíäàãû «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûé-
çàìäàðûíäà áåëãèëåíãåí òàðòèïòå» äåãåí ñºçäºð «Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí òåõíèêàëûê æºíãº ñàëóó ÷ºéðº-
ñ¿íäºã¿ ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê» äåãåí ñºçäºð ìåíåí 
àëìàøòûðûëñûí;

- 20-ïóíêòóíäàãû «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûé-
çàìäàðûíà ûëàéûê áåëãèëåíãåí» äåãåí ñºçäºð «Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí òåõíèêàëûê æºíãº ñàëóó ÷ºéðº-
ñ¿íäºã¿ ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê» äåãåí ñºçäºð ìåíåí 
àëìàøòûðûëñûí;

- 21, 23-ïóíêòòàðûíäàãû «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
ìûéçàìäàðûíà» äåãåí ñºçäºð «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Óêóê áóçóóëàð æºí¿íäº êîäåêñèíå» äåãåí ñºçäºð 
ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- óøóë òîêòîìäóí òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà-
ãû 2-òèðêåìå ìåíåí òîëóêòàëñûí.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 27-ñåíòÿáðû, ¹533

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ОШ ОБЛУСУНУН КАРА-СУУ РАЙОНУНУН 
ЖАЎЫ-АРЫК АЙЫЛ АЙМАГЫНДА ЖАЙГАШКАН ЖЕРЛЕРДИ "АЙЫЛ ЧАРБА 
БАГЫТЫНДАГЫ ЖЕРЛЕР" КАТЕГОРИЯСЫНАН "КАЛКТУУ КОНУШТАРДЫН 

ЖЕРЛЕРИ" КАТЕГОРИЯСЫНА КОТОРУУ (ТРАНСФОРМАЦИЯЛОО) ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Îø îáëóñóíóí Êàðà-Ñóó 
ðàéîíóíóí Æà¢û-Àðûê àéûë àéìàãûíäàãû êàëêòóó êî-
íóøòàðäûí àéìàêòàðûí êå¢åéò¿¿ ìàêñàòûíäà, Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Æåð êîäåêñèíèí 20-ñòàòüÿñûíà, "Æåð 
ó÷àñòîêòîðóí êîòîðóó (òðàíñôîðìàöèÿëîî) æºí¿íäº" 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 6-áåðåíåñè-
íå, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè 
æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê 
Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê, Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Îø îáëóñóíäàãû ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ë¿í¿í 
2021-æûëäûí 29-èþëóíäàãû ¹03/859 êîðóòóíäóñóí æà-
íà Êàðà-Ñóó ðàéîíäóê ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñû-
íûí 2014-æûëäûí 23-äåêàáðûíäàãû ¹41 òîêòîìóí êº-
¢¿ëãº àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Îø îáëóñóíóí Êàðà-Ñóó 
ðàéîíóíóí Æà¢û-Àðûê àéûë àéìàãûíäà æàéãàøêàí 
Àéûë ÷àðáà æåðëåðèíèí ìàìëåêåòòèê ôîíäóíóí æàë-
ïû àÿíòû 133,8 ãà êàéðàê àéäîî æåðè "Àéûë ÷àðáà áà-
ãûòûíäàãû æåðëåð" êàòåãîðèÿñûíàí "Êàëêòóó êîíóøòàð-
äûí æåðëåðè" êàòåãîðèÿñûíà æåêå òóðàê ¿éëºðä¿ êóðóó 
¿÷¿í êîòîðóëñóí (òðàíñôîðìàöèÿëàíñûí), àíûí è÷èíåí:

- Æà¢û-Àðûê àéûëûíûí ¹95 (13,40 ãà), ¹103 (15,50 
ãà), ¹105 (26,90 ãà), ¹108 (14,90 ãà) êîíòóðëàðûíäà-
ãû 70,70 ãà æåð;

-Òàø-Àðûê àéûëûíûí ¹108 (12,20 ãà), ¹138 (11,90 
ãà), ¹142 (17,40 ãà) êîíòóðëàðûíäàãû 41,50 ãà æåð;

- Àê-Òåðåê àéûëûíûí ¹1202 (14,20 ãà), ¹1168 (7,40 
ãà) êîíòóðëàðûíäàãû 21,60 ãà æåð.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Îø îáëóñóíóí Êàðà-Ñóó 
ðàéîíäóê ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñû òºìºíê¿ëºð-
ä¿ êàìñûç êûëñûí:

1) óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí æåðëåð-
äè ìàêñàòòóó áàãûòû áîþí÷à ïàéäàëàíóóíó;

2) æåðäè ýñåïêå àëóó äîêóìåíòòåðèíå òèéèøò¿¿ ºç-
ãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿í¿;

3) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëà-
éûê óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí æåðëåð-
äèí øààð êóðóó äîêóìåíòòåðèí èøòåï ÷ûãóóíó æàíà 
áåêèò¿¿í¿.

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

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 27-ñåíòÿáðû, ¹531

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЧЇЙ ОБЛУСУНУН 
ЫСЫК-АТА РАЙОНУНУН МИЛЯНФАН АЙЫЛ 

АЙМАГЫНДА ЖАЙГАШКАН ЖЕРЛЕРДИ "АЙЫЛ ЧАРБА 
БАГЫТЫНДАГЫ ЖЕРЛЕР" КАТЕГОРИЯСЫНАН "ЄНЄР 

ЖАЙЫНЫН, ТРАНСПОРТТУН, БАЙЛАНЫШТЫН, 
ЭНЕРГЕТИКАНЫН, КОРГОНУУНУН ЖЕРЛЕРИ ЖАНА 

БАШКА БАГЫТТАГЫ ЖЕРЛЕР" КАТЕГОРИЯСЫНА 
КОТОРУУ (ТРАНСФОРМАЦИЯЛОО) ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ×¿é îáëóñóíóí Ûñûê-Àòà ðàéîíóíà êàðàøòóó 

Ìèëÿíôàí àéûë àéìàãûíäà èíäóñòðèÿëûê-ëîãèñòèêàëûê áîðáîð êóðóó 
ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æåð êîäåêñèíèí 20-ñòàòüÿñûíà, 
"Æåð ó÷àñòîêòîðóí êîòîðóó (òðàíñôîðìàöèÿëîî) æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 6-áåðåíåñèíå, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿ-
ëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí ªêìºò¿í¿í ×¿é îáëóñóíäàãû ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ë¿í¿í 2020-æûë-
äûí 19-ôåâðàëûíäàãû ¹ÝÀ-05-994 êîðóòóíäóñóí æàíà Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí ×¿é îáëóñóíóí Ûñûê-Àòà ðàéîíóíóí ìàìëåêåòòèê àäìèíèñò-
ðàöèÿñûíûí 2019-æûëäûí 25-îêòÿáðûíäàãû ¹360-ò òåñêåìåñèí ýñêå 
àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ×¿é îáëóñóíóí Ûñûê-Àòà ðàéîíóíóí Ìè-
ëÿíôàí àéûë àéìàãûíûí ¹192 êîíòóðóíäà æàéãàøêàí, Ìàâàíêóé Àáäó-
ðàõìàí Äæóìàðîâè÷òèí (1,48 ãà) æàíà Ãóáåçà Ðàâèëü Øàáàíååâè÷òèí 
(2,45 ãà) æåêå ìåí÷èãèíäåãè æàëïû àÿíòû 3,93 ãà ñóãàò àéäîî æåðëåðè èí-
äóñòðèÿëûê-ëîãèñòèêàëûê áîðáîð êóðóó ¿÷¿í "Àéûë ÷àðáà áàãûòûíäàãû 
æåðëåð" êàòåãîðèÿñûíàí "ªíºð æàéûíûí, òðàíñïîðòòóí, áàéëàíûøòûí, 
ýíåðãåòèêàíûí, êîðãîíóóíóí æåðëåðè æàíà áàøêà áàãûòòàãû æåðëåð" êà-
òåãîðèÿñûíà êîòîðóëñóí (òðàíñôîðìàöèÿëàíñûí).

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ×¿é îáëóñóíóí Ûñûê-Àòà ðàéîíóíóí ìàì-
ëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñû òºìºíê¿ëºðä¿ êàìñûç êûëñûí:

- æåðäè ýñåïêå àëóó äîêóìåíòòåðèíå òèéèøò¿¿ ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãè-
ç¿¿í¿;

- óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà àòàëãàí æåðëåðäè ìàêñàòòóó áàãûòû 
áîþí÷à ïàéäàëàíóóíó;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê àéûë ÷àðáà ºí-
ä¿ð¿ø¿í¿í æîãîòóóëàðûíûí îðäóí æàíà àëûíáàé êàëãàí ïàéäàíûí 
íàðêûíûí ñóììàñûí òºëººí¿.

3. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

4. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí áåø ê¿í ºòêºí-
äºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 27-ñåíòÿáðû, ¹527

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР 
КАБИНЕТИНИН 2021-ЖЫЛДЫН 15-НОЯБРЫНДАГЫ 

№263 "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ЖАРАТЫЛЫШ РЕСУРСТАРЫ, ЭКОЛОГИЯ ЖАНА 
ТЕХНИКАЛЫК КЄЗЄМЄЛ МИНИСТРЛИГИНИН 

МАСЕЛЕЛЕРИ ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА 
ЄЗГЄРТЇЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Ìûéçàìäàðãà ûëàéûê êåëòèð¿¿ æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æà-

ðàòûëûø ðåñóðñòàðû, ýêîëîãèÿ æàíà òåõíèêàëûê êºçºìºë ìèíèñòðëèãè-
íèí âåäîìñòâîëóê áºë¿í¿øòºð¿í¿í èøèí îïòèìàëäàøòûðóó ìàêñàòûí-
äà, "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 
15-íîÿáðûíäàãû ¹263 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æàðàòûëûø ðåñóðñ-
òàðû, ýêîëîãèÿ æàíà òåõíèêàëûê êºçºìºë ìèíèñòðëèãèíèí ìàñåëåëåðè 
æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

- àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æàðà-
òûëûø ðåñóðñòàðû, ýêîëîãèÿ æàíà òåõíèêàëûê êºçºìºë ìèíèñòðëèãè-
íèí áàøêàðóó ñõåìàñû óøóë òîêòîìäóí òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿ-
äà áàÿíäàëñûí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æàðàòûëûø ðåñóðñòàðû, ýêîëîãèÿ æàíà 
òåõíèêàëûê êºçºìºë ìèíèñòðëèãè:

- ºç¿í¿í ÷å÷èìäåðèí óøóë òîêòîìãî ûëàéûê êåëòèðñèí;
- óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó áàøêà ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
3. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà 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 ø., 2022-æûëäûí 27-ñåíòÿáðû, ¹532

АК-ТАЛАА АЙМАКТЫК ШАЙЛОО КОМИССИЯСЫНЫН КУРАМЫНА ЖАНА РЕЗЕРВИНЕ ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН 
ТОКТОМУ

Àê-Òàëàà àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ì¿÷ºñ¿      
Ý.À.Áàãûøîâäóí Àê-Òàëàà àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñû-
íûí êóðàìûíàí ÷ûãàðóó æºí¿íäº àðûçûíûí íåãèçèíäå, «Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 4, 8-áåðåíåëåðè-
íå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî êîìèññèÿëàðû æºí¿íäº» Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 1, 19-áåðåíåëåðèíå, Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2019-æûëäûí 6-äåêàá-
ðûíäàãû ¹176 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí «Øàéëîî êîìèñ-

ñèÿëàðûí ò¿ç¿¿, òàðêàòóó æàíà øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí 
ðåçåðâèí ò¿ç¿¿, æ¿ðã¿ç¿¿ òàðòèáè æºí¿íäº» Æîáîãî ûëà-
éûê, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:
1. Àê-Òàëàà àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìû-

íà æàíà ðåçåðâèíå òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
- æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îð-

ãàíûíàí êºðñºò¿ëãºí Áàãûøîâ Ýëäèÿð Àáäûðàõìàíîâè÷ êî-
ìèññèÿíûí êóðàìûíàí ÷ûãàðûëñûí;

- «ªí¿ã¿¿-Ïðîãðåññ» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíàí êºðñºò¿ëãºí 

Êàçèåâ Òîêòîñóí Ñàòûáàëäèåâè÷ ðåçåðâäåí êîìèññèÿíûí 
êóðàìûíà êèðãèçèëñèí.

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

4. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí-
÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû 
Ò.Ó.Øàéíàçàðîâãî æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ
Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 30-ñåíòÿáðû, ¹88



МОНОПОЛИЯЛЫК ЖОГОРКУ (ТЄМЄНКЇ) БААНЫ 
АНЫКТОО ТАРТИБИН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

"Àòààíäàøòûê æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 41 æàíà 42-áåðåíåëå-
ðèí èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿í-
äº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Ìîíîïîëèÿëûê æîãîðêó (òºìºíê¿) áààíû àíûêòîî òàðòèáè òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.
2. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí áåø ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 27-ñåíòÿáðû, ¹529

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН БАА ТЇЗЇЇ МАСЕЛЕЛЕРИ 
БОЮНЧА АЙРЫМ ЧЕЧИМДЕРИНЕ ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

2022-жылдын  4-октябры12
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Ýëåêòðîíäóê äîêóìåíò æ¿ã¿ðò¿¿ ïðîöåññèíäå 
ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäûí, æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à 
áàøêàðóó îðãàíäàðûíûí, þðèäèêàëûê æàêòàðäûí 
îðòîñóíäà ûê÷àì ñàíàðèïòèê ºç àðà àðàêåòòåí¿¿í¿ 
êàìñûçäîî ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áå-
ðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáè-
íåòèíèí 2022-æûëäûí 11-ìàðòûíäàãû ¹120 "Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíäà 
æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäà-
ðûíäà àäàì ðåñóðñòàðûí áàøêàðóóíóí àâòîìàò-
òàøòûðûëãàí ìààëûìàòòûê ñèñòåìàñû æºí¿íäº" 
òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíäà æàíà 
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíäà 
àäàì ðåñóðñòàðûí áàøêàðóóíóí àâòîìàòòàøòû-
ðûëãàí ìààëûìàòòûê ñèñòåìàñû æºí¿íäº æîáîäî:

- 2-ïóíêò òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ýêèí÷è àáçàö 
ìåíåí òîëóêòàëñûí:

"e-Kyzmat" ÀÌÑòå áàøêà þðèäèêàëûê æàêòàðäûí 
êûçìàò÷ûëàðû (ìûíäàí àðû - êûçìàò÷ûëàð) æºí¿í-
äº ìààëûìàòòàðäû ÷îãóëòóó, ñàêòîî, æà¢ûðòóó æà-
íà òàëäîî æ¿ðã¿ç¿ë¿ø¿ ì¿ìê¿í.";

- 3-ïóíêòòóí ýêèí÷è àáçàöû "æåðãèëèêò¿¿ ºç àë-
äûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíûí" äåãåí ñºçäºðäºí 
êèéèí "æàíà áàøêà þðèäèêàëûê æàêòàðäûí" äåãåí 
ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- 4, 5-ïóíêòòàð òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿí-
äàëñûí:

"4. "e-Kyzmat" ÀÌÑòèí îïåðàòîðó - áóë "e-Kyzmat" 
ÀÌÑ ñåðâåðëåðèí áàøêàðóó÷ó æàíà òåõíèêàëûê 
òåéëºº÷¿, îøîíäîé ýëå óøóë Æîáîíóí òèðêåìåñè-
íå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåòòèê 
îðãàíäàðûíäà æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêà-
ðóó îðãàíäàðûíäà àäàì ðåñóðñòàðûí áàøêàðóóíóí 
àâòîìàòòàøòûðûëãàí ìààëûìàòòûê ñèñòåìàñûíûí 
êàòûøóó÷óëàðûíûí ºç àðà àðàêåòòåí¿¿ ðåãëàìåí-
òèíäå êàðàëãàí áàøêà ôóíêöèÿëàðäû æ¿çºãº àøû-
ðóó÷ó ýëåêòðîíäóê áàøêàðóó æààòûíäàãû ûéãàðûì 
óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàíãà êàðàøòóó "Èíôîêîì" 
ìàìëåêåòòèê èøêàíàñû.

5. Áåëãèë¿¿ ìàìëåêåòòèê îðãàíäûí, æåðãèëèêò¿¿ ºç 
àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíûíûí æå áàøêà þðèäèêàëûê 
æàêòûí êûçìàò÷ûëàðûíûí æåêå ìààëûìàòòàð ìàñ-
ñèâäåðèí êàðìîî÷óñó áîëóï òèéèøò¿¿ ìàìëåêåòòèê 
îðãàí, æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíû æå 
áàøêà þðèäèêàëûê æàê ñàíàëàò. Æåêå ìààëûìàòòàð 
ìàññèâèíäåãè ìààëûìàòòûí àêòóàëäóóëóãóí, àíûê-
òûãûí æàíà òîëóêòóãóí ñàêòîî, îøîíäîé ýëå àëàð-
äûí æåêå ìààëûìàòòàðûí èøòåï ÷ûãóóãà êûçìàò÷û-
ëàðäûí ìàêóëäóãóí àëóó òèéèøò¿¿ ìàìëåêåòòèê îð-
ãàíäàðãà, æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàí-
äàðûíà æàíà áàøêà þðèäèêàëûê æàêòàðãà æ¿êòºëºò.";

- 7-ïóíêòòóí ýêèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàê-
öèÿäà áàÿíäàëñûí: 

"e-Kyzmat" ÀÌÑòè òåõíèêàëûê êîøòîî òèåøåë¿¿ 
ìàìëåêåòòèê îðãàíäûí, æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàø-
êàðóó îðãàíûíûí æå áàøêà þðèäèêàëûê æàêòûí áþä-
æåòèíèí êàðàæàòòàðûíàí ºç¿í÷º ìàìëåêåòòèê îðãàí-
äûí, æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíûíûí 
æå þðèäèêàëûê æàêòûí áºë¿ã¿íäº êàðæûëàíàò.";

- 9-ïóíêòòóí ñåãèçèí÷è àáçàöûíäà æàíà 11-ïóíêò-
òà "æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàí-
äàðûíûí" äåãåí ñºçäºð ", æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à 
áàøêàðóó îðãàíäàðûíûí æàíà áàøêà þðèäèêàëûê 
æàêòàðäûí" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 14-ïóíêòòà "æå æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàø-
êàðóó îðãàíûíûí" äåãåí ñºçäºð ", æåðãèëèêò¿¿ ºç 
àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíûíûí æå áàøêà þðèäèêà-
ëûê æàêòûí" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 15-ïóíêòòóí ýêèí÷è àáçàöûíäà "æå æåðãèëèêò¿¿ 
ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíûíäà" äåãåí ñºçäºð ", 
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíûíäà æå 
áàøêà þðèäèêàëûê æàêòà" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àë-
ìàøòûðûëñûí;

- 18-ïóíêòòà:

áèðèí÷è ñ¿éëºì¿ "æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàø-
êàðóó îðãàíäàðûíûí" äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí ", áàø-
êà þðèäèêàëûê æàêòàðäûí" äåãåí ñºçäºð ìåíåí òî-
ëóêòàëñûí;

ýêèí÷è ñ¿éëºì¿ "áºë¿ì" äåãåí ñºçäºí êèéèí "/áàø-
êà þðèäèêàëûê æàê" äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- 19-ïóíêò "æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îð-
ãàíäàðûíûí" äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí "æàíà áàøêà 
þðèäèêàëûê æàêòàðäûí" äåãåí ñºçäºð ìåíåí òî-
ëóêòàëñûí;

23-ïóíêòòóí ¿÷¿í÷¿ àáçàöû "e-Kyzmat" ÀÌÑòè 
ïàéäàëàíóó÷óëàð ¿÷¿í" äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí 
"(áàøêà þðèäèêàëûê æàêòàðäû êîøïîãîíäî)" äå-
ãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- 25-ïóíêò òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû òîãóçóí÷ó - îí 
áèðèí÷è àáçàöòàð ìåíåí òîëóêòàëñûí:

"- þðèäèêàëûê æàêòàðäà "e-Kyzmat" ÀÌÑòè êèð-
ãèç¿¿ ïðîöåññèí êîîðäèíàöèÿëîîíó æàíà ìîíèòî-
ðèíã æ¿ðã¿ç¿¿í¿ êàìñûç êûëóó;

- "e-Kyzmat" ÀÌÑòèí ìààëûìàòòàðûíà þðèäèêà-
ëûê æàêòàð ¿÷¿í ðîëäîðäó æàíà æåò¿¿ óêóêòàðûí 
ûéãàðóó ìåíåí ýñåïêå àëóó æàçóóëàðûí ò¿ç¿¿í¿ 
êàìñûç êûëóó;

- "e-Kyzmat" ÀÌÑòå ìààëûìàòòàðäû èøòåò¿¿ æàíà 
òîïòîî ¿÷¿í æîîïòóó þðèäèêàëûê æàêòàðäûí êàäðëàð 
áºë¿ìäºð¿í¿í êûçìàòêåðëåðèí îêóòóóíó óþøòóðóó;";

- 26-ïóíêòòóí ¿÷¿í÷¿ àáçàöû "æåðãèëèêò¿¿ ºç àë-
äûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíûí" äåãåí ñºçäºðäºí 
êèéèí "áàøêà þðèäèêàëûê æàêòàðäûí" äåãåí ñºç-
äºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- 27-ïóíêòòà "îðãàí, æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàø-
êàðóó îðãàíû" äåãåí ñºçäºð "îðãàí, æåðãèëèêò¿¿ ºç 
àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíû æàíà áàøêà þðèäèêàëûê 
æàê" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- àòàëãàí Æîáîíóí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíäà æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç 
àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíäà àäàì ðåñóðñòà-
ðûí áàøêàðóóíóí àâòîìàòòàøòûðûëãàí ìààëûìàò-
òûê ñèñòåìàñûíûí êàòûøóó÷óëàðûíûí ºç àðà àðà-
êåòòåí¿¿ ðåãëàìåíòèíäå:

1-ïóíêòòóí ýêèí÷è àáçàöû "îøîíäîé ýëå ìàìëå-
êåòòèê êûçìàò÷ûëàðäûí êàòåãîðèÿñûíà êèðáåãåí 
æàíà ìàìëåêåòòèê ìåêåìåëåðäå, àíûí è÷èíåí àò-
êàðóó áèéëèãèíèí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíûí âå-
äîìñòâîëóê ìåêåìåëåðèíäå" äåãåí ñºçäºðäºí êè-
éèí "æàíà áàøêà þðèäèêàëûê æàêòàðäà" äåãåí ñºç-
äºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

2-ïóíêòòà:
2-ïóíêò÷àñû "ìàìëåêåòòèê áþäæåòòèí ýñåáèíåí 

êàðæûëàíóó÷ó óþìäàð" äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí ", 
îøîíäîé ýëå áàøêà þðèäèêàëûê æàêòàð" äåãåí ñºç-
äºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

5-ïóíêò÷àñû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"5) æîîïòóó êûçìàòêåð - ìàìëåêåòòèê îðãàíäûí, 

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíûíûí æà-
íà áàøêà þðèäèêàëûê æàêòûí æåòåê÷èñè òàðàáû-
íàí ìààëûìàòòàðäû "e-Kyzmat" ÀÌÑêå êèðãèç¿¿, àê-
òóàëäóóëóãóí æàíà àíûêòûãûí êîëäîî ¿÷¿í æîîïòóó 
àäàìäûí ôóíêöèÿëàðû æ¿êòºëãºí ìàìëåêåòòèê îð-
ãàíäûí, æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíû-
íûí æàíà áàøêà þðèäèêàëûê æàêòûí êûçìàò÷ûñû.";

10-ïóíêòòóí ýêèí÷è àáçàöû "æå ðåñïóáëèêàëûê 
áþäæåòòèí ýñåáèíåí êàðæûëàíóó÷ó óþìäóí" äå-
ãåí ñºçäºðäºí êèéèí ", îøîíäîé ýëå áàøêà þðèäè-
êàëûê æàêòûí" äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

19-ïóíêò "ìàìëåêåòòèê áþäæåòòèí ýñåáèíåí êàð-
æûëàíóó÷ó óþìäóí" äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí ", îøîí-
äîé ýëå áàøêà þðèäèêàëûê æàêòûí" äåãåí ñºçäºð 
ìåíåí òîëóêòàëñûí;

æîãîðóäà àòàëãàí Ðåãëàìåíòòèí òèðêåìåñèíäå:
4-ãëàâàíûí àòàëûøû "æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à 

áàøêàðóó îðãàíûíûí" äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí "æà-
íà áàøêà þðèäèêàëûê æàêòûí" äåãåí ñºçäºð ìå-
íåí òîëóêòàëñûí.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 28-ñåíòÿáðû, ¹541
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МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРЫНДА ЖАНА ЖЕРГИЛИКТЇЇ ЄЗ АЛДЫНЧА 
БАШКАРУУ ОРГАНДАРЫНДА АДАМ РЕСУРСТАРЫН БАШКАРУУНУН 

АВТОМАТТАШТТЫРЫЛГАН МААЛЫМАТТЫК СИСТЕМАСЫ 
ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ 

"Àòààíäàøòûê æºí¿íäº", "Ìàìëåêåòòèê ñàòûï 
àëóóëàð æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûé-
çàìäàðûíà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòð-
ëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðè-
íå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2017-æûë-
äûí 30-äåêàáðûíäàãû ¹855 "Ðåñïóáëèêàëûê áþä-
æåòòåí êàðæûëàíóó÷ó êàïèòàëäûê ñàëûìäàð ò¿ð¿í-
äº èøêå àøûðûëóó÷ó èíâåñòèöèÿëûê äîëáîîðëîð-
äóí òèçìåãèí ò¿ç¿¿ æºí¿íäº æîáîíó áåêèò¿¿ òóóðà-
ëóó" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Ðåñ-
ïóáëèêàëûê áþäæåòòåí êàðæûëàíóó÷ó êàïèòàëäûê 
ñàëûìäàð ò¿ð¿íäº èøêå àøûðûëóó÷ó èíâåñòèöèÿ-
ëûê äîëáîîðëîðäóí òèçìåãèí ò¿ç¿¿ æºí¿íäº æî-
áîäî:

17-ïóíêòòóí ¿÷¿í÷¿ àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàê-
öèÿäà áàÿíäàëñûí:

"- ìàòåðèàëäàðãà æàíà êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðãº 
áààëàðäûí ºñ¿ø¿, ðàñìèé ñòàòèñòèêà æààòûíäà-
ãû ìàìëåêåòòèê îðãàíäûí ìààëûìêàòòàðû ìåíåí 
ûðàñòàëûøû êåðåê.".

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 
2019-æûëäûí 11-ñåíòÿáðûíäàãû ¹468 "Ìàìëå-

êåòòèê èøêàíàëàðäûí èøèí òàðòèïêå êåëòèð¿¿ òóó-
ðàëóó" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Ìàì-
ëåêåòòèê èøêàíàëàð æºí¿íäº æîáîäî:

21-ïóíêò òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"21. Òàáèãûé ìîíîïîëèÿëàðäûí ñóáúåêòòåðè áî-

ëóï ñàíàëãàí ìàìëåêåòòèê èøêàíàëàð òàðàáûíàí 
ºíä¿ð¿ë¿¿÷¿ (êºðñºò¿ë¿¿÷¿) òîâàðëàðãà (æóìóø-
òàðãà, êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðãº) áààëàð (òàðèôòåð) 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2013-æûëäûí 
18-ôåâðàëûíäàãû ¹83 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí 
Ìàìëåêåò æºíãº ñàëóó÷ó ÷àðáàêåð ñóáúåêòòåðäèí 
òîâàðëàðûíà (æóìóøòàðûíà, êûçìàò êºðñºò¿¿ëº-
ð¿íº) áààëàðäû (òàðèôòåðäè) àíûêòîîíóí òàðòèáè 
æºí¿íäº æîáîãî ûëàéûê áåëãèëåíåò, êàëãàí òîâàð-
ëàðãà (æóìóøòàðãà, êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðãº) áààëàð 
(òàðèôòåð) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí áààëàðäû 
ìàìëåêåòòèê æºíãº ñàëóó òàðòèáèí ðåãëàìåíòòºº-
÷¿ ìûéçàìäàðûíäà êàðàëãàí òàðòèïòå æå ðûíîêòóí 
êîíúþíêòóðàñûíà ûëàéûê áåëãèëåíåò.".

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 27-ñåíòÿáðû, ¹530

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛИГИНЕ 
КАРАШТУУ "КЫРГЫЗКЄМЇР" МАМЛЕКЕТТИК 

ИШКАНАСЫНЫН МАСЕЛЕЛЕРИ БОЮНЧА КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН АЙРЫМ 

ЧЕЧИМДЕРИНЕ ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí îòóí-ýíåðãåòèêàëûê êîìïëåêñèíèí âåäîìñòâîëóê èøêàíàëàðûí 
îïåðàòèâä¿¿ áàøêàðóó áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýíåðãåòèêà ìèíèñòðëèãèíèí ïîòåí-
öèàëûí ê¿÷ºò¿¿ àðêûëóó Êûðãûç» Ðåñïóáëèêàñûíûí ýíåðãåòèêàëûê êîîïñóçäóãóí ÷û¢äîî, îøîí-
äîé ýëå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ýêîíîìèêà òàðìàêòàðûí æàíà êàëêûí æûëóóëóê ýíåðãèÿñû 
æàíà îòóí ðåñóðñòàðû ìåíåí ¿çã¿ëò¿êñ¿ç êàìñûç êûëóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 
13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûëäûí 11-ñåíòÿáðûíäàãû ¹468 "Ìàì-
ëåêåòòèê èøêàíàëàðäûí èøèí òàðòèïêå êåëòèð¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºð-
ò¿¿ êèðãèçèëñèí:

52-ïóíêòó "×î¢-Àëàéêºì¿ð ìàìëåêåòòèê èøêàíàñûíà" äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí ", Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýíåðãåòèêà ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó "Êûðãûçêºì¿ð" äåãåí ñºçäºð ìå-
íåí òîëóêòàëñûí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2021-æûëäûí 15-íîÿáðûíäàãû 
¹247 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýíåðãåòèêà ìèíèñòðëèãèíèí ìàñåëåëåðè æºí¿íäº" òîê-
òîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýíåðãåòèêà ìèíèñòðëèãè 
æºí¿íäº æîáîäî:

- 10-ïóíêòóíóí 2-ïóíêò÷àñû òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ¿÷¿í÷¿ àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýíåðãåòèêà ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó "Êûðãûçêºì¿ð" ìàìëå-

êåòòèê èøêàíàñûíûí (ìûíäàí àðû -"Êûðãûçêºì¿ð" ÌÈ) ïàéäàñûíûí áºë¿ã¿í ÷åãåð¿¿ëºðä¿ 
ýñåïêå àëóóíó æ¿ðã¿çºò, àëàðäûí ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòêå ºç ó÷óðóíäà òºëºí¿ø¿í êàì-
ñûçäîî áîþí÷à ÷àðàëàðäû êºðºò æàíà êîíòðîëäîéò;";

- 15-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí: 
"15.Ìèíèñòð:
- Ìèíèñòðëèêòèí, àíûí êîëëåãèÿñûíûí, áîðáîðäóê àïïàðàòûíûí, âåäîìñòâîëóê ìåêå-

ìåëåðèíèí, ìàìëåêåòòèê èøêàíàëàðûíûí èøèíå æàëïû æåòåê÷èëèê êûëàò, Ìèíèñòðëèêêå 
æ¿êòºëãºí ìèëäåòòåðäèí àòêàðûëûøû ¿÷¿í æåêå æîîïêåð÷èëèê òàðòàò;

- ìèíèñòðäèí îðóí áàñàðëàðûíûí îðòîñóíäà ìèëäåòòåðäè áºë¿øò¿ðºò;
- Ìèíèñòðëèêòèí áîðáîðäóê àïïàðàòûíûí, âåäîìñòâîëóê ìåêåìåëåðèíèí (ìàìëåêåòòèê 

èøêàíàëàðäû êîøïîãîíäî) øòàòòûê ûðààòòàìàñûí æàíà ò¿ç¿ì¿í áåêèòåò;
- áåëãèëåíãåí òàðòèïòå "Êûðãûçêºì¿ð" ÌÈíèí æåòåê÷èñèí òàíäîîíó æàíà êºðñºò¿¿í¿ 

óþøòóðàò;
- "Êûðãûçêºì¿ð" ÌÈíèí óþøòóðóó ò¿ç¿ì¿í æàíà øòàòòûê ûðààòòàìàñûí ìàêóëäàøàò;
- "Êûðãûçêºì¿ð" ÌÈíèí æûëäûê áþäæåòèí, ôèíàíñû-÷àðáàëûê èøèíèí æûéûíòûãû æº-

í¿íäº îò÷åòóí áåêèòåò;
- "Êûðãûçêºì¿ð" ÌÈíèí ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòêå ÷åãåðèë¿¿ãº òèéèø áîëãîí òàçà ïàé-

äàñûíûí áºë¿ã¿í¿í ºë÷ºì¿í áåêèòåò;
- "Êûðãûçêºì¿ð" ÌÈíèí æåòåê÷èñèíèí æàíà àíûí îðóí áàñàðëàðûíûí èøèíèí íàòûé-

æàëóóëóãóíóí íåãèçãè êºðñºòê¿÷òºð¿í áåêèòåò;
- "Êûðãûçêºì¿ð" ÌÈíè ºí¿êò¿ð¿¿í¿í ñòðàòåãèÿëûê ïëàíûí áåêèòåò;
- "Êûðãûçêºì¿ð" ÌÈíèí æåòåê÷èñèíèí èøèí áààëàéò;
- Ìèíèñòðëèêòèí áîðáîðäóê àïïàðàòûíûí ò¿ç¿ìä¿ê áºë¿ìäºð¿ æºí¿íäº æîáîëîðäó áåêèòåò;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñûíà ìèíèñòðäèí îðóí áà-

ñàðëàðûí æàíà âåäîìñòâîëóê ìåêåìåëåðèíèí æåòåê÷èëåðèí êûçìàò îðäóíà äàéûíäîîãî 
æàíà êûçìàò îðäóíàí áîøîòóóãà ñóíóøòàðäû êèðãèçåò;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñûíà "Êûðãûçêºì¿ð" ÌÈ-
íèí æåòåê÷èñèí êûçìàò îðäóíà äàéûíäîîãî æàíà êûçìàò îðäóíàí áîøîòóóãà  ñóíóøòàðäû 
êèðãèçåò, àãà êàðàòà ñûéëîî æå òàðòèïòèê æîîïêåð÷èëèê ÷àðàëàðûí êîëäîíîò æàíà àíû 
ìåíåí ýìãåê êåëèøèìèí ò¿çºò;

- “Êûðãûçêºì¿ð” ÌÈíèí æåòåê÷èñèíèí ñóíóøó áîþí÷à “Êûðãûçêºì¿ð” ÌÈíèí æåòåê÷è-
ñèíèí îðóí áàñàðëàðûí êûçìàò îðäóíà  äàéûíäàéò æàíà êûçìàò îðäóíàí áîøîòîò, àëàð-
ãà êàðàòà ñûéëîî æå òàðòèïòèê æîîïêåð÷èëèê ÷àðàëàðûí êîëäîíîò æàíà àëàð ìåíåí ýì-
ãåê êåëèøèìèí ò¿çºò;

- ìèíèñòðäèí îðóí áàñàðûíûí ñóíóøó áîþí÷à ìèíèñòðëèêòèí êûçìàòêåðëåðèí êûçìàò 
îðäóíà äàéûíäàéò æàíà êûçìàò îðäóíàí áîøîòîò, àëàðãà êàðàòà ñûéëîî æå òàðòèïòèê 
æîîïêåð÷èëèê ÷àðàëàðûí êîëäîíîò;

- Ìèíèñòðëèêòèí ñèñòåìàñûíûí êûçìàòêåðëåðè ìèëäåòò¿¿ ò¿ðäº àòêàðóóãà òèéèø áîë-
ãîí áóéðóêòàðäû  ÷ûãàðàò;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí êàðîîñóíà âåäîìñòâîëóê áºë¿ìäºð 
æºí¿íäº æîáîëîðäóí æàíà ìàìëåêåòòèê èøêàíàëàðäûí óñòàâäàðûíûí äîëáîîðëîðóí êèðãèçåò;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíäûê ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê  á¿ò¿ìäºðä¿/êåëèøèì-
äåðäè ò¿çºò;

- áåëãèëåíãåí òàðòèïòå ýë àðàëûê êåëèøèìäåðãå êîë êî¸ò;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåòòèê æàðàíäûê êûçìàò æºí¿íäº ìûéçàìäàðûíà ûëà-

éûê  ìèíèñòðäèí îðóí áàñàðûíûí ñóíóøó áîþí÷à  Ìèíèñòðëèêòå æàíà âåäîìñòâîëóê ìå-
êåìåëåðäå ìàìëåêåòòèê æàðàíäûê êûçìàò ºòºº ìåíåí áàéëàíûøêàí  ìàñåëåëåðäè ÷å÷åò;

- Ìèíèñòðëèêòèí êûçìàòêåðëåðèíèí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíû ìåíåí æàìààòòûê êåëèøèì-
ãå êîë êî¸ò;

- Ìèíèñòðëèêòèí ìàìëåêåòòèê æàðàíäûê êûçìàò÷ûëàðûíà áåëãèëåíãåí òàðòèïòå êëàññ-
òûê ÷åíäåðäè ûéãàðàò;

- Ìèíèñòðëèêòèí ñèñòåìàñûíûí ºçãº÷º àéûðìàëàíãàí êûçìàòêåðëåðèí ìàìëåêåòòèê ñûé-
ëûêòàð ìåíåí ñûéëîîãî, àðäàêòóó íààìäàðäû ûéãàðóóãà áåëãèëåíãåí òàðòèïòå êºðñºòºò;

- áåëãèëåíãåí òàðòèïòå Ìèíèñòðëèêòèí âåäîìñòâîëóê ñûéëûêòàðûí óþøòóðàò;
- áåëãèëåíãåí òàðòèïòå âåäîìñòâîëóê ñûéëûêòàð æºí¿íäº æîáîëîðäó æàíà àëàðäûí 

ñûïàòòàìàñûí áåêèòåò;
- Ìèíèñòðëèêòèí âåäîìñòâîëóê áºë¿ìäºð¿íº òàïøûðìàëàðäû áåðåò æàíà àëàðäûí àò-

êàðûëûøûí êîíòðîëäîéò;
- Ìèíèñòðëèêòèí àòûíàí áåëãèëåíãåí òàðòèïòå èøåíèì êàòòàðäû áåðåò;
- Êûçìàò îðäó áîþí÷à Ìèíèñòðëèêòèí Æàðàíäûê êîðãîíóóñóíóí íà÷àëüíèãè áîëóï ñà-

íàëàò æàíà Ìèíèñòðëèêòå Æàðàíäûê êîðãîíóóíó æåòåêòåéò;
- Ýãåðäå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíäà ÷å÷èìäåðäè æîêêî ÷ûãàðóóíóí áàø-

êà òàðòèáè áåëãèëåíáåñå, Ìèíèñòðëèêòèí âåäîìñòâîëóê áºë¿ìäºð¿í¿í Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí ìûéçàìäàðûíà êàðøû êåëãåí ÷å÷èìäåðèí æîêêî ÷ûãàðàò;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê áàøêà ôóíêöèÿëàðäû àòêàðàò.".
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2021-æûëäûí 20-äåêàáðûíäàãû 

¹320 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýíåðãåòèêà ìèíèñòðëèãèíèí âåäîìñòâîëóê áºë¿ìäºð¿-
í¿í ìàñåëåëåðè æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýíåðãåòèêà ìèíèñòðëè-
ãèíå êàðàøòóó "Êûðãûçêºì¿ð" ìàìëåêåòòèê èøêàíàñûíûí óñòàâû óøóë òîêòîìäóí 1-òèð-
êåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí;

2) àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýíåðãåòèêà ìèíèñòðëè-
ãèíå êàðàøòóó "Êûðãûçêºì¿ð" ìàìëåêåòòèê èøêàíàñûíûí áàøêàðóó ñõåìàñû óøóë òîêòîì-
äóí 2-òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí.

4. 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 27-ñåíòÿáðû, ¹534



«АЙМАКТЫК ШАЙЛОО КОМИССИЯЛАРЫНЫН 
ТЄРАГАЛАРЫНЫН КЕЎЕШИ ЖЄНЇНДЄ» КЫРГЫЗ 

РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН 
2019-ЖЫЛДЫН 26-ИЮЛУНДАГЫ №111 ТОКТОМУНА 

ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН 

ТОКТОМУ
Øàéëîîíó óþøòóðóó æàíà ºòêºð¿¿ áîþí÷à èø òàæðûéáàíû òóðóêòóó ºðê¿í-

äºò¿¿, îøîíäîé ýëå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºò-
êºð¿¿ æºí¿íäº ìûéçàìäàðûí ºðê¿íäºò¿¿ æàíà êîëäîíóó áîþí÷à òàæðûéáàíû 
àëìàøóó æàíà ñóíóøòàðäû óëàíòóó ìàêñàòûíäà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèí, 
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàé-
ëîî êîìèññèÿëàðû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 1, 3, 19, 
20-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèêêå àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà 
ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:
 
1. «Àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí òºðàãàëàðûíûí êå¢åøè æºí¿íäº» 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîð-
äóê êîìèññèÿñûíûí 2019-æûëäûí 26-èþëóíäàãû ¹111 òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé 
ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

- «Àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí òºðàãàëàðûíûí êå¢åøèíèí  êóðàìû» 
äåãåí 2-òèðêåìå áóë òîêòîìäóí òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí.

2. Áóë òîêòîì àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíà æºíºò¿ëñ¿í.
3. Áóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàé-

ëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàé-
òûíà æàðûÿëàíñûí.

4. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàé-
ëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñû-
íûí îðóí áàñàðû Ò.Ó.Øàéíàçàðîâãî æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2022-æûëû 30-ñåíòÿáðû, ¹87

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî 
æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à 

áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 
2022-æûëäûí 30-ñåíòÿáðûíäàãû 

¹87 òîêòîìóíà òèðêåìå

Àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí òºðàãàëàðûíûí 
êå¢åøèíèí êóðàìû

¹ Ô.À.À ÊÐ ÁØÊ/ÀØÊ

1 Øàéëäàáåêîâà Íóðæàí Êàðìàáåêîâíà ÊÐ ÁØÊ òºðàãàñû

2 Øàéíàçàðîâ Òûí÷òûê Óðàéèìîâè÷ ÊÐ ÁØÊ òºðàãàñûíûí îðóí 
áàñàðû

Áèøêåê øààðû

3 Êîíóðîâ Áàõàäûð Àðóíîâè÷ Áèøêåê ÀØÊ

Îø øààðû

4 Áåðäèáåêîâà Êóëèéïà Òóðäèáåêîâíà Îø ÀØÊ

Áàòêåí îáëóñó

5 Áåðäèåâ Àâàçáåê Òóðàáàåâè÷ Ëåéëåê ÀØÊ

6 Æàëèåâ Íóðëàíáåê Ìàìàòêàðèìîâè÷ Êûçûë-Êûÿ ÀØÊ

Æàëàë-Àáàä îáëóñó

7 Áîðîíáàåâ  Òóðãóíàëû  Æîë÷óåâè÷ Àëà-Áóêà ÀØÊ

8 Ìàäóìàðîâ Íàðìàìàò Êàäûðáåêîâè÷ Áàçàð-Êîðãîí ÀØÊ

Ûñûê-Êºë îáëóñó

9 Àëûìáàåâ Íóðáåê Òîëîìóøåâè÷ Æåòè-ªã¿ç ÀØÊ

10 Àëìàìáåòîâà Òèíà-Òèíà Àøèìîâíà Ò¿ï ÀØÊ

Íàðûí îáëóñó

11 Êàçàêáàåâà Ñåéíåê¿ë Òóðäóåâíà Æóìãàë ÀØÊ

12 Êà÷êûíáàåâà Âåíåðà Òîêòîãîíîâíà Íàðûí øààðäûê ÀØÊ

Îø îáëóñó

13 Ìîëäîáàåâ Ìàìûò Àëàé ÀØÊ

14 Êèìñàíîâ Êàíûáåê Êàðà-Ñóó ÀØÊ

×¿é îáëóñó

15 Áåëåêîâ Àëìàíáåò Ýñåíãóëîâè÷ Ñîêóëóê ÀØÊ

16 Ìàìàñàäûêîâà Ãóëüìèðà Àáäûêàïàðîâíà Àëàì¿ä¿í ÀØÊ

Òàëàñ îáëóñó

17 Òîêîåâà Êóíäóçêàí Ñàêòàñûíîâíà Êàðà-Áóóðà ÀØÊ

18 ×óêîòàåâ Áîîáåê Ñàïàðàëèåâè÷ Áàêàé-Àòà ÀØÊ

Øàéëîî êîìèññèÿëàðû ìåíåí 
ºç àðà àðàêåòòåø¿¿ æàíà ìåòîäîëîãèÿ
ñåêòîðäóí áàø÷ûñû Ý.Ìûðçàêìàòîâà

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè 
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñåðèÿ × ¹625744 íà èìÿ Ñóëàéìàíîâîé 

Ìóíàð Ìåäåòáåêîâíû ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-820

Жогорку Кеўеш 
жыйында “Климаттын 
єзгєрїїсїнє туруктуу 
суу чарба кызматтарын 
жакшыртуу” боюнча 
кредиттик макулдашууну 
їчїнчї окууда кабыл алды.  
Эл аралык єнїктїрїї 
ассоциациясынын колдоосу 
менен ишке ашырыла 
турган долбоорду каржылоо 
жєнїндєгї макулдашуу 
ушул жылдын 19-апрелинде 
Вашингтон шаарында кол 
коюлган. 

Бул ратификациялык мый-
зам долбоорун кабыл алуу 
аркылуу ирригациялык сис-
темалардын учурдагы аба-
лы жакшыртылат. Суунун 
коромжулуулугун азайтып, 
ирригациялык инфраструкту-
ранын талаптагыдай иштєє-
сїн камсыздайт. Бул фермер-
дыйкандардын мол тїшїм 
алуусуна, каржылык чыгым-
дарын азайтууга мїмкїндїк 
берет. Суу ресурстарын їнєм-
дїї жана натыйжалуу пайда-
лануу актуалдуу маселе бо-
луп турганда парламент тара-
бынан жогорудагы ратифика-
цияланган мыйзам долбоору-
нун мааниси зор. 

Ирригацияны єнїктїрїї 
багытында кабыл алынган 
мамлекеттик программада 
суу чарба объектилери бюд-
жеттен каржыланары белги-
ленген. Ошол эле маалда эл 

аралык донорлордун кол-
доосу да зарыл. 

Ичїїчї суулар менен сар-
кынды суулар тармагында 
да 2026-жылга карата кабыл 
алынган программа бар.

Талкуудагы мыйзам дол-
боорунун алкагында Кыргыз 
Республикасынын Министр-
лер Кабинети Ысык-Кєл жа-
на Баткен облустарындагы 
38 айылды суу менен кам-
сыздоо жана таза суу сис-
темасын жакшыртуу мак-
сатында Эл аралык єнїк-
тїрїї ассоциациясына тех-
никалык жардам сурап кай-
рылган. Ушул эле колдоонун 
алкагында Ош, Баткен жана 
Жалал-Абад облустарында-
гы  ирригациялык жана дре-
наждык тутумдардын иштєє-
сї жакшыртылат. 

Долбоордун ишке 

ашырылышы менен Кара-
дарыя – Сырдарыя – Амуда-
рыя, Ысык-Кєл – Терим бас-
сейиндериндеги суунун сапа-
ты артып, ошол аймактарда-
гы 110 миўден ашуун киши 
жакшыртылган коопсуз суу 
менен камсыздалып, 43 миў-
дей адам талаптагыдай сани-
тария нормаларын колдону-
шат. 84 миўдей жашоочу ир-
ригация жана дренаж боюн-
ча сапаттуу кызматтардан 
пайдаланышат. Жалпы дол-
боордун наркы 100 млн АКШ 
долларына барабар. Анын теў 
жарымы грант, теў жарымы 
насыялык шартта 38 жылга 
берилип жатат. Белгиленген 
мєєнєттїн 6 жылы жеўил-
диктердин шартында эсеп-
телет.  

Кипариса 
СУРАХМАНОВА

Эл аралык колдоо

СУУ – ЄМЇРДЇН БУЛАГЫ

СЇЛЇКТЇДЄ КЄМЇР 
КАЗУУ ЖАНДАНАТ

Республиканын тїш-
тїк аймактарында кємїр-
дїн баасы салыштырмалуу 
жогору болгондугуна бай-
ланыштуу  єлкє жетекчи-
лиги буга чейин  "Кыргыз 
кємїр" мамлекеттик иш-
канасына тїштїк регион-
дордогу кємїр казуу иш-
терин жандантуу тапшыр-
масын берген. Ага ылайык 
"Кыргыз кємїр" мамлекет-
тик ишканасынын башкы 
директорунун орун баса-
ры Марат Орозбаев  Ош, 
Жалал-Абад, Баткен об-
лустарын кємїр менен кам-
сыз кылуу аракеттери жї-
рїп жатканын билдирди. 
Анын айтымында  Сїлїк-
тї кємїр кенин иштетїїгє 
лицензия алынып, тоо-кен 
иштерин жїргїзїї їчїн 
долбоор даярдалууда.

Е-KYZMAT 
АВТОМАТТЫК- 
МААЛЫМАТТЫК 
СИСТЕМАСЫ 

Мамлекеттик кызмат жа-
на жергиликтїї єз алдын-
ча башкаруу боюнча мамле-
кеттик агенттиктин элект-
рондук башкаруу бєлїмї-
нїн башчысы Барчынай  
Садырова кадрлар бєлї-
мїнїн ишин жакшырткан 
бирдиктїї е-Kyzmat база-
сы  тїзїлїп жатканын маа-
лымдады. Аталган система-
ны жайылтуу 2023-жылдан 

башталат. Бул система мам-
лекеттик жана муниципал-
дык кызматкерлердин бир-
диктїї базасы болуп сана-
лат. Ал кадрлар бєлїмїнїн 
ишин жеўилдетет. Онлайн-
режимде табель толтурууга, 
статистика жїргїзїїгє жана 
тиешелїї отчётторду ыкчам 
тїзїїгє мїмкїндїк берген 
система  иштин натыйжа-
луулугун арттырууга жар-
дам берет.

БАТИР ЭЭЛЕРИНЕ 
ЭСКЕРТЇЇ

Мамлекеттик салык кыз-
маты батирди же їйдї ижа-
рага берген жеке жактар 
Кыргыз Республикасынын 
салык мыйзамдарына ыла-
йык салык тєлєєгє тийиш 
экендигин эскертти. Ве-
домстводон белгилешкен-
дей, кыймылсыз мїлк ээси 
салык тєлєє режимин єз 
алдынча тандайт. Салык-
тарды патенттин, бирдик-
тїї салыктын же жалпы са-
лык режиминин негизинде 
тєлєєгє болот.  Эгерде са-
лык тєлєбєгєндїгї анык-
талган учурда Кыргыз Рес-
публикасынын мыйзамда-
рына ылайык чаралар кє-
рїлє тургандыгын эскерт-
ти. Эске салсак, учурда  Рос-
сияда  жарыяланган жарым-
жартылай мобилизациядан 
улам  Бишкек, Ош шаарла-
рына орусиялыктардын  
кєп келиши байкалып, ба-
тир ээлери ижара акыларын  
єз алдынча кєтєрїї тенден-
циясы орун алууда. Ижара 
акыларынын кымбатташы 
кыргыз жарандарына да жа-
йылтылган. 

БОЖОМОЛ ТУУРА 
ЧЫКТЫ

"Электр станциялары" 
ишканасы  Токтогул суу 
сактагычындагы суунун 
кєлємї 13,6 миллиард куб 
метрди тїзгєндїгїн маа-
лымдады.  Ушул жылдын 
июль айында Энергетика 
министрлиги октябрь айы-
нын башында план боюнча 
суу сактагычка 13,5 мил-
лиард куб метр суу толу-
шу керектигин божомол-
догон.  Учурда агып кир-
ген суунун орточо сутка-
лык кєлємї 251 куб метр, 
агып чыкканы 197 куб 
метр болууда.

 

БАТКЕНДЕ 
ТАЛКАЛАНГАН 
ЇЙЛЄРДЇН ОРДУ 
ТАЗАЛАНУУДА

Баткен облусунда тажик 
тарап талкалаган їйлєрдїн 
орду тазаланып, жаўы куру-
лушка даярдалууда. ЄКМ-
дин маалымат кызматы  
Лейлек районунун Жаўы-
Жер айыл єкмєтїнїн Ар-
ка, Баткен районунун Ак-
Сай, Капчыгай, Самаркан-
дек, Миў-Єрїк жана Дос-
тук айылдарында тазалоо 
жана калыбына келтирїї 
жумуштары жїрїп жаткан-
дыгын билдирди.  Їйлєрдї 
сїрдїрїп, тазалоо иштери-
не єзгєчє кырдаалдар ми-
нистрлигинин  237 кызмат-
кери жана 26 техника тар-
тылган.

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

Кабарлар
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Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíà æåðãèëèêò¿¿ êå-
¢åøòåðäå äåïóòàòòàðäûí ûéãàðûì óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí 
ìóðäà òîêòîòóó æàíà áîø êàëãàí ìàíäàòòàðäû ºòêºð¿ï áå-
ð¿¿ æºí¿íäº àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí òºìºí-
ê¿ ÷å÷èìäåðè êåëèï ò¿øò¿:

- Àê-Òàëàà àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Íàðûí 
îáëóñóíóí Àê-Òàëàà ðàéîíóíäàãû Áàåòîâ àéûëäûê êå¢å-
øè áîþí÷à; 

- Ñîêóëóê àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – ×¿é îá-
ëóñóíóí Ñîêóëóê ðàéîíóíäàãû Ãàâðèëîâêà àéûëäûê êå¢å-
øè áîþí÷à;

- ªçãºí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Îø îáëóñó-
íóí ªçãºí ðàéîíóíäàãû Çåðãåð àéûëäûê êå¢åøè áîþí÷à; 

- Áàòêåí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Áàòêåí îá-
ëóñóíóí Áàòêåí ðàéîíóíäàãû Ñàìàðêàíäåê àéûëäûê êå¢å-
øè áîþí÷à;

- Ûñûê-Àòà àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – ×¿é îá-
ëóñóíóí Ûñûê-Àòà ðàéîíóíäàãû Èâàíîâêà àéûëäûê êå¢å-
øè áîþí÷à;

- Òî¢ àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Ûñûê-Êºë îá-
ëóñóíóí Òî¢ ðàéîíóíäàãû Ê¿í-×ûãûø àéûëäûê êå¢åøè 
áîþí÷à.

Îøîíäîé ýëå ×¿é îáëóñóíóí Ûñûê-Àòà ðàéîíóíäàãû Èâà-
íîâêà àéûëäûê êå¢åøèíèí æàíà Ûñûê-Êºë îáëóñóíóí Òî¢ 
ðàéîíóíäàãû Ê¿í-×ûãûø àéûëäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòòû-
ãûíà òàëàïêåðëåðäèí êàòòàëãàí òèçìåñèíåí òàëàïêåðëåð-
äè ÷ûãàðóó æºí¿íäº Ûñûê-Àòà æàíà Òî¢ àéìàêòûê øàéëîî 
êîìèññèÿëàðûíûí ÷å÷èìäåðè êåëèï ò¿øò¿.

Àòàëãàí ÷å÷èìäåð «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî 
æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî êîìèññèÿëàðû 
æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 20-áå-

ðåíåñèíå, «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûíûí 
ñòàòóñó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 
3-áåðåíåñèíå æàíà «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàò-
òàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûé-
çàìûíûí 52-áåðåíåñèíå ûëàéûê êàáûë àëûíãàí.

«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 4-áåðå-
íåñèíèí 1-áºë¿ã¿í¿í 28-ïóíêòóíà ûëàéûê, «Áîðáîðäóê 
øàéëîî êîìèññèÿñû æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòèí äåïóòàòûíûí 
ûéãàðûì óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó æºí¿íäº, 
æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòèí äåïóòàòûíûí áîø êàëãàí ìàíäàòûí 
ºòêºð¿ï áåð¿¿ æºí¿íäº, æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòèí äåïóòàòòû-
ãûíà òàëàïêåðëåðäè êàòòàëãàí òèçìåäåí ÷ûãàðóó æºí¿íäº 
àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí ÷å÷èìäåðèí áåêèòåò».

Àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí áåêèò¿¿ãº êåëèï 
ò¿øêºí ÷å÷èìäåðèí «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàò-
òàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûé-
çàìûíûí 52-áåðåíåñèíèí æàíà «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåð-
äèí äåïóòàòòàðûíûí ñòàòóñó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ìûéçàìûíûí 3, 5-áåðåíåëåðèíèí òàëàïòàðûíà 
ûëàéûêòóóëóãóí êàðàï ÷ûãûï, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êî-
ìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòó-
öèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèêêå 
àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåí-
äóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû 

 
ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. Àê-Òàëàà, Ñîêóëóê, ªçãºí, Áàòêåí æàíà Ûñûê-Àòà àé-
ìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí æåðãèëèêò¿¿ êå¢åø-

òåðäèí êýý áèð äåïóòàòòàðûíûí ûéãàðûì óêóêòàðûí ìºº-
íºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó æºí¿íäº ÷å÷èìäåðè 1-òèðêåìåãå 
ûëàéûê áåêèòèëñèí.

2. Ûñûê-Àòà æàíà Òî¢ àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðû-
íûí òàëàïêåðëåðäèí êàòòàëãàí òèçìåñèíåí òàëàïêåðëåðäè 
÷ûãàðóó áîþí÷à ÷å÷èìäåðè 2-òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

3. Àê-Òàëàà, Ñîêóëóê, ªçãºí, Áàòêåí, Ûñûê-Àòà æàíà Òî¢ 
àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí áîø êàëãàí ìàíäàò-
òàðäû òàëàïêåðëåðãå ºòêºð¿ï áåð¿¿ æºí¿íäº ÷å÷èìäåðè 
3-òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

4. Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí 1-òèðêåìåäå êºðñºò¿ëãºí 
äåïóòàòòàðûíûí ê¿áºë¿êòºð¿ óøóë òîêòîì æàðûÿëàíãàí 
ê¿íäºí òàðòûï, àíûê ýìåñ äåï òààíûëñûí.

5. Àê-Òàëàà, Ñîêóëóê, ªçãºí, Áàòêåí, Ûñûê-Àòà æàíà Òî¢ 
àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðû æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåð-
äèí øàéëàíãàí äåïóòàòòàðûí 3-òèðêåìåãå ûëàéûê êàòòà-
ñûí æàíà àëàðãà áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿êòºðä¿ æà-
íà òºø áåëãèëåðäè òàïøûðñûí. 

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

7. Áóë òîêòîìäóí êº÷¿ðìºñ¿ òèåøåë¿¿ àéìàêòûê øàé-
ëîî êîìèññèÿëàðûíà æàíà æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðãå æº-
íºò¿ëñ¿í.

8. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí-
÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû 
Ò.Ó.Øàéíàçàðîâãî æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 30-ñåíòÿáðû, ¹86

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТЇЇ КЕЎЕШТЕРИНИН КЭЭ БИР ДЕПУТАТТАРЫНЫН ЫЙГАРЫМ УКУКТАРЫН 
МЄЄНЄТЇНЄН МУРДА ТОКТОТУУ, ТАЛАПКЕРЛЕРДИН КАТТАЛГАН ТИЗМЕСИНЕН ЧЫГАРУУ ЖАНА БОШ КАЛГАН МАНДАТТАРДЫ 

ЖЕРГИЛИКТЇЇ КЕЎЕШТЕРДИН ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕРЛЕРГЕ ЄТКЄРЇП БЕРЇЇ ЖЄНЇНДЄ АК-ТАЛАА, СОКУЛУК, ЄЗГЄН, 
БАТКЕН, ЫСЫК-АТА ЖАНА ТОЎ АЙМАКТЫК ШАЙЛОО КОМИССИЯЛАРЫНЫН ЧЕЧИМДЕРИН БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН 
ТОКТОМУ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí
2022-æûëäûí 30-ñåíòÿáðûíäàãû

¹86 òîêòîìóíóí 1-òèðêåìåñè

Äåïóòàòòûê ûéãàðûì óêóêòàðû ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóëãàí
æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûíûí òèçìåñè

¹
Æåðãèëèêò¿¿ 
êå¢åøòåðäèí 
àòàëûøòàðû

Äåïóòàòòûê ûéãàðûì 
óêóêòàðû ìººíºò¿íºí 

ìóðäà òîêòîòóëãàí 
æåðãèëèêò¿¿ 
êå¢åøòåðäèí 

äåïóòàòòàðûíûí
Ô.À.À.

Ûéãàðûì 
óêóãóíóí 

òîêòîòóëóøóíóí 
ñåáåáè

Äåïóòàòòûí ûéãàðûì 
óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí 

ìóðäà òîêòîòóó 
áîþí÷à ÀØÊíûí 

÷å÷èìèíèí 
¹ æàíà äàòàñû

Íàðûí îáëóñó

Àê-Òàëàà ðàéîíó

1. Áàåòîâ àéûëäûê Àñêàðáåêîâ Àçàìàò 
Àñêàðáåêîâè÷ ªç àðûçû ¹86,

 22.09.2022-æ.

×¿é îáëóñó

Ñîêóëóê ðàéîíó

2. Ãàâðèëîâêà 
àéûëäûê

Áàòàåâà Ïåðèçàò 
Îëåãîâíà ªç àðûçû ¹12,

 22.09.2022-æ.

Ûñûê-Àòà ðàéîíó

3. Èâàíîâêà 
àéûëäûê

Ìàæèäîâ Îáèäèí 
Ðàäæàáîâè÷ ªç àðûçû ¹7,

 26.09.2022-æ.

Îø îáëóñó

ªçãºí ðàéîíó

4. Çåðãåð àéûëäûê Àðøèæàí óóëó Áàÿìàí ªç àðûçû ¹13,
 21.09.2022-æ.

Áàòêåí îáëóñó

Áàòêåí ðàéîíó

5.
Ñàìàðêàíäåê 

àéûëäûê

Äûéêàíîâ ªì¿ðáåê 
Ìóðàòáåêîâè÷ ªç àðûçû 

¹13,
 21.09.2022-æ.

6. Òàøòàíîâ Ìàõìóòæàí 
Íàçèðáàåâè÷ ªç àðûçû

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí
2022-æûëäûí 30-ñåíòÿáðûíäàãû

¹86 òîêòîìóíóí 2-òèðêåìåñè

Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåðëåðäèí êàòòàëãàí 
òèçìåñèíåí ÷ûãàðûëãàí òàëàïêåðëåðäèí òèçìåñè 

¹
Æåðãèëèêò¿¿ 
êå¢åøòåðäèí 
àòàëûøòàðû

Êàòòàëãàí òàëàïêåðëåðäèí 
òèçìåñèíäåãè òàëàïêåðäèí

Ô.À.À.
Íåãèç

Òèçìåäåí 
÷ûãàðóó áîþí÷à 
ÀØÊíûí ÷å÷èìè

 ×¿é îáëóñó

Ûñûê-Àòà ðàéîíó

1. Èâàíîâêà àéûëäûê Áèéõóðîâà Ñåëüìå 
Áàøàåâíà ªç àðûçû ¹7,

 26.09.2022-æ.

Ûñûê-Êºë îáëóñó

Òî¢ ðàéîíó

2. Ê¿í-×ûãûø 
àéûëäûê Òèëåáàëäû óóëó Ýëäèÿð ªç àðûçû ¹12,

 27.09.2022-æ.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí
2022-æûëäûí 30-ñåíòÿáðûíäàãû

¹86 òîêòîìóíóí 3-òèðêåìåñè

Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí øàéëàíãàí äåïóòàòòàðû 
äåï òààíûëãàí òàëàïêåðëåðäèí òèçìåñè

¹
Æåðãèëèêò¿¿ 
êå¢åøòåðäèí 
àòàëûøòàðû

Æåðãèëèêò¿¿ 
êå¢åøòèí êèéèíêè 

øàéëàíãàí 
äåïóòàòûíûí Ô.À.À.

Èøòåãåí æåðè, 
ýýëåãåí êûçìàòû

Áîø êàëãàí 
äåïóòàòòûê 
ìàíäàòòû 

ûéãàðóó áîþí÷à 
ÀØÊíûí ÷å÷èìè

Íàðûí îáëóñó

Àê-Òàëàà ðàéîíó

1. Áàåòîâ àéûëäûê
Êóáàíû÷áåêîâ 

Íóðñóëòàí 
Êóáàíû÷áåêîâè÷

Äûéêàí ÷àðáà, 
ì¿÷ºñ¿

¹86,
 22.09.2022-æ.

×¿é îáëóñó

Ñîêóëóê ðàéîíó

2. Ãàâðèëîâêà 
àéûëäûê

Èáðàèìîâ Êà÷êûìáåê 
Äæàïðàëèåâè÷ Ïåíñèîíåð ¹12,

 22.09.2022-æ.

Ûñûê-Àòà ðàéîíó

3. Èâàíîâêà 
àéûëäûê

Õàíäûøàíîâ 
Ìàãîìåä Ëþëþíîâè÷ ÀÂÏ «Áåë-Áóëàê» ¹7,

 26.09.2022-æ.

Îø îáëóñó

ªçãºí ðàéîíó

4. Çåðãåð àéûëäûê Àáäûëìàìûò óóëó 
Äèÿðáåê Æåêå ×àðáà ¹14,

 21.09.2022-æ.

Áàòêåí îáëóñó

Áàòêåí ðàéîíó

5.

Ñàìàðêàíäåê 
àéûëäûê

Æîðîåâ Äàèðáåê 
Ìàìàòêóëîâè÷

Ìàäàíèÿò ¿é¿, 
áàø÷ûñû

¹13,
 21.09.2022-æ.

6.
Àáäóðàõìàíîâ 

Èñëàìèäèí 
Ìàöàêîâè÷

Æàéûò êîìèòåò, 
áàø÷ûñû 

Ûñûê-Êºë îáëóñó

Òî¢ ðàéîíó

7. Ê¿í-×ûãûø 
àéûëäûê

Èìàíàëèåâ Íóðáåê 
Ìàëäûøîâè÷ Æåêå èøêåð ¹12,

 27.09.2022-æ.
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erkintoo@mail.gov.kg

Èíäåêñè: 68451
Áèçäèí äàðåãèáèç:

Бишкек шаары, 720040,
Абдумомунов кєчєсї, 193.

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

Башкы редактор
АЛЕНОВ
Бахпурбек

Абдыкарович

Êàáûëäàìà
62-38-75

Башкы редактордун 1-орун басары
КАРБОСОВА Жазгїл – 62-38-77

Башкы редактордун орун басары
ДЫЙКАНОВА Жылдыз – 62-38-78

Коммерциялык директор

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

     (0773) 11-75-87

Жооптуу катчы
КУЛАТАЕВА Бактыгїл - 62-38-71

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

Маданият, адабият жана 
спорт бєлїмї  – 62-38-71

Веб-сайт – 62-18-64

Коммерциялык бєлїм – 62-18-66

"Нормативдик актылар"
журналы – 62-38-71

Башкы эсепчи – 62-38-73

Компьютердик
борбор – 62-38-74

Жарнамалар кыргыз, орус, англис 
тилдеринде берилет.

Жарнамалардын мазмунуна
редакция жооп бербейт.

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

"Учкун" ААКнын 
басмаканасында басылды.

Áóéðóòìà ¹910. Íóñêàñû 5276

Áàñóóãà 03.10.2022-æ. ñààò 20.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

 ´ Юстиция министрлигинен 
берилген катталуу кїбєлїгї №592

Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума 

кїндєрї чыгат.
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Лейлек райондук сот аткаруучулар 
кызмат бєлїмї

карызкор "Лейлек" эркин экономикалык аймагына таандык 
Лейлек району Жаўы-Жер айыл аймагында жайгашкан кыймылсыз 
мїлктєр, ангар-склад 8-03-03-0019-0001-01 иден. коду баштапкы 

баасы 2 500 000 (эки миллион беш жїз миў) сом, ангар-склад 
8-03-03-0019-0001-02 иден. коду баштапкы баасы 2 500 000 (эки 

миллион беш жїз миў) сомго сатылаарын жарыялайт.

Àóêöèîíãî êàòûøóóíó êààëàãàí àäàìäàð ñîò àòêàðóó÷óãà ñàòûëà 
òóðãàí ì¿ëêò¿í áàøòàïêû áààëàíãàí íàðêûíûí 5% ºë÷ºì¿íäºã¿ ñóì-
ìàñûí, Ëåéëåê ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí 4409012100000189 ñàíäóó äåïî-
çèòòèê ýñåáèíå òºã¿ï áåðåò.

Ñàòûï àëóó÷ó àóêöèîí á¿òêºíäºí êèéèí 5 (áåø) ê¿íä¿í è÷èíäå àóê-
öèîí àëäûíäà òºêêºí ñóììàíû êîøóï ýñåïòºº ìåíåí ì¿ëêò¿í ñàòûï 
àëûíãàí ñóììàñûí òîëóãó ìåíåí áåð¿¿ãº ìèëäåòò¿¿.

Àóêöèîí 2022-æûëäûí 14-íîÿáðü ê¿í¿ ñààò 10.00äº Ëåéëåê ðà-
éîíäóê ÑÀÊÁíûí èìàðàòûíäà ºòêºð¿ëºò.

Ñóðàï-áèë¿¿ ¿÷¿í: (03656) 5-04-40, (0505) 64-34-94 
òåëåôîíäîðóíà ñîò àòêàðóó÷ó Òóðãóíîâ Êîçóáàé 

Êóáàíû÷áåêîâè÷êå êàéðûëñà¢ûçäàð áîëîò. Ñ-157

Â ñâÿçè ñ óòåðåé äèïëîìà 
¹ÑD 140050593 íà èìÿ 
Íàñèðäèíîâà Êàëûñà 

Øàðøåíáåêîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-811

Â ñâÿçè ñ óòåðåé äèïëîìà ¹ÑÑ 051039976 íà èìÿ Ñàñèåâîé 
Êåðåçá¿ Àêìàòáåêîâíû ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-813

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòû 
ñåðèè ×¹542670, ¹542671, 

¹542672, ¹542673, ¹542674 
íà èìÿ Ñûäûêîâà Íóðñóëòàíà 

Æåíèøáåêîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-812

Â ñâÿçè ñ óòåðåé Çàâåùàíèå 
(21.12.2005 ãîäà, 

íà èìÿ Íóðìàìàòîâà 
Øèðèíáåêà Êî÷êîíáàåâè÷à 
ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: 

Îøñêàÿ îáëàñòü, Óçãåíñêèé 
ðàéîí, ñåëî Ìûðçà-Àêå, 

ó÷. Êàëïàê ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ï/Ï-347

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

ñîáñòâåííîñòè íà çåì. äîëþ 
¹158432 (îò 12.09.2022 ã.) è 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå íà 
íàñëåäñòâî ïî çàâåøàíèþ 

¹5-1224 (îò 31.10.2006 ã.) íà 
èìÿ Óñòåìèðîâîé Ëàðèñû 

Íèêîëàåâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-818

Áàòûðîâ Áàòûðæàí 
Êàäûðæàíîâè÷êå  òààíäûê 
Ñóçàê ðàéîíóíóí Òàø-Áóëàê 
àéûë ºêìºò¿íº êàðàøòóó 

Äìèòðîâà àéûëûíäà 
æàéãàøêàí æåð òèëêåñèíèí 

æåð ó÷àñòîãóíà áîëãîí 
æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº 
ìàìëåêåòòèê àêò (ñåðèÿñû 

× ¹260954, 
èäåíòèôèêàöèÿëûê êîäó 

3-05-12-1001-0849) 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ä-48

Îðîçàëèåâ Äàìèð 
Êå¢åøîâè÷êå òèåøåë¿¿ 

ìàì. àêò ñåðèÿ × ¹236257 
(äóáëèêàò) æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. Í-877

Ñûðàæèáåêîâà Äàìèðà 
Ìóêàøåâíàãà òààíäûê  ñàòóó 
æàíà ñàòûï àëóó êåëèøèìè 
¹2733 (08.09.2008-æ.á.) æàíà 

ìàìëåêåòòèê àêò × ¹167732 
(08.08.2008-æ.á.) èäåí. êîä 5-06-
18-0001-3101 æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Ï/Ï-738

Àáäûêàäûðîâ Áåéøåíáè 
Áàðûêòàáàñîâè÷êå 

òèåøåë¿¿ æåð 
ó÷àñòîãóíà (¿ë¿ø¿íº) æåêå 

ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäºã¿ 
ê¿áºë¿ã¿ ¹075156 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Í-816

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà × ¹572275 íà èìÿ 

×àõàëîâà Àíâàðà ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-815

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà × ¹234412 íà èìÿ 

Íóðìîëäîåâà Òàëàíòáåêà 
Àéíèäèíîâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-814

Àáäûñàêèåâà Çóóðà 
Ñàáàòáåêîâíàãà òèåøåë¿¿ 
æåð ¿ë¿ø¿íºí ïàéäàëàíóóãà 

óêóê áåð¿¿÷¿ ê¿áºë¿ã¿ 
¹159673 (27.12.2011-æ.) 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Í-819

Â ñâÿçè ñ óòåðåé òðóäîâàÿ 
êíèæêà íà èìÿ Òàëàñáàåâà 
Áàêûòà Àêìàòáåêîâè÷à 

ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-817

Óìáåòàëèåâà Àéêºê¿ë 
Êàíûáåêîâíàãà òààíäûê 

òºìºíäºã¿ ìàìëåêåòòèê 
àêòûëàð: ¹494196, 

¹497001, ¹494193, ¹455314, 
¹455314, ¹455314, 

× ¹494154, × ¹494154, 
× ¹494154, × ¹494154, 

¹497002, ¹494150, 
¹494141, ¹494151, ¹494195, 
¹494130, ¹494135, ¹494159, 
¹494159, ¹494120, ¹494136, 
¹494134, ¹494131, ¹494128, 

¹455314 æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Í-810

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
Äîâåðåííîñòü íà óïðàâëåíèå 

è ðàñïîðÿæåíèå âñåì 
èìóùåñòâîì íà èìÿ Ìàðóêîâà 

Äàìèðáåêà Àøèìîâè÷à 
27.08.2020 ãîäà, ïðîæèâàþùèé 

ïî àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ 
Ðåñïóáëèêà, Îøñêàÿ îáëàñòü, 

Óçãåíñêèé ðàéîí, ñåëî 
Êóðøàá, óë.À.Êàðûáåêîâà, 80 

ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ï/Ï-545

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ISO 
27001 маалымат коопсуздугунун менеджмент 

системасына сертификацияланган аудит 
кызмат кєрсєтїїсїн сатып алуу боюнча 

АЧЫК ЭЛ АРАЛЫК СЫНАК ЄТКЄРЄТ.
Кыргыз Республикасынын аймагында каттоодон єткєн 

потенциалдуу контрагенттерге (сунуштоочулар/подряд-
чылар) сунуштарга баа берїїдє эл аралык катышуучулар-
га салыштырмалуу, Кыргыз Республикасынын жаранды-
гына ээ жергиликтїї эмгек ресурсунун кеминде 70 пайы-
зын колдонгонун тастыктаган документтерди сунуштаган  
шартта, кызмат кєрсєтїїлєрдї сатып алууда сунушталган 
баасына 5 пайыз єлчємїндє жеўилдик берилет.

Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 10-ноябрын-
да саат 17.00гє чейин сынак документтерин кабыл алуу-
єткєрїп берїї актысынын негизинде tender@nbkr.kg элект-
рондук почтасы аркылуу берилет.

Катышуучулар їчїн сынакка чейинки конференция 
2022-жылдын 31-октябрында саат 15.00дє видеокон-
ференция байланышы режиминде єткєрїлєт. Конферен-
цияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техника-
лык координаторго кайрылуу зарыл.

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 15-ноябрын-
да саат 15.00гє чейин Бишкек шаары, Чїй проспекти, 
168 дареги боюнча кабыл алынат.

Белгиленген мєєнєттєн кечиктирилип берилген сунуш-
тар кабыл алынбайт жана каралбайт.

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын єкїлдєрї-
нїн катышуусунда 2022-жылдын 15-ноябрында саат 
15.00дє каралат.

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61-91-52 те-
лефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу 
техникалык координаторго кайрылсаўыздар болот.

«Манас» улуттук акаде-
миясынын жалпы жамааты 
«Манас» улуттук академия-
сынын Чыўгыз таануу бє-
лїмїнїн башчысы Касыма-
лиева Кайркуль Эсенгулов-
нанын уулу 

НУРТЕГИНдин 
мезгилсиз дїйнєдєн кайт-
кандыгына байланыштуу 
тереў кайгыруу менен кє-
ўїл айтып, аза кайгысын 
теў бєлїшєт. 

Ñ/Î-434

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ:

ОАО «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ»
уведомляет, что 3 октября 2022 года решением Совета 

директоров ОАО «Электрические станции»:

- ïðåêðàùåíû ïîëíîìî÷èÿ Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà - ðóêîâîäèòå-
ëÿ Ãåíåðàëüíîé äèðåêöèè ÎÀÎ «Ýëåêòðè÷åñêèå ñòàíöèè» Áàé-
ãàçèåâà Òàëàéáåê Àñêàðîâè÷à ñîãëàñíî ïîäàííîãî ïèñüìåííî-
ãî çàÿâëåíèÿ;

- Àéäàðàëèåâ Àéáåê Áàéñóëäàåâè÷ èçáðàí Ãåíåðàëüíûì äèðåê-
òîðîì - ðóêîâîäèòåëåì Ãåíåðàëüíîé äèðåêöèè ÎÀÎ «Ýëåêòðè-
÷åñêèå ñòàíöèè».

ОАО «КЫРГЫЗАЛТЫН»
настоящим сообщает о существенном факте.

Íà çàñåäàíèè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êûðãûçàëòûí» 
30 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà ïðèíÿòî ñëåäóþùåå Ðåøåíèå:

Âûâåñòè èç ñîñòàâà Ïðàâëåíèÿ è îñâîáîäèòü îò 
çàíèìàåìîé äîëæíîñòè ÷ëåíà Ïðàâëåíèÿ-Çàìåñòèòåëÿ 

Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Êûðãûçàëòûí» Òóðäóêîæîåâà 
Êóáàíû÷áåêà Àñàíáåêîâè÷à ñîãëàñíî ïîäàííîãî èì 

çàÿâëåíèÿ ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ ñ 03.10.2022 ãîäà.

ОАО «КАНТСКАЯ ТИПОГРАФИЯ»
г.Кант, ул.Буслаева, 1, вид ценных бумаг - простые именные акции 
КG 0101109922, номинальная стоимость одной акции 0,2292 сом, 

НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕТ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ: 

30 сентября 2022 г. афилированное лицо, член ревизионной 
комиссии Акпынар Энес Суат получил в дар от физических лиц 
410 простых именных акций, общей номинальной стоимостью 

93,98 сом, доля в УК 0,008%.

Чуй-Бишкекское территориальное управление Департамента наземного и водного 
транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики

В объявление о конкурсе на организацию пассажирских перевозок автомобильным транспортом на 
маршрутах, ранее опубликованного в газете «Эркин-Тоо» от 23 сентября 2022 года №85 (3420), на 

15 странице, внести следующие изменения и дополнения.
Ðàçäåë 4 öèôðû «îáð 10-30», èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè – «Îáðàòíî íà ñëåäóþùèé äåíü 9-30»

¹ 
ï/ï

Íîìåð
ëîòà

Íîìåð è 
íàèìåíîâàíèå 

ìàðøðóòà

Âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ 
àâòîáóñîâ

Ìåñòî îòïðàâêè 
àâòîáóñîâ

Ïîòðåáíîå 
êîëè÷åñòâî 
àâòîáóñîâ

I II III IV V VI

6 15
¹ 527 «Áèøêåê – 

Ïîêðîâêà ÷/ç Òàðàç»
9-30 ÃÏ «Êûðãûç àâòîáåêåòè»

2Îáðàòíî íà 
ñëåäóþùèé äåíü 9-30 Àâòîñòàíöèÿ «Ïîêðîâêà» 

äàëåå ïî òåêñòó.

Ñ-034

Ñ-557



- Адамдын ємїрїндєгї эў таза, тат-
туу доор балалык эмеспи. Балалык ке-
зиўиз кандай сезимдер, окуялар ме-
нен єттї эле?

- Сегиз жашыма чейин таэнемкинде 
чонойдум. Бир жарым жашымда атамын 
иниси каза болуп менден їч ай кичїї кы-
зын апамдар карашчу экен. Ал сиўдим ая-
бай шок болуп, анын їстїнє кєзїн караш-
кан їчїн мага эч нерсе карматпай, колуна 
эмне тийсе эле чаап жиберчї экен. Ошол 
їчїн таэнем мени алып кетип калыптыр. 
Анан сегиз жашымда апамдарга келип же 
эркелей албай, же каалаганымы айта ал-
бай  жїргєнїм эсимде. Окуй элек кезим-
де эле бир жаман окуяны угуп, же кайгы-
луу кино кєрїп калсам ошонун таасири-
нен чыга албай ойнобой да койчу элем. 
Азыркыча айтканда депрессияга тїшїп 
кетмейим бар болчу. Бала кезимде азы-
раак ойноп калган окшойм,  азыр деле 
чуркап кетип, селкинчек, жылгаяк тээп 
иймейим бар.

- Орусияда канча жылдан бери жа-
шайсыз жана эмне менен алектенесиз?

- Россияга 2000-жылы келгем, бир-эки 
жыл иштеп кетебиз деген эле ойдо келип, 
ушул убакка чейин жашап калдым. Же-
ке ишкермин, соода тармагында иштейм. 

- Билишимче, їч уулуўуз бар. Їч 
уулду тарбиялоо тїйшїктїї эмеспи?

- Їч уулум бар, экєє бой жетип калыш-
ты, кичинем мектепте окуйт. Уулдарымы 
эркин тарбияладым, кол кєтєрмєк тургай 
катуураак деле уруша албайм єзї. Кичине-
синде аябай шок болчу. Эже-синдилерим 
“урушпайсыў” дей беришчї.  Азыр болсо 
“кантип тарбиялагансыз?” деп кеўеш су-
рашат. Уулдарым менен тамашалашып, 
алардын оюн угуп, тандоо эркиндигинен 

ажыратпаган їчїнбї, єз алдынча болуп 
чоўоюшту. Азыр мен аларды угам, бир 
жакка чыксам агаларыман уруксат ал-
гандай эле уруксат сурайм. Алар дагы ме-
ни аяп, сыйлап турушат. Уулдарым менен 
сыймыктанам.

- Кайсы акындарды аздектеп окуйсуз?
- Алыста жашаган їчїн кєп эле кыргыз 

акындардын чыгармалары менен кеч таа-
ныштым. Чынын айтсам Россияда жїрїп 
ыр деле жазбай жїрдїм, 20 жылдан ки-
йин гана кайра ыр жаза баштадым. Есе-
ниндин, Ахматованын ырларын жакшы 
кєрїп окуп калам. 

- Сиздин оюўузча акын аялдардын 
башка аялзатынан айырмасы барбы? 
Бар болсо  эмнеде?

- Акын аялдын башка айымдардан 
айырмасы жан дїйнєсїн жылаўачтап ал-
ганында. Сїйїїсїн дагы, ызасын дагы жа-
шыра алышпайт.  Ошондуктан сєзгє дагы 
калышат, жакындары да тїшїнїшпєйт, 
кыскасы “ак каргалар” десек болот.

- Акын аял кандай болсо деп ойлой-
суз?

- Акын аялдар мындай болуш керек деп 
рамкага салуу туура эмес го менин оюм-
ча. Бир буттап узакка тура албайсыў да, 
кандай болсом ошондой эле мамиле кы-
лам баарына. Сїйїїдє деле эреже жок. Эр-
теўки кїнїбїздї, сїйїї бизди кандай єз-
гєртєєрїн билбейбиз. Башкысы аялзаты 
єз баабызды, наркыбызды, ордубузду бил-
генибиз жакшы. 

- Кандай учурда колуўузга калем 
кармайсыз? Чыгармачылыкка кан-
дай мамиле кыласыз?

- Ырды жан дїйнємє тынчтык болбо-
гондо гана жазам. Атайылап отурсам эч 
нерсе жаза албайм. Чыгармачылыкта 

єзїмє койгон милдеттенмем деле жок. 
Ырды жазган соў оўдоп-тїздєгєнгє аракет 
кылбайм. Себеби, ыр жазып жатканда-
гы маанайымды ал убакыт єткєн соў сезе 
албайм. “Ыр деген мындай болуш керек” 
дегендерди деле уга бербеген кєктїгїм 
бар. Кыскача айтканда єзїм менен єзїм 
болгонду жакшы кєрєм. Чыныгы акын 
болуу колумдан келбейт окшойт. Башка-
ларга жагабы-жакпайбы ар бир ырым жан 
дїйнємдїн кїзгїсї. Ал менин ички жа-
шоом, мен аны башкача кылып шєкєт-
тєй албайм.   

-Баткен окуялары, деги эле акыркы кїн-
дєрдєгї окуялар сизге кандай таасир этти?

-Акыркы кїндєгї окуялар жєнїндє ар 
кимибиздин ар кандай оюбуз бар. Бирок, 
баарыбыздын эле бейпилдигибиз бузул-
ду, эне катары ар бир курман болгондорго 
жїрєгїм ооруйт. Тынчтыкты тилеп кал-
дык баарыбыз эле.

Кышкы тїндєгї ыр
Чарчагандай катуу уйкуга чємїлїп,
Уктап жатса керек - азыр айылым...
Ай-жылдыздын кучагында кєшїлїп –
Унуткандыр... тоолор менин дайыным...

Эки бєлмє – шаарда жылуу їйїмдє,
Бекем жапкан терезесин, эшигин,
Жарым тїндє оту єчїп, муздаган –
Ордун жоктойм – атакемдин мешинин...

Апам туруп баарыбызды кымтылап,
Калыў жууркан жапкан тїндї сагындым,
Жылуу їйдємїн, кєздєн учат негедир –
Чакадагы тоўгон суусу айылдын.

Кытыратып кїндїз эрип, кеч тоўгон  –
Муз їстїндє тїнкї айылда баскым бар,
Жылдыздардай эсептесеў сан жеткис –
Кусалыгым кучак толгон чачкым бар,
Жоготулган балалыктын кїндєрїн –
Жомогунан кышкы тїндїн, тапкым бар...

***
… Жан дїйнєўє адам таппай жарашкан,
Кїнїмдїккє кєєлєнбєгєн жашоодо,
Жїрдїў бекен кандыра албай качанкы
Кєўїлїўдїн жылуу сєзгє чаўкоосун?

А мен бирєє – бул кїндєрдє єзїмчїл,
Ойлорумду кїндєр, сааттар єзгєрткєн.
Кегим да жок, алгым да жок єчїмдї, 
Эч нерсени кїтпєй калган єзгєдєн.

Уксам угуп, айтсам айтам тєгїлїп,
Жашоо кандай жарык, жакшы экенин,
Бирок билгин, кїндєрдїн бир кїнїндє,
Жашооўдо эч болбогондой кетээрим.

Сага азыр асман тунук, адамдар –
баары жакшы: сатылбаган, сатпаган,
Жада калса жааган кїзгї жамгырга
Кубана алган абалыўа суктанам!

Издегендер таба алса акыры –
Тоскоол болбой коюп койдум жайыўа.
Шамалы шок, а жамгыры муўайым,
Сага аманат кїзїндєгї табылга…

Афина БАКИРОВА

ЫР ДЇЙНЄ

Чет элде жашап, иштеп, аны менен бирге эле єнєрїн дагы унутта 
калтырбай аздектеп келе жаткан мекендештерибиз жїздєп саналат. 
Узак убакыттан бери Орусияда ємїр кечирип, эмгектенип, ошол эле 
учурда жанын тєшєп ыр жаратып жїргєн, єз “їнї” бар акын кыз менен 
маектештик.    
Гїлзира Абдимамат 1977-жылы Кара-кулжа районунун Капчыгай айылында 
жарык дїйнєгє келген. Кесиби боюнча филолог. “Боз Торгой” аттуу ыр 
жыйнактын автору. Учурда Красноярск шаарында жашайт. 

Мигрант акын Гїлзира АБДИМАМАТ:

“Акын аялдын айырмасы жан 
дїйнєсїн жылаўачтап алганында...”

ЖАЛАЛ-АБАДДА ЖАЎЫ БАЗАРБОЗ-УЧУКТАГЫ МЕКТЕП

Жалал-Абад шаарында жа-
ўы муниципалдык базар ишке 
кирди. “Эки жолу єрт чыккан 
Жалал-Абад шаарынын бор-
бордук базары белгиленген єрт 
коопсуздук талаптарына жооп 
бербейт. Буга байланыштуу жер-
гиликтїї бийлик шаардын бор-
бордук базарын коопсуз жай-
га кєчїрїї чечимин чыгарган. 

Учурда муниципалдык базар 
пайдаланууга берилди. 

Жаўы базардын аянты 3,5 
гектар аянтты ээлеп, ал жерде 
бардык шарттар тїзїлгєн. Муни-
ципалдык базарда миўге чукул 
соода жана атайын унаа токто-
туучу жайлары бар. Жаўы базар-
дын курулушуна шаардык бюд-
жеттен 25 млн сом бєлїнгєн. 

Ысык-Кєл облусундагы Ак-
Суу районунун Боз-Учук айы-
лындагы жаўы мектептин куру-
лушу 80 пайызга аяктады.  Ар-
хитектура, курулуш жана турак 
жай-коммуналдык чарба ммам-
лекеттик агенттигигинин маалы-
матына ылайык, бїгїнкї кїндє 
подряддык уюм тарабынан ички 

жасалгалоо иштери, сырткы фа-
саддын декорациялары жана ай-
макты кєрктєндїрїї боюнча жу-
муштар жїргїзїлїїдє. Мектеп-
тин долбоордук кубаттуулугу 375 
орунду тїзєт. Иштин бекитилген 
графигине ылайык, курулуш иш-
тери ушул жылдын аягына чейин 
бїткєрїлєт.

БАК- 
ДАРАКТАРДЫ 
БУТОО ИШИ

Ош шаарынын бар-
дык кєчєлєрїндєгї бак-
дарактарды бутоо боюн-
ча массалык иш жїргїзї-
лєт. Алсак, электр чубал-
гыларына, жол белгилери-
не, жарыктандырууга тос-
коолдук жараткан аймак-
тарга кєўїл бурулуп, бак-
дарактарды бутоо боюнча 
массалык иш жїрєт. Бул 
їчїн “Оштогу кєрктєндї-
рїї жана жашылдандыруу 
чарба камбинаты” муни-
ципалдык ишканасынын 
экологдорунан, адисте-
ринен тїзїлгєн 5 бригада 
иштейт.
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