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Урматтуу 
окурмандар!

kyrgyztuusu.kg сайтынан 
жа¢ылыктарды окуп, 

“Кыргыз Туусу” ютуб кана-
лына катталып, кызыктуу 

видео-материалдарды 
кºр¿п туру¢уздар

Маяна 
кºбºйдї, бирок, 
ма¢ызын кантип 

о¢дойбуз? 
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Жазылуунун баасы почта 
кызматын кошкондо 6 айга: 

– которуу жолу менен 
1371 сом 48 тыйын; 

– накталай тєлєє жолу менен   
1396 сом 02 тыйын. 

Индекс: 68416

гезитине 
жазылдыўызбы?..

«
»

Учурда «КЫРГЫЗ  ТУУСУ»  
гезитине 2023-жылдын I жарым 

жылдыгына жазылуу «Кыргызпочтасы» 
мамлекеттик ишканасынын бардык почта 

тїйїндєрїндє жїргїзїлїп жатат. 

Дени 
сак эне – 
дени сак 
ымыркай 
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Бїгїн Президент 
Садыр Жапаровдун катышуусу менен 
Бишкекте Биринчи Элдик Курултай 
ишин баштамакчы. Анын иши эки кїнгº 
созулат.

Ага ºлкºнїн бардык облустарынан жана аймак-
тарынан 1000ден ашуун делегат, ошондой эле 

Жогорку Кеўештин депутаттары, Министрлер Кабине-
тинин мїчºлºрї жана ºлкºнїн мамлекеттик органдары-
нын жетекчилери катышат.

Курултайдын жыйынтыгы боюнча Биринчи Элдик 
Курултайдын резолюциясы кабыл алынат.

Биринчи Элдик Курултай УТРК, республикалык, об-
лустук телеканалдарда жана социалдык тармактарда-
гы баракчаларда тїз алып кºрсºтїлºт.

Кºрсºтїї 25-жана 26-ноябрда саат 10:00дº баш-
талат.

(Курултай боюнча пикирлерди 2-4-беттерден 
окуй аласыздар). 

Бишкекте Биринчи Элдик Курултай ишин баштады
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Президенттин иш кїндºлїгї

Кºптºн кїткºн кїнЖазгїл КАРБОСОВА, “Кыргыз Туусу”

Аймактык коопсуздук їчїн Уюмдун 
потенциалын чыўдоо зарыл

23-ноябрда Президент 
Садыр Жапаров Армения 
Республикасына бир кїндїк 
иш сапарынын алкагында 
Ереван шаарында Жамааттык 
коопсуздук келишим уюмунун 
Жамааттык коопсуздук 
кеўешинин (ЖККУ ЖКК) 
кезектеги сессиясына 
катышты.

Анда сїйлºгºн сºзїндº Садыр 
Жапаров глобалдык коопсуз-

дук тутумундагы татаал жана жалпы 
ºзгºрїїлºрдїн мезгилинде, саясий, эко-
номикалык, маалыматтык, аскердик 
ыкмалар жана каражаттардын кеўири 
спектри колдонулуп жаткан учурда, 
ºзгºрїп жаткан кырдаалга ºз убагын-
да жооп берїї їчїн кызматташтыкты 
ырааттуу активдештирїї зарылдыгын  
белгиледи.

Мамлекет башчысы экстремизм идея- 
лары жигердїї колдонулуп жатканына, 
трансулуттук уюшкан кылмыштуулуктун 
активдешип жатканына, бул Уюмдун бар-
дык мїчºлºрїнїн коопсуздугуна тїздºн-
тїз коркунуч келтирген кризистин жаўы 
эпицентрлерин тїзїп жатканына басым  
жасады.

Ал белгилегендей, Кыргызстан ай-
мактагы коопсуздукту жана туруктуу-
лукту сактоо їчїн кºп функциялуу ай-
мактык тїзїм катары Уюмдун потенци-
алын чыўдоого кызыкдар.

С.Жапаров Кыргызстан ар дайым 
ар кандай пикир келишпестиктерди са-

атайын кїчтºрїнїн бºлїкчºлºрїнїн ка-
тышуусунда «Кобальт – 2022» машыгуу-
су ийгиликтїї ºткºнїн канааттануу менен  
белгиледи.

С.Жапаров кыргыз тарап жамааттык 
коопсуздук системасын чыўдоо їчїн 
биргелешкен ыкчам жана кїжїрмºн 
даярдыкты жакшыртууга, ошондой 
эле сырттан келген терс таасирлер-
дин аракеттерине ºз убагында жа-
на натыйжалуу жооп берїїгº мындан 
ары да кºмºктºшкºнгº даяр экенин  
билдирди.

Мамлекет башчысы Уюмдун иши-
нин эффективдїїлїгїн жогорула-
туу боюнча биргелешип кїч-аракетти 
сактап калууга гана эмес, кºбºйтїїгº 
да болот деген ишенимин билдир- 
ди.

Президент Кыргызстан  аймак-
тык коопсуздуктун эффективдїї ме-
ханизми катары Уюмдун потенциа-
лын чыўдоого кызыкдар экенин жа-
на жамааттык коопсуздук система-
сын ºркїндºтїї боюнча мындан аркы 
биргелешкен аракеттерге даяр экенин  
ырастады.

ЖККУнун ЖКК сессиясынын жый-
ынтыгында Уюмга мїчº мамлекеттер-
дин башчылары бир катар документ-
терге кол коюшту.

Белгилей кетсек, ЖККУга тºрагалык 
Армения Республикасынан Беларусь  
Республикасына ºттї. Казакстан-
дын ºкїлї Имангали Тасмагамбетов 
2023-жылдын 1-январынан тарта ЖККУ-
нун Башкы катчысы болот.

Т.ИСХАКОВ

ясий жана дипломатиялык ыкмалар ме-
нен гана сїйлºшїї їстºлїндº чечїї за-
рыл деген позицияны ар дайым  жак-
тап келгенин жана жактаарын баса  
белгиледи.

Анын пикиринде, ЖККУга мїчº-
мамлекеттердин башчыларынын  
кºўїлїн Ооган факторун эске алуу 
менен ички чек араларда кооп-
суздукту камсыздоо боюнча кїч-
аракеттерди бириктирїї зарыл. Тер-

роризм ЖККУга мїчº мамлекеттер-
дин коопсуздугуна олуттуу коркунуч  
келтирїїдº.

Ал Уюмдун жамааттык коопсуз-
дук системасынын кїчтºрїн жана ка-
ражаттарын башкаруу органдарын 
жана тїзїмдºрїн биргелешип даяр-
доо антитеррордук темаларга ба-
гытталышы керектигин айтуу менен 
їстїбїздºгї жылы Кыргызстандын ай-
магында ЖККУга мїчº мамлекеттердин  

ЖК депутаты Улугбек ОРМОНОВ: 

“Элдик Курултайга 
ийгиликтерди 

каалайм”  
– Бїгїнкї ºтº турган 

Элдик Курултай Прези-
дентибиздин 16-августта 
бекиткен убактылуу жобо-
сунун негизинде уюштуру-
луп жатат. Бул Курултайда 
Президент Садыр Жапа-
ров элге кайрылуу жасап, 
андан кийин мамлекеттик 
органдар жасалган иштер 
боюнча маалымат бери-
шет экен. Мындан со¢ де-
легаттар кїн тартибине ко-
юлган маселелер боюнча 

талкуулап, ал тїз ободо кºрсºтїлºт дешїїдº. 
3-ноябрда Кыргыз Республикасынын Мамлекет-

тик катчысы – Элдик Курултайды уюштуруу комитети-
нин тºрагасы Сїйїнбек Касмамбетов ºлкºнїн булу¢-
бурчунан келген ºкїлдºр Курултайда Президент ме-
нен тїз байланышканга шарт тїзїлºрїн айтты. 

Негизинен Мамлекет башчыбыз Жапаров Садыр 
Нургожоевич Элдик Курултайды уюштуруп, кара-
пайым калктын калы¢ катмары менен тїз байланы-
шып, айрым маселелерди ачык-айкын билсем де-
ген максатта болсо керек. Андыктан, биринчи Эл-
дик Курултайдын ишине, ага катышып жаткан бар-
дык делегаттарга ийгиликтерди каалайм.  

Эл Курултайдан їмїт артып турат 
Новопавловка аялдар  
ке¢ешинин тºрайымы, 

Элдик Курултайдын делегаты 
Гїлжамийла АБДЫРАЗАКОВА: 

“Максатым – элдин 
їнїн Мамлекет 

башчысына 
жеткирїї”

– Элдик Ку-
рултай бул 

– Президентибиз ме-
нен карапайым элдин 
тїзмº-тїз, кºзмº-кºз жо-
лугушуусу. Мында Пре-
зидент Садыр Нурго-
жоевичтин элдин їнїн 
укканга жакшы шарт 
тїзїлºт. Бул Курултай-
да мурдагыдай дежур-
лар болбойт. Эл ара-
сынан эл ºзї тандап 
жºнºткºн делегаттар га-

на катыша алышат деп айтылган. Мисалы, мен Но-
вопавловка айылынан эл арасынан Элдик Курул-
тайга делегат болуп шайландым. Буюрса, Курул-
тайда элдин атынан Сокулук району боюнча баян-
дама жасайм. Максатым – элдин їнїн Курултайда 
Мамлекет башчысына жана бийлик жетекчилерине  
жеткирїї.

Генерал-майор  
Артур МЕДЕТБЕКОВ: 

“Делегаттар  
ачык-айкын талаптарды 

коюшса”
– Элдик Курултайдын ºткºнї аб-

дан жакшы. Курултайга дежур болбо-
гон, кошомат кылбаган, кºйгºйлºрдї 
жеринен билген таза, татыктуу де-
легаттар тандалып келсе, кубана-
быз. Себеби, андай адамдар бїгїнкї 
кїндїн талабына ылайык маселелер-
ди кºтºрїп чыгып, ачык-айкын ай-
та алышат. Мындай болсо, жакшы 
кºрїнїш. 

Эгерде делегаттардын кºпчїлїгї 
“дежур” болуп, элди ирээнжитип ко-
шомат кылса, анда бул Элдик Курул-
тайдын баркы тїшºт. Элдик Курул-

тайдан їмїт артып турган карапайым эл бїгїнкї кїндº да, ке-
лечекте дагы ишенбей калат. Ошондуктан, биринчи Элдик Ку-
рултайды уюштуруп жаткан уюштуруу комитети делегаттарга 
тере¢ карап, кылдат мамиле жасап, негизги маселелерди ачык-
айкын талкуулоого шарт тїзїп бериши керек. Элдин максаты – 
бул Курултайда бїгїнкї кїндº мамлекетти, элди тынчсыздан-
дырып жаткан саясый-социалдык, экономикалык, коомдук кыр-
даалдарды ачык-айкын талкуулоо. Андыктан, делегаттар бий-
лик менен эл позитивдїї чечимге келе турган ачык-айкын су-
роолорду, талаптарды коюшса, анда бул Курултай ºз таасирин 
берет. Ошондо Элдик Курултай деген коомдук уюмдун пайда 
болгонун айгинелейт.  
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Тºраганын иш сапарыЖазгїл КАРБОСОВА, “Кыргыз Туусу”

Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Ке¢ешинин 
Тºрагасы Нурланбек Шакиев 
баштаган парламенттик 
делегация  22-ноябрда Тїркия 
Республикасынын Улуу Улуттук 
жыйынынын Тºрагасы Мустафа 
Шентоптун чакыруусунда 
Анкара шаарына расмий иш 
сапары менен барды. 

Иш сапардын алкагында Жогорку 
Ке¢ештин Тºрагасы Нурланбек 

Шакиев Тїркиянын Улуу Улуттук жыйы-
нынын Тºрагасы Мустафа Шентоп ме-
нен алгач тар чºйрºдº, андан со¢ ке¢ири 
курамда жолугушту. Жолугушууда эки 
ºлкº ортосундагы саясий-экономикалык, 
маданий-гуманитардык алакаларды арт-
тыруу, парламенттер аралык кызматташ-
тыкты ке¢ейтїї маселелери талкууланды.

Тºрага Н.Шакиев: “Иш сапарлар боор-
дош эки ºлкº ортосундагы достукту жа-
на стратегиялык кызматташтыкты бекем-
дейт. Андыктан, бул жолугушуубуз эки та-
раптуу мамилелерди, анын ичинде парла-
менттер аралык алакаларды ºнїктїрїїгº 
ºзгºчº салым кошот деп ишенем. 

Тїркия Кыргызстандын э¢ ири соода-
экономикалык ºнºктºштºрїнїн бири бо-

Боордоштукту чыўдаган алака

луп саналат жана Кыргыз Республика-
сынын тышкы соода тїзїмїндº ºзгºчº 
орунду ээлейт. Учурда эки тараптуу соо- 
да жїгїртїїбїз жыл сайын ºсїїдº. Бул 
темпти мындан ары да жогорулатып,  
соода кºлºмїн 1 миллиард АКШ доллары-

на чейин жеткирїїбїз кажет”, – деген оюн 
билдирип, Кыргызстан-Тїркия ºнїктїрїї 
(инвестициялык) фондун тїзїїнї тездетїї 
зарылчылыгын кошумчалады. 

Мындан сырткары маданият, туризм, 
саламаттыкты сактоо жаатындагы масе-

лелер, эл аралык де¢гээлдеги кызмат-
таштык тууралуу да сºз болду. 

Ал эми Мустафа Шентоп: “Биз боор-
дош мамлекет катары эки тараптуу га-
на алаканы арттырбастан, эл аралык 
де¢гээлде да бири-бирибизди колдоп ке-
лебиз. Айрыкча ºлкº башчыларыбыздын 
жигердїї аракети менен байланыштары-
быз чы¢далууда. Бїгїнкї жолугушуу дагы 
кызматташтыктын мындан аркы келечеги 
їчїн ºтº маанилїї”, – деген оюн айтып, 
стратегиялык ºнºктºштїктї ººрчїтїї ма-
селесине да токтолду. Кытай-Кыргызстан 
– ªзбекстан темир жолунун курулушун 
кубаттай тургандыгын жана бул байыр-
кы Жибек-Жолун кайрадан жандантууга 
ºбºлгº тїзºрїн кошумчалады.

Ал ТїркПАнын алкагындагы алака-
ларды арттыруу жана эки тараптуу иш 
сапарларды кºбºйтїї маселесин да  
кºтºрдї.

Жолугушуунун со¢унда Кыргызстан-
дын парламенттик делегациясы Муста-
фа Шентоптун коштоосунда Тїркиянын 
Улуу Улуттук жыйынынын ишмердїїлїгї 
менен таанышып, 2016-жылдын 15-ию-
лундагы мамлекеттик тº¢кºрїш аракети 
боюнча маалымат алышты. Эки Тºрага 
ошол окуяга арналып тургузулган эсте-
ликке гїл коюп, курмандыктарды да эске-
ришти. 

Министрлер КабинетиндеТемирбек АЛЫМИБЕКОВ, “Кыргыз Туусу”

ªлкº коопсуздугуна – 
52,3 млрд. сом

 2022-жылы ºлкº коопсуздугун 
чы¢доого 52,2 млрд. сом бºлїнїптїр.  
Бул каражатка аскер техникалары, ок-
дарылар, учаксыз учуучу аппараттар 
сатылып алынып, куралдуу кїчтºрдїн 
материалдык-техникалык базасы 
чы¢далган. 

Акылбек Жапаров белгилеп ºткºндºй, 
бул максатта  2010-жылы 8,2 млрд. 

гана сом бºлїнгºн. Ал эми ºткºн жылы 31,2 
млрд. сом бºлїндї. 

УКМК 9,7 млрд.  
сомдук чыгымдын  

ордун толтурган
Мындан тышкары, Тºрага ºлкº бюджети-

не “Коопсуз шаар” долбоору боюнча – 2,8 млрд. 
сом тїшкºнїн белгилеп ºттї. 

Ошондой эле унаалардын айнегин кара¢гылатууга 
уруксат берїїдºн – 2,8 млн. сом, ИИМдин тейлºº 

кºрсºтїїсїнºн- 10,6 млрд. сом тїшкºнїн билдирди. 
Ошондой эле УКМК 3 жылдын ичинде 9,7 млрд.сомдук 
келтирилген зыяндын ордун толтурса, анын 9,34 млрд. 
сому бюджетке кайтарылган.

Кумтºрдºн 10 айда – 
26,5 млрд. сом 

«Кумтºрдºн» бюджетке 10 айдын ичинде 26,5 
млрд. сом тїшїптїр. Тºраганын айтымында, 
«Кумтºр» алтын кени Кыргызстандын карама-
гына толук ºтїп, беш арбитраждык соттун 
баары жыйынтыкталды.
  “2010-2021-жылдары 11 жылда 90,8 млн. доллар 

(5,3 млрд. сом) суммасында Кыргызстанга дивиденд-
дер тºлºнгºн. Ал эми 2022-жылдын 10 айында эле 
«Кумтºр» кенинен салык, салыктык эмес жана келишим-

Кечээ, Жогорку Ке¢еште Министрлер Кабинетинин  
Тºрагасы Акылбек Жапаров 2021-жыл їчїн бюджеттин аткарылышы жана 

2023-2024-жылдарга болжолу тууралуу маалымат  берди.   
Тºмºндº анын айрым урунттуу учурларын тааныштырабыз.

дерде каралган тºлºмдºрдїн суммасы 26,5 млрд. сом-
ду тїздї”, – деди А.Жапаров.  Ал 2021-жылы 10 тонна 
алтын Кыргызстанда калса, 2022-жылы 17,2 тонна ал-
тын каларын маалымдады.

«Улуу кºчмºндºр  
мурасын» каржылоо  

токтотулду
«Биз «Улуу кºчмºндºр мурасы» холдингин кар-

жылоого 3 млрд. 400 млн. сом караштырганбыз. 

Он чакты долбоордун їстїндº иштеп жаткан. 
Бїгїнкї кїнї Тенгиз мырзанын (Тенгиз Бºлтїрїк) 

кылмыш иштери козголуп, кармалганы їчїн биз финан-
сылык каржылоону токтоттук. Акчанын баарын бюджет-
ке алып жатабыз», – деди Тºрага.

Камбар-Ата-1 ГЭСин  
куруу башталат

“Учурда бїткїл дїйнº Кытай менен соода-
экономикалык алаканы чы¢доого умтулуп жа-
тат. Биз азыр Бедел ашуусу боюнча ºтїїчї 
жолду талкуулап жатабыз.  Бул Кытай менен 

байланыштырган їчїнчї жол болмокчу,- 
деди А.Жапаров.

Ошондой эле Министрлер Кабине-
ти 2023-жылы Кытай – Кыргызстан – 

ªзбекстан темир жолун курууну баштай тур-
ганын,  келерки жазда аталган темир жолдун  
ТЭОсу даяр болуп калаарын билдирди. 

Кийинки жылы Камбар-Ата – 1 ГЭСин ку-
руу да башталмакчы. “Долбоорго ªзбекстан-
Казакстан катышууну каалап жатат. Азырынча, 
сїйлºшїїлºр жїрїїдº. Балким 2023-жылы баш-
тап калабыз”, – деди  А.Жапаров.

ККМ – натыйжасын 
бере баштады

“Эл аралык институттар, анын ичин-
де Дїйнºлїк банк ºлкºнїн ИДПсынын ºсїшї 

боюнча пессимисттик божомолдорду айтыш-
кан. Алардын божомолдору тастыкталган жок. 
Республиканын ИДПсы - 7%га, анын ичинде ай-
ыл чарбасы – 6,7%га, курулуш – 5%га, ºнºр жай 
– 14,4%га, кызмат кºрсºтїї 4,1%га ºстї”,- де-
ди ал.  

«Былтыр бир айда орто эсеп менен 17 млрд. 
сом чогултсак, быйыл бир айда орто эсеп ме-

нен 24 млрд. сом чогулттук. Бул 7 млрд. сомго кºп.  Бул 
кºрсºткїчтºр салыктык жол-жоболорду фискалдашты-
руу жана санариптештирїї аркылуу жетишилди», – деп 
белгиледи Министрлер Кабинетинин башчысы. 

Ал кошумчалагандай, 2021-жылы ºлкºдº 23 740 
контролдук-кассалык аппарат (ККМ) иштеген. Быйыл 
18-ноябрга карата кассалык аппараттардын саны 58 ми¢ 
766га жетти. 2021-жылы тїшкºн акча – 700 млрд. сомду, 
ал эми 2022-жылдын он айында 1,4 трлн. сомду тїздї.
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Эл пикир

“Элдик Курултай  
плюрализм  

принцибине таянат” 
Кыргызстанда Эл-

дик Курултай инсти-
туту демократия-
лык принциптердин 
атрибуту катары Кон-
ституцияга кирги- 
зилген. 

Ал алгачкы жо-
лу республи-

калык чо¢ форматта 
ºткºнї жатат. Курултай-
га жергиликтїї депутат-
тар эмес, ºз оюн да, аны 
делегат кылып шайла-

ган элдин да кºйгºйлºрїн бийликке жеткире билген  
коомдун активдїї жарандары тандалды деп ойлойм. 
Анткени, жер-жерлерде делегаттарды шайлоо кы-
зуу ºткºнїн угуп жатабыз. Менин оюмча, Президент 
С.Жапаров чексиз бийликти каалап, эч кимдин пики-
рин уккусу келбесе Элдик Курултайды Баш мыйзам-
га киргизбººгº аракет кылмак. Ар бир жасалган иш-
те отчеттуулук болушу керек. Ошондуктан Элдик Ку-
рултайда расмий мамлекеттик бийлик Курултайдан 
Курултайга чейинки жасаган иштери тууралуу отчет  
беришет.  

Илгерки кыргыздар уруу башчыларын, ханды Ку-
рултай аркылуу шайлап алган. Ачыктыкты, плюра-
лизм принциптерин туу тутуу адаты элибиздин канын-
да бар. Биз коммунисттер, Элдик Курултай институ-
тунун киргизилишин баштан эле колдоп келебиз. Се-
беби, мамлекеттик кызматта иштеп жаткандар коом-
дун кºйгºйїн кºрїп турса да ачык айта алышпайт. 
Кызмат ордунан ажырап калуудан коркот. Ал эми жер-
жерлерден шайланып келген делегаттардын тарты-
нып же кооптоно турган жайы жок. Ошондуктан оюн 
эркин айтат. Президентке, ªкмºткº жеткирїїгº керек 
болгон аймактан маселени даярдап келип жалпыга  
салат. 

Балким, Элдик Курултай институту тээ 90-жыл-
дары болгондо, коммунисттер мамлекеттин мїлкїн 
приватташтырууга жол бермек эмес. Анткени, со-
вет ºкмºтї 70 жыл бою ºлкº экономикасын ири ин-
дустриялык бийик де¢гээлге жеткирген. Биз завод-
фабрикаларды, мамлекеттик имараттарды, бала бак-
чаларды, клубдарды ж.б. баары ит бекер баада же-
ке колдорго берилип кетишине каршы чыкканбыз. Би-
рок, аздык кылдык. Анын азабын эми элибиз тартып  
жатат. 

Азыркы кїндº Садыр Жапаровдун командасында 
кадр саясаты жагынан кемчиликтер кеткени менен, 
улам тїздºлїп, улам жакшырып иштеп жатат. Мисалы, 
“Кумтºрдїн” мамлекетке кайра алынуусу абдан жакшы 
болду. Мамлекет башчы элге берген ушул убадасын 
толук аткарды. Бїгїнкї кїндº жолдор курулуп, мектеп-
тер салынып жатат. Чо¢ жана чакан ГЭСтердин куру-
лушу башталды. Айлык акы, пенсиялар, жºлºк пулдар 
кºтºрїлдї. Эми Кыргызстан айрыкча кошуна мамле-
кеттер менен достукту, кызматташтыкты бекемдººнї 
улантуусу керек. 

Клара АЖИБЕКОВА,  
Кыргызстан коммунисттер партиясынын 

1-катчысы, философия илимдеринин доктору, 
профессор 

“Курултай – 
акыйкатка жол  

чапкан жºрºлгº”
Курултай ата-бабалардан келаткан, элди эл 

кылган, жерди жер кылган, ордолуу журт топто-

Бїгїн кºптºн кїткºн жана ºлкºбїздїн ºсїп-ºнїгїшїнº зор са-
лым кошот деп їмїттºнгºн – Элдик Курултай ºз ишин баштады. 

Тºмºндº курултайга карата айрым пикирлерди жарыялайбыз.

гон, анын за¢-мыйзамын 
тууралаган, акыйкат-
ка жол чапкан нускалуу 
жºрºлгº. Анын минтип 
Конституцияга кирги-
зилип, кайрадан жашоо 
берилип жатканы жак-
шы жышаана.

Элдин эсинде бол-
со керек, мурда-

гы президенттердин ту-
шунда да курултайлар 
ºткºн. Бирок, ал эл ба-
шын кошкон жыйын-
дар ºз максатына жет-

пей калганы маалым. Бул курултай ал жыйындар-
дай ºтпºйт, чо¢ бир тарыхый маселе к¿н тартиби-
не коюлуп, тарыхый чечимдер кабыл алынат деген  
ишеничтемин.

Курултайда ºлкºдºг¿ экономикалык абал, кадр 
саясаты, илим-билим, курулуш, айыл чарбасында-
гы кºйгºйл¿¿ маселелер талкууланып, эл ичиндеги 
пикирлер, кºз караштар, сунуштар айтылса, ºлкºн¿ 
ºн¿кт¿р¿¿ багытында демилгелер кºтºр¿л¿п, дол-
боорлор сунуш кылынса, албетте, сонун болор  
эле.

Дººлºтбек ШАДЫБЕКОВ, 
 Кыргызстан аксакалдар ке¢ешинин  

тºрагасы

“Тагдыр чечїїчї  
маселелер  
каралсын”

Бийликтин элди за-
рыктырып к¿тт¿рбºй, 
формалдуу бюрократи-
яга жол бербей, курул-
тайды убактылуу Жо-
бо менен болсо да эл ме-
нен курултайда жолугу-
шуусу туура, эл ушуну 
к¿ткºн.

Бул курултай бирин-
чи кадам, айрым 

м¿ч¿л¿шт¿ктºр болуусу 
м¿мк¿н, алар бара-бара 
сºзс¿з четтетилет жана 
жакшы ыкмалар менен  

                                                байытылат.
Курултайда майда-барат жана жергиликт¿¿  

маанидеги маселелер эмес, ºлкº масштабында-
гы тагдыр чеч¿¿ч¿, ºлкºн¿н ºн¿г¿¿с¿н¿н стратеги-
ялык маанидеги негизги багыттары, ºлкºн¿н кооп-
суздугун камсыздоо, глобализация процесси жа-
раткан коркунучтар, ºлкºдº ке¢ири таралган ди-
ний экспансия жана диний экстремизм, улуттук 
баалуулуктар жана элдин нравалык де¢гээли, жа-
шоодогу ысырапкерчиликти жоюу, сарамжал-
дуулук сыяктуу маанил¿¿ маселелер кºтºр¿л¿¿гº  
тийиш. 

Курултайдан кийин "Элдик Курултай жºн¿ндº" 
конституциялык мыйзам долбоору кабыл алынууга  
тийиш.

Курултайдын мыйзамын даярдоо ¿ч¿н т¿з¿лгºн 
жумушчу топ ºз озуйпасын аткара албады, да-
ярдаган долбоору ºтпºд¿. Кийин аны о¢доп-
т¿зºбºд¿, башка долбоорлорду ºз¿мч¿лд¿к кылып  
карабады. 

Натыйжада, курултайды мыйзам эмес, жобо менен 
ºткºр¿¿гº мажбурбуз. 

Эл болгон со¢, уучубуз куру эмес, колдо даяр мык-
ты мыйзам долбоору бар, ал Жогорку Ке¢еште кара-
лууга тийиш.

Бºкºнбай АБДУРАСУЛОВ,  
коомдук ишмер, "Кыргыз Эл Биримдиги"  

коомунун м¿чºс¿

“Курултайда  
айтылгандар  

аткарылышы керек”
Мен ºзїм Элдик Ку-

рултайда он жылдан 
бери жїрºм. Учурда Эл-
дик Курултайдын Даа-
нышмандар ке¢ешинин 
мїчºсїмїн. Эми Курул-
тайга келсек, анын маа-
ниси ºтº чо¢. Манаста да 
элдик курултайлар бол-
гону айтылат. Айтылуу 
Чы¢гызхан дагы чо¢ ча-
буулдарга чыгарда Эл-
дик Курултай кылып, хан, 
бектердин эмес эл акса-
калдарынын кеп-ке¢ешин 
укчу экен. 

Анын сы¢арындай Элдик Курултайда ар бир айыл 
ºкмºтї, район, облустар бир жыл ичинде же беш жылда 
кайсыл маселени чечери аныкталып, максат коюлушу ке-
рек. Мисалы, чек ара, айыл-чарба же электр тармагы, кен 
иштетїї боюнча болобу, айтор, так аткарыла турган иш-
тер бекитилип, алар атайын концепция, каражат менен 
бышыкталганы туура болот. Болбосо делегаттар эки-їч 
кїн сїйлºп-сїйлºп коюп кетип калганда Курултайдын маз-
муну жоголуп кетип калат. Э¢ негизгиси, Курултайда кол-
дон келе турган, ишке аша турган пландар бекитилиши 
керек. Аткарылбай турган нерсени айтып коюп, эрте¢ ал 
ишке ашпай калса эл дагы нааразы болуп, Элдик Курул-
тай делегаттарына, аксакалдарга ишеним артпай калат. 

Анан азыр дїйнº жїзїндº саясат тез ºзгºрїп кетип жа-
тат. Бир тууган орус, украин эли кас болуп калды. Ошон-
дуктан азыр талашып-тартыша берїїдºн алыс болуп, Ку-
рултайда айтылган ар бир орчундуу маселени чечпесек 
ишибиз илгерилебейт. 

Кубат ОСМОНБЕТОВ,  
профессор, геология-минералдык  

илимдеринин доктору

“Элдин мїдººсї  
айтылсын”

Элдик Курултай тээ 
Манас бабабыздын доо-
рунан бери эле келе жат-
кан, кыргыздын салт-
санаасына, ментали-
тетине туура келген 
чо¢ жыйындын бири. 
Ошол Элдик Курултай-
га эл ичинен чыккан та-
за, адилет адамдар ка-
тышып, элдин пикирин, 
мїдººсїн айта алса Ку-
рултай максатына же-
тип, ºз ордун табат. 

Муну туура тїшїнгºн азыркы бийлик да Курултайды 
Конституциябызга киргизди. Кºп жылдан бери эл 

да Курултайдын маанилїї экенин айтып келе жаткан. Эми 
минтип кезектеги Курултайыбыз болгону жатат. Ал кандай 
ºтїп, эмне маселе каралары азырынча белгисиз. Бирок, 
мен Курултайыбыз жакшы ºтїп, ºз максатына жетишин 
каалайм. Ар бир облустан, райондон, ар бир тармактар-
дан аксакалдар, делегаттар, жаштар келишет экен. Ошо-
лордун арасында маданият, искусство чºйрºсїнºн барчу-
лар да болсо керек. Ошондой ар тармактын адистери же-
тишкендигибизди, кемчиликтерибизди ачык айтышып, ал 
элге тїз чагылдырылып, ал мїдººлºр кийин ишке ашып 
кетсе деп тилейбиз. Бул Курултай кºп жыйындардын би-
ри болуп калбай жакшы жыйынтыктар болушун кїтºбїз. 

 Амантай КУТМАНАЛИЕВ,  
тºкмº акын, Кыргыз эл артисти

Даярдагандар: Нарынкїл НАЗАРАЛИЕВА, 
Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ,  

Мелис СОВЕТ уулу, "Кыргыз Туусу"



2022-жылдын  25-ноябры
№ 85 (24666)           www.kyrgyztuusu.kg                                       E-mail: tuusu@mail.ru5

Тїйїн

Мелис СОВЕТ уулу, “Кыргыз Туусу”                    

Маяна азайган жок

Жогоруда айткандай, апрель ай-
ында билим берїї система-

сындагы педагогикалык, техникалык 
жана кичи персоналдардын маяна-
сы 80 пайызга жогорулатылса, ад-
министративдик персоналдардын 
маянасы 50 пайызга жогорула-
ган. Натыйжада апрель айында 
эмгек стажысы жогору, сааттары 
кºп мугалимдердин айлык маяна-
сы 35-40 ми¢ сомго чейин жетсе, 
минималдык маяна 20 ми¢ сомго 
чейин жогорулап, эл агартуучулар 
ма¢дайы жарыла сїйїнїшкºн эле. 
Бирок, апрель-май айларында 36-37 
ми¢ сом алган мугалимдердин маяна-
сы сентябрда 24 ми¢ге чейин тºмºндºп, 
октябрь айында да аз маяна алган муга-
лимдер нааразы болушуп Билим берїї 
министрлигине, Жогорку Ке¢ештин де-
путаттарына кайрылышты. 

Буга жооп кылып Билим берїї жа-
на илим министринин орун басары На-
дира Жусупбекова мугалимдердин ма-
янасы кºтºрїлїп жаткан убакта баш-
ка система болгонун айтат. “Ал кезде 
ºлчºº бирдиги катары жумасына 20  
саатты алганбыз. Маянанын аздыгынан 
адистер жетишсиз болуп, мугалимдер 
жумасына 30-40 саат сабак берип жа-
тышкан. Албетте, бул билим сапатына 
таасир этпей койгон жок. Кийин мамле-
кеттик органдар, Финансы министрлиги 
менен жа¢ы токтомду иштеп жатканда 
максималдык жїктºмдї жумасына 27 
саат (1,5 ставка) деп бекиттик. Бирок, 
1,5 ставкада иштºº дагы мугалим їчїн 
оор. Мурда 27 саат сабак берген муга-
лимдин айлыгы менен азыркы алып 
жаткан маянасын салыштырып кºрсºк 
болот. Ал жерден 80 пайызды тапсак 
болот”, – дейт. Н.Жусупбекова.

Ал эми Министрлер Кабинетинин 
Тºрагасы Акылбек Жапаровдун бил-
диришинче, сентябрда мугалимдердин 
маянасы 1 сомго да кыскарган эмес. 
“Биз маянанын стимул бере турган 
жана категориялык бºлїгїн калтыр-
дык. Андыктан мугалимдер аттеста-
циядан ºтїп маяналарын жогорула-
тып алышса болот. Азыр мугалимдин 
базалык ставкасы 21 400 сом. Бул ай-
лыкты мектепке келип иштеген ар бир 
жаш адис ала алат. Учурда бир став-
ка менен эле иштºº болуп жаткандык-
тан 1,5-2 ставкада иштегендердикин-
де гана бир азаюу болду. Бирок, бир 
ставка менен иштеп жаткан мугалим-
дер кубанып жатышат. Мисалы, мурда 
алыскы райондордогу мугалим бир-эки  
сааты менен 3-4 ми¢ сом эле алса, 
азыр канча сабак ºткºнїнº карабай 21 
ми¢ сом маяна алат. Мындан сырткары, 
физика, математика, биология, химия 
мугалимдеринин маянасы 30 пайыз- 
га кºтºрїлдї”, – дейт А.Жапаров.

Мугалим эмне дейт?

Орловка шаарындагы №2 жал-
пы билим берїї мектебинин ан-

глис тил мугалими Бейшегїл Жумалие-
ва мугалимдердин маянасы азайды 
дегенге кошулбайт. “Мугалимдердин 
айлык маянасы азайган жок. Болгону 
айрым мугалимдердин сабактык саат-
тары гана азайды. Маяна кºбºйгºндº 
30га чейин сааты бар мугалимдер 
апрель, май айларында саатына жа-
раша 35-40 ми¢ сомго чейин алышкан. 
Сентябрда мугалимдер кºбºйгºнїнº 
байланыштуу, алардын сааттары  

Маяна кºбºйдї, бирок, 
ма¢ызын кантип о¢дойбуз? 

 
Мектеп мугалимдеринин же-

тишсиздигин кыскартуу жана билим сапа-
тын жогорулатуу максатында быйыл апрель айын-

да мугалимдердин маянасы жогорулатылып, ага улай Пре-
зиденттин жарлыгына ылайык, 966 мектепте 5 жылдан ашык 

иштеген мектеп директорлорун алмаштыруу болгону баарыбызга 
маалым. Жа¢ы окуу жылы башталганы айрым мугалимдер май айында 

жогорулаган маянасы азайып калганына нааразы болушса, кºпчїлїк му-
галимдер айлык маянанын кºтºрїлгºнїнº ыраазы экендиктерин айтып 
келишет. Эмнеге мындай эки ача пикир жаралып жатканына саресеп са-
лып кºрдїк. 

кыскарып, ошого жараша аз маяна 
алып калышты. Анан, албетте, апрел-
дикинен сентябрь айыныкы аз болот да. 

Мисалы, менин мугалимдик эмгек 
стажым 32 жыл. Апрель айына чейин 
жумасына 26 саат сабак берип, 15 ми¢ 
сом айлык маяна алчумун. Ал кезде 
жумалык минималдык жїктºм 20 саат  
болчу. Сентябрь айынан тарта жума-
лык минималдык жїктºм 18 саат, а 
максималдык жїктºм 27 саат деп бе-
килгендиктен жана бизде англис ти-
ли мугалими жетишпегендиктен мен 
26 саат сабагым менен калгам. Азыр 
28 ми¢ сом маяна алып жатам. Бир 
ставка менен иштеген кїнї деле мен 
22 ми¢ сом алмак экем. Бул жаман 
маяна эмес. Бизден эмгектик каты-
шуу коэффиценти менен стимулдук 
коэффицентти алып койгону менен 
бул кºбºйтїї жакшы эле болду. Бол-
гону англис тили чет тилдерине кир-
гендиктен орус тил мугалимдерине ко-
шулгандай, бизге да коэффицент ко-
шулса болмок”, – дейт Б.Жумалиева. 

Сапаттык жагын айта албайбыз, 
бирок, маянанын кºтºрїлїшї менен 
мектепте иштегиси келгендердин са-
ны быйыл кескин ºскºн. Билим берїї 
жана илим министрлигинин Мектеп-
тик билим берїї жана китеп чыгаруу 
саясаты башкармалыгынын жетекчи-
си Самаркїл Умралиеванын билдири-
шинче, ар жылы жа¢ы окуу жылынын 
башында мектептерде 2 500 мугалим 
жетишсиз болуп келсе, быйыл маяна 
кºтºрїлгºн со¢ 800 педагог гана же-
тишсиз болуп калган. 

Белгилей кетїїчї нерсе, башка об-
лустарга салыштырмалуу Чїй облусун-
да жана Бишкек шаарында мугалимдер 
абдан тартыш. Айрыкча орус мектепте-
ринде башталгыч класс мугалимдери, 
математика, орус тил, англис тил, ин-
форматика, физика, музыка жана де-
не тарбия мугалимдери азыр да же-
тишсиз. Эгер облустарга бºлїп кара-
сак, бїгїнкї кїндº Чїй облусунда 253, 
Талас облусунда 30, Жалал-Абад об-
лусунда 69, Ысык-Кºл облусунда 41, 
Баткен облусунда 113, Ош облусунда 

65, Нарын облусунда 10, Бишкек шаа-
рында 235, Ош шаарында 23 мугалим 
жетишпей турат. Демек, маянанын жо-
горулашы менен быйыл 1700 мугалим 
мектепке тартылган.

Тартыштыгы дагы 
деле бар

Бирок, буга кубануу али эрте. Се-
беби, учурдагы мугалимдердин 

арасында диплом алыш їчїн 3 жыл 
мектепке иштººгº милдеттендирилген 
бїтїрїїчїлºр да бар. Бир класста 35-
40 бала бар экенин, мугалимдин оор 
тїйшїгїн эске алганда быйылкы иш-
ке тартылган жаш кадрлардын  бар-
дыгы мектепте биротоло иштеп кала-
рына кепилдик жок. Мугалим тартыш-
тыгын азайтуу максатында мамлекет 
ар жылы ми¢деген студенттерди бюд-
жеттик негизде окутуп келет. Тилекке 
каршы, алардын баары эле мугалим-
дикти аркалабайт. 

Алсак, 2022-жылы педагогикалык 
факультеттерди 1,9 ми¢ студент бюд-
жеттик негизде окуп бїтїргºн. Алар-
дын 1 ми¢ 49у мектептерге ишке ор-
ношуп, бул жалпы бїтїрїїчїлºрдїн 
72 пайызын тїзгºн. Педагогикалык ба-
гыттагы адистерди кºп окутуп чыгар-
ган И.Арабаев атындагы кыргыз мам-
лекеттик университети бир жылда 1,1 
ми¢ адисти окутуп чыгарат. Алардын 
270и бюджеттик, 830у контракттык не-
гизде окугандар. Окуу жайдын муга-
лимдеринин айтымдарында, акыр-
кы їч жылда бюджеттик негизде окуп 
бїтїргºндºрдїн 80 пайызы їч жыл мек-
тепте иштºº милдеттемелерин аткар-
ган. Калган 20 пайыздын ичине кирген-
дердин айрымдары педагогикалык би-
лим алганын тастыктаган дипломдо-
рун алып кетишкен эмес. 

ªйдº тартсак – 
 ºгїз ºлºт, артка  

тартсак  –  араба сынат

ªкїнїчтїїсї, ушул їч жылдык 
милдеттемелерди да о¢ураак 

аткарбай мугалим болгусу келгендер 
арбын. Алсак, сентябрь айында эле 
Жалал-Абад облусундагы мектеп ди-
ректорлору 82 болочок педагогго жа-
салма буйрук чыгарып, эмгек китеп-
челерди ачышканын Башкы прокура-

тура маалымдады. Мунун ºзї би-
лим берїї тармагыбызда ºз кеси-
бине ºгºй мамиле кылгандар чет-
тен чыгарын ка¢куулап турат. Ан-
дыктан мугалимдердин маяна-
сын жогорулатуу менен бирге 
эле аларды электен ºткºрїп, та-
лапты коё билїї да учур маселе-
си болуп турат. 

Экинчиден, азыр мугалимдер-
дин 50 пайыздан ашыгы пенсиялык 

курактагылар жана ал курактан жо-
горкулар. Эртеби-кечпи, алар билим 
берїї системасынан биротоло кети-
шет. Ал убакта да мугалим тартышыгы 
кїч алат. Андыктан кºз карандысыз экс-
перт Екатерина Касымова айткандай, 
мугалимдерге атайын же¢илдиктер ка-
ралып, аларды киреше салыгынан бо-
шотуп, аларга ы¢гайлуу эмгек шарт-
тары тїзїлїп, ашыкбаш кагаз жумуш-
тарынан арылтыш керек. Ошондой 
эле мамлекет аларга тºмºнкї пайыз-
дагы ипотекаларды сунуштоосу ке-
рек. Ошондо гана мугалимдик кесип-
ке чын дилинен ыктагандар кºбºйїшї 
мїмкїн. Ал эми учурдагы маянанын 
кºбºйїшїн мугалимдердин мамлекет 
тарабынан аларга артылган ишеним, 
чо¢ жоопкерчилик катары кабылдаганы  
туура. 

Ардактуу кесип  
кылсак гана  

алдыга жылабыз

Президент Садыр Жапаров 
июнь айында болгон Чолпон-

Атадагы иш сапарында мугалимдер-
дин маянасы дагы жогорулатыларын 
айткан. Албетте, инфляция жогорулап, 
мектептер жетишсиз болуп турганда 
мугалимдердин маянасы кºбºйгºнї 
жакшы. Бирок, маянага карап мектеп-
терге ар бир облустан жасалма эмгек 
китепчелери менен диплом алган, ºз 
кесибине ºгºй мамиле кылган педа-
гогдор армиясы келсе кандай болот?!  
Дээринен мугалимдикти сїйбºгºн адам 
эч качан мыкты педагог боло албасы 
кºп жылдык тажрыйбада тастыктал-
ган. Андыктан мамлекет экинчи жолу 
маяна кºтºрїїдºн мурун мугалимдик 
кесипти жагымдуу кесиптердин бири-
не айландыруу жолун издеш керек. 
Ал їчїн ар жылы мектептердин са-
нын кºбºйтїї менен ар бир класста 
20-25 бала окугандай акыбалга жетке-
нибиз о¢. Ошондой эле жаш педагог-
дорго ар кандай социалдык, медици-
налык же¢илдиктер каралып, алардын 
турмуш-тиричилигин о¢доочу програм-
малар кабыл алынышы керек. Мын-
дан сырткары аларга ар тараптан кол-
доолор болуп, алардан ашыкча кагаз 
иштерин талап кылууну, тынымсыз 
текшерїїнї азайтуу абзел. Мезгил-
мезгили менен алардын эс алуусуна 
да шарттар тїзїлїшї керек. Ошондо 
гана мугалим ºз ишин сїйїп, алган ма-
янасына да курсант болот. Ушундай 
шарттар тїзїлгºндº гана Билим берїї 
жана илим министрлиги мугалим-
дерден билим сапатын талап кылса  
болот. 
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Кºйгºй

Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ, 
 “Кыргыз Туусу”

Д¿йнº ж¿з¿ндº ара тºрºлгºндºр 
жалпы тºрºлгºн ымыркайлардын 

6-8%ын т¿зсº, Кыргызстанда бир жыл-
да тºрºлгºн 155-160 ми¢ ымыркайдын 
4-5%ы, же 10-12 ми¢и ара тºрºлºт. Алар-
дын арасынан 800 бала 1000 граммдан 
1500 граммга чейинки салмакта тºрºл¿п, 
70-75%ы ты¢ып кетет. 

2004-жылы салмагы 500 грамм, бою 
25 сантиметр тºрºлгºн кызыл эт нарис-
телерди бала деп таануу чечими кабыл 
алынган. Тилекке каршы, мынчалык аз сал-
мактагы баланын жашап кетиши кыйын.  
Жашаса, 500 баланын ичинен 5-10у га-
на жашап кетиши ыктымал. Аз салмакта 
ара тºрºлгºн ымыркайлардын кºб¿ чар-
чап калат, аман калса да оорукчан же 
майып болуп, ºм¿р бою азап тартышат.

Баланын ден соолугу чы¢ болушу 
- эненин ден соолугуна байланыштуу. 
Ымыркайдын ара тºрºл¿ш¿нº ар кандай 
жагдайлар: кош бойлуу аялдын ар кан-
дай ооруга чалдыгышы, психологиялык 
жактан тºрºткº даяр эместиги, кош бой-
луу убакта ºз¿н стрессте алып ж¿ргºн¿, 
обу жок эле ачуулана бергени, талгагы-
нын канбай калганы, аборт жасатканы 
ж.б. себеп болот. Натыйжада эне менен 
баланын ортосундагы кан айлануу бузу-
лат да, курсактагы т¿й¿лд¿ккº кычкыл-
тектин келиши начарлайт. Мындай учур-
да, т¿й¿лд¿к жетиле элек болсо, эненин 
боюнан т¿ш¿п калышына алып келет, 
эгер т¿й¿лд¿к жетилип калса, ымыркай 
ара тºрºлºт.

Ара тºрºлгºн балдарды жетилт¿¿ 
оор процесс. Аларды багууга ºзгºчº 
камкордук, ºтº этиет мамиле керек. 
Ымыркайлардын салмагы 1000-1500 
грамм болсо, атайын камераларда, ара 
тºрºлгºндºр ¿ч¿н атайын адистештирил-
ген бºлмºлºрдº, врачтардын т¿здºн т¿з 
кºзºмºл¿ астында чо¢ойтулат. 

Илгери, кыргыздарда ара тºрºлгºн 
балдарды чо¢ атасынын тебетейи-
не салып, т¿нд¿ккº к¿н тийип турган 
ыптага илип койгону, к¿нд¿н шоола-

 
Жыл сайын д¿йнº 

ж¿з¿ боюнча 15 миллион-
го жакын наристе ара тºрºлºт. 

Ушундан улам, 2009-жылдан бери 
17-ноябрда ара тºрºлгºн балдардын эл 
аралык к¿н¿ белгиленет. Быйыл Кыр-

гызстанда ара тºрºлгºн ымыр-
кайлардын к¿н¿ сегизинчи 

ирет белгиленди.  

Дени сак эне – 
дени сак ымыркай 

сы жылган сайын жылдырып турганы  
айтылат. 

Б¿г¿н медицина ºн¿ккºн тапта да ара 
тºрºлгºн ымыркайлар жаткан бºлмºн¿н 
температурасы канча болушу керек, жа-
рык канчалык тийиши зарыл, кантип ороп, 
кандай жаткыруу керектиги илимий жак-
тан иштелип чыккан. Бирок, кандай бол-
гондо да, ара тºрºлгºн ымыркайды то-
ролтуу о¢ой эмес.

Ымыркай кызыл эт жана алсыз бол-
гондуктан, ºз энесинин с¿т¿н ич¿¿с¿ ºтº 
маанил¿¿. ªз убагында тºрºлгºн нарис-
телерге караганда, ара тºрºлгºндºрд¿н 
иммунитети алсызыраак келет. Ара 
тºрºлгºн балалуу ¿й-б¿лºлºр сапаттуу 
медициналык кароо менен катар, мате-
риалдык колдоого, психологиялык жар-
дамга да муктаж болорун айтып коюшу-
буз керек.

Андыктан, ара тºрººн¿н алдын алуу 
¿ч¿н эне гана эмес, б¿т¿ндºй ¿й-б¿лº, 
коомчулук камкордук кºр¿ш¿ абзел. Э¢ 
башкысы эне кош бойлуу боло элекке 
чейин эле врачтарга кºр¿н¿п, ар кандай 
ºнºкºт ооруларынан дарыланып сакай-
ганы о¢. Аборттон кийинки кош бойлуу-
лук, жеке жыныстык гигиена да ымыр-

кайдын ара тºрºл¿ш¿нº т¿ртк¿ болорун 
эстен чыгарбаган жºн.

ªн¿ккºн ºлкºлºрдº, асыресе улут-
тун саламаттыгын ойлогон улуттарда 
¿й-б¿лºлºр балалуу болууну 5-6 жыл 
мурда пландап, ага даярдык кºрº баш-
ташат. Даярдыгы ушул: чылымды, ич-
киликти таштап, сергек жашоо образы-
на, жºº басканга ºтºт. ªнºкºт оорула-
рынан дарыланышат. Минтип ден соо-
лугуна эле кам кºрбºстºн, жакшы ойлор-
ду ойлоп, жакшы тилектерди кылып, бо-
лочок тºрºлº турган баласынын келече-
ги, бактылуу балалыгы, бакубат жашоо-
су тууралуу ойлонушат. 

Эгер биз улуттун генофонду ¿ч¿н ал-
дын ала кам кºрºл¿ десек, аны цивили-
зациялуу элдерге окшоп ¿й-б¿лºн¿ план-
даштыруудан башташыбыз керек. Азыр 
кыргыздар илгеркидей 13-14 балалуу 
болбой калышты. 5-6 бала тºрºгºн эне 
сейрек. Анан эки-¿ч баланы тºрºгºндº да 
алардын арасынан ара тºрºлгºндºрд¿н 
ар кандай патологиялык оорулар-
га чалдыкканынын себептери да ар 
кандай. 

Эгер кокусунан Бишкектеги №3- 
шаардык балдар клиникалык оорукана-

сынын жа¢ы тºрºлгºндºрд¿н патология-
лык бºл¿м¿нº баш багып калса¢ыз, не 
бир кулак угуп, кºз кºрбºгºн оорулар бар 
экенин билесиз. Жарык д¿йнºгº келбей 
жатып, сифилис, гонорея, сарык, пнев-
мония, сепсис, мээнин сезгениши менен 
тубаса тºрºл¿п, жабыркаган ымыркай-
лар бар.  Бул ооруларды ымыркайлар 
эмес, чо¢дор ара¢ кºтºрºт. Андай бол-
гондо бул ¿ч¿н ким к¿нººл¿¿ деген суроо 
жаралат? Кеп, барып келип курсактагы 
баласынын келечегин ойлобой, ар кан-
дай иштерге барган энеге такалат. Ырас, 
тºрºг¿с¿, балалуу болгусу келеби, анда 
эне ºз¿н¿н да, болочок наристесинин да 
ден соолугун ойлошу шарт эмеспи.

Урологиялык патология, кызыл º¢гºч, 
он эки эли ичеги, кºтºн чучук кºйгºй¿ ме-
нен тºрºлгºн ымыркайлар да аз эмес. 
Мындайда операциялык кийлигиш¿¿дºн 
башка арга жок.  

Кээде энелер курсактагы баласында-
гы патологиялык кемтикти билип калып, 
врачтарга кайрылып, тºрºр-тºрºбºс¿н су-
рап кайрылышат. Андайда врач ар бир 
учур боюнча ºз¿нчº кеп-ке¢ештерин бе-
ришет. Бул кºб¿нчº курсактагы балада 
он эки эли ичегинин кемтиги байкалган 
учур да болот. Эгер тажрыйбалуу врач 
болсо, ымыркайды тºрºп-т¿ш¿¿гº макул-
дугун берип, ымыркай тºрºлгºндºн кий-
ин, он эки эли ичегини ºз ордуна келти-
рип коет.

Айрым учурларда врачтар т¿й¿лд¿кт¿ 
боюнан алдырууну сунушташат. Андай 
чечим коллегиалдуу кабыл алынып, эне-
нин ºм¿р¿н сактап калууга артыкчылык 
берилет. Курсактагы т¿й¿лд¿кт¿н ички 
органдары курсактын ичинде эмес, сыр-
тына жабышып калган сейрек фактылар 
да кездешет. Биздин врачтар мындай-
да ийгиликт¿¿ операция жасап, ички ор-
гандарды ºз ордуна коюп берген учур-
лар жок эмес.

Кыскасы, курсактагы баланын ден  
соолугу энеден кºз каранды. Андыктан, 
аялзаты тогуз ай бою врачка кºр¿нбºй, 
¿й¿ндº жатып албай, врачтардан кеп-
ке¢еш алып, ден соолугуна мыктылап 
кº¢¿л бºлгºн¿ о¢.

Асель МУСА кызы, “Кыргыз Туусу”

Окуучуларга айран 
124 мектептин башталгыч класстарынын  

окуучуларына ºзїбїздº ºнд¿р¿лгºн айран бери-
лет. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы эл-
чилиги билдирди.

“Мерсико” эл аралык уюму АКШнын Айыл чарба 
департаменти (USDA) каржылаган МакГоверн-

Доулдун «Билим їчїн азык жана балдардын тамакта-
нуусу» программасынын алкагында,  “Ак сїт” ишкана-
сында ºндїрїлгºн 141 000 литр айран тºрт облустагы 
башталгыч мектептерге таратылат: Ч¿й облусунда – 19, 
Жалал-Абад облусунда – 26, Ош облусунда – 64 жана 

Социалдык саясат

Баткен облусунда  – 15 мектеп. Беш жылдын ичинде 
«Билим бер¿¿ ¿ч¿н азык жана балдардын тамактануу-
су» программасы 400дºн ашык мектепти айран менен 
камсыздоого жетишмекчи.

“Мерсиконун” директору Елена Бурян билдирген-
дей, Мерсико уюмунун программалары жергиликт¿¿ 
ишкерлерди, алардын ºнд¿р¿ш¿н максаттуу жана ту-
руктуу рынокко айлана турган мектептер менен байла-
ныштыруу аркылуу колдойт. 

124 мектепте азык-т¿л¿ктºн тышкары, ашканалар 
о¢долуп,  жаўы жабдуулар менен камсыз болот.

37 млрд. сом бºл¿нºт
Саламаттык  сактоо тармагына 2023-жылга 37 

млрд. сом каралганын ММК фондунун тºрагасынын 
биринчи орун басары Клара ªскºмбаева кабарлады.

Анын айтымында, Саламаттык сактоо министрли-
гине – 10 млрд. сом, Милдетт¿¿ медициналык 

камсыздандыруу фондуна – 27 млрд. сом каралууда.
“Республикалык бюджеттен 22 млрд. сом каралган. 

Бул акча кайда жумшалат?  Саламаттыкты сактоо тар-
магында 73 миў дарыгер эмгектенип, 22 миллиарддын 
16 млрд. сому айлык акыга бºл¿нгºн” – деди ал. Ошон-
дой эле 3 миўден ашык ири саламаттыкты сактоо меке-
мелери бар экенин жана аларды кармоого каражаттар 
бºл¿нгºн¿н белгиледи.  Андан сырткары, К. ªскºмбаева 
2 миўден ашык бейтап гемодиализ кызматын алганын 
айтты. Ага  жыл сайын 1,5 млрд. сом бºл¿нºт.

Гендердик зомбулукка  
каршы ºнºктїк

Кыргызстан боюнча гендердик зомбулукка кар-
шы 16 кїндїк ºнºктїк старт алды.

Акциянын негизги максаты – коомдун їй-бїлºлїк 
жана гендердик зомбулукка каршы аракеттерин 

жогорулатуу, аялдарга жана балдарга карата зомбулук-
тун алдын алуу жана жоюу боюнча иш-чаралар аркы-
луу коомчулуктун маалымдуулугун жогорулатуу, бул 
кºйгºйгº коомчулуктун кº¢їлїн буруу. 

 Эскерте кетсек, 25-ноябрь – Аялдарга карата зом-
булукка каршы кїрºшїїнїн эл аралык кїнї болуп эсеп-
телет.
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Экономикалык 

панорама

Туризм

1500 туристтик  
жай бирдиктїї  
базага кирди
Кыргызстанда чет элдик 

меймандарды кызыктырган жер-
лердин реестри тїзїлдї. 

250 ми¢ден ашык калкына тартылып 
берилди. Бишкек-2 газ, Сокулук, Ток-
мок, Кант газ бºлїштїрїїчї станция-
лары реконструкцияланды.  

***

Бизнести 
текшерїїгє 1 жылга 

тыюу салынат
Кыргызстанда 2023-жылдын 

1-январынан 31-декабрына чей-
ин чакан, орто жана ири бизнес 
субъектилерине, коммерция-
лык банктарга текшерїїлºрдї 
жїргїзїїгº мораторий жарыя-
ланды.

Бул тууралуу жарлыкка Прези-
дент Садыр Жапаров кол кой-

ду. Анткени, экономиканын азыркы 
абалы инвестициялык климатты жак-

шыртууну, атамекендик ишкерлерди 
укуктук жактан коргоону талап этїїдº. 
Текшерїїчї органдардын саны кºп 
болгону аз келгенсип, бизнеске не-
гизсиз кийлигишїї орун алууда. Бул 
жарлыктын негизинде чет ºлкºлїк 
инвесторлордун капиталдары сырт-
ка чыгып кетїїсї токтолот деген ише-
нимди пайда кылууда.  

*** 

Камбар-Ата-1  
ГЭСине  

кызыккандар кєп
Камбар-Ата-1 ГЭСи жалпы 

Камбар-Ата ГЭСтер каскады-
нын курамындагы эў ири энер-
гетикалык объект. 

Анын плотинасынын бийикти-
ги 256 метр болуп курулуусу, 

электр станциянын кубаттуулугу 1860 
мегаваттка жетїїсї долбоорлонгон. 
Анын кєп жылдык электр энергияны 
иштеп чыгаруунун орточо кºлºмї 5,6 
млрд. киловатт-саатты тїзїп, суу сак-
тагычка 5,4 млрд. кубометр суу ба-
тышы керек. Жакында Франциянын 
EDF аттуу компаниясы Камбар-Ата-1 

8 жылда толук куруп бїткєрїїгє  
болот.  

***

2800 їй-бїлєгє  
292 млн. сом  

жардам берилди 

2022-жылдын февралынан 
бери єлкєдєгї аз камсыз бол-
гон їй-бїлєлєргє 100 миў сом 
кєлємїндє мамлекеттик бюд-
жеттен кайтарымсыз жардам-
дар берилди.

Социалдык контракт менен 
алынган ушул каражат ча-

кан бизнести баштоого жарайт. 
Мисалы, айыл жеринде жашаган-
дар мал семиртип сатып, тигїї це-
хин же чач тарач ачып, соода-сатык 
ж.б. менен алектенип алгачкы биз-
несин тїптєєгє киришкен. Эске са-
ла кетсек, гранттык долбоор адеген-
де пилоттук негизде Баткен облу-
сунун Кадамжай, Нарын облусунун 
Жумгал районунан башталган бол-
чу. Тогуз айдан бери жалпысынан 
2800 їй-бїлєгє 292 млн. сом бєлїнїп 
берилди. Анын ичинен 35 млн. со-
му бишкектик жакыр їй-бїлєлºргє  
багытталды.  

***

Санариптештирїїгº 
Евросоюздан  

3 млн. евро колдоо 
Кыргызстанда санарип-

тештирїїнї ºнїктїрїї долбо-
оруна Евросоюз тарабынан 3 
млн. евро бюджеттик колдоо 
кºрсºтїї келишими тїзїлдї. 

Бул тууралуу тышкы иштер ми-
нистринин орун басары Айбек 

Молдогазиев менен Еврокомиссия-
нын эл аралык кызматташтык боюн-
ча башкы директору Петерис Устубс 
менен болгон жолгушуусунан кий-
ин белгилїї болду. Аталган каражат 
2021-2027-жылдарга карата ºлкºдº 
санариптештирїїнїн кºп жылдык ин-
дикативдик программасын алдыга 
жылдыруу долбоорунун алкагында 
берилип жатат.  

***

Памирлик  
кыргыздарга  
їй курууга – 
10 млн. сом

Ош облусунун Чоў-Алай рай-
онунда отурукташкан памирлик 
кыргыздарга жаўы турак-жай ку-
руунун алгачкы этабы їчїн мам-
лекеттик бюджеттен 10 млн. 
сом бєлїнїїдє. 

Министрлер Кабинетинин ка-
был алган программасы бо-

юнча ал жакта кандаштарыбыз їчїн 
бир типтеги, заманбап шарты бар 
їйлєрдїн курулушу башталуусу  
керек.  

Чоў-Алайга жалпысынан 400гє 
жакын їй-бїлє же 1500дєн ашык па-
мирлик кыргыздар кєчїрїлїп барып, 
жайгаштырылуусу боюнча Єкмєттїн 
планы тїзїлгєн. Ушул багыттагы жу-
муштарды 2022-2024-жылдарга ка-
рата турмушка ашыруу пландалган. 
Аларды жайгаштыруу їчїн Кашка-Суу 

Єлкºдºгї жаратылышы кооз, 
тарыхый эстеликтери бар 

аймактарды инвентаризациялоо-
нун алкагында 1500 жай автомат-
таштырылган бирдиктїї маалымат 
базасына кирди. Быйыл туризмди 
ºнїктїрїїгº мамлекеттик бюджеттен 
1 млрд. сом каралып, ал їчїн атай-
ын фонд тїзїлгºн. Фонддун эсеби-
нен эксперттер, гиддер, археологдор 
туристтерди кызыктыра турган бар-
дык жерлерге барышып, бир нече ай 
бою кєптєгєн маалымат жыйнап ке-
лишкен. Ар бир объектини сїрºткº 
тартып, географиялык координатта-
рын чогултушкан. Жакынкы келечек-
те мындай иштер дагы ке¢ейтилет. 
Ушул маалыматтар visitkyrgyz.com 
сайтына жїктºлдї. Бул тууралуу Кыр-
гызстанда туризмди ºнїктїрїїнї кол-
доо фондунун директору Елена Ка-
лашникова билдиргендей,   Кыргыз-
стандын инстаграмдагы Visit Kyrgyz 
Republic баракчасы ишке киргизил-
ген эки айдын ичинде ага катталган 
абоненттер 33 900гº жетти.

***

Газдын тарифин 
же¢илдетїї  
сунушталды
Парламенттин Отун-

энергетикалык комплекси, жер 
казынасын пайдалануу жана ºнºр 
жай саясаты комитетинин жый-
ынында єлкєнї газдаштыруу ма-
селеси каралды. 

Анда «Газпром Кыргызстан» 
ЖЧКнын экономика жана фи-

нансы боюнча башкы директорунун 
милдетин аткаруучу Арзымат Алдая-
ров баяндама жасап, 2013-жылдан 
бери ºлкºнїн газ инфратїзїмїн 
ºнїктїрїїгº 30 млрд. сом инвести-
цияланганын айтты. Аталган компа-
ния бюджетке салыктар, социалдык 
тºлºмдºр тїрїндº 600 млн. сом ко-
торгон. Компания иштеген мезгил-
дин ичинде 112 чакырымдык «Бухара 
газ тектїї району – Ташкент – Биш-
кек – Алматы» газ тїтїгї магистра-
лынын курулушу, аны реконструкция-
лоо ишке ашырылган. Андан тышка-
ры, 42 жа¢ы конушта, тїрдїї калктуу 
пункттарда 1100 чакырым газ тїтїгї 
ºткºрїлгºн. Газ 45 000 кожолуктун 

ГЭСин курууга кызыкканын билдир-
ген. Бул тууралуу энергетика мини-
стринин орун басары С.Султанбеков 
парламенттин профилдїї комитетин-
де маалымдады. 

Энергетиктердин айтымын-
да, Камбар-Ата-1 ГЭСи їзгїлтїксїз 
жана туруктуу каржыланса, аны 

айылынан 70 гектарга жакын жер аян-
ты бєлїнїп берилген.         

***

Жїк ташуу  
34 пайызга ºстї

Улуттук статистикалык 
комитетинин билдиргенине 
караганда жыл башынан бе-
ри жїк ташуулар 34 пайызга  
ºскºн. 

ªткºн жылдын январь-октябрь 
айларынан алганда ºлкºдº 

26,5 млн. тонна жїк ташылган бол-
со, быйыл анын кºрсºткїчї 35,5 млн. 
тоннага жетти. Анын ичинен автоунаа 
менен ташылган товарлар былтыркы 
жылы 20,2 млн.тоннага жеткен бол-
со, быйыл 30 млн. тоннага жакындап, 
43 пайызга жогорулады. Ал эми те-
мир жол аркылуу ташылган жїктºр 5 
пайызга жакындап, былтыркы жылы 
6,1 млн. тонна ташылган жїк, быйыл 
6,4 млн. тоннага жетти. Мындан тыш-
кары, самолёт аркылуу 14 800 тонна 
жїк ташылды.

Нарынкїл НАЗАРАЛИЕВА, 
“Кыргыз Туусу”                          
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“Жылдын мыкты району” сынагына 

Вера БЕДЕЛБЕК, “Кыргыз Туусу”

Алп акын Казыбек  
Мамбетимин уулунун 

120 жылдык мааракеси 

Элибизде «ºнºрлїї ºлбºйт» деген на-
кыл кеп бар эмеспи, Казыбек атабыз-

дын ºнºрї эл арасына тере¢ си¢ип, ар адам-
дын жїрºгїнºн тїнºк таап, аздектелип жого-
ру бааланып келген. Мунун далили катары 
87 жылдан кийин атабыздын акталгандыгын 
айтсам болот. Тагыраагы, 2022-жылдын фев-
раль айында КРнын Жогорку Соту тарабы-
нан 1935-жылы чыккан аскер трибуналынын 
ºкїмїн жоко чыгарган токтому кабыл алынды. 
Ушундан улам алп акын Казыбек атабыздын 
120 жылдык мааракесин белгилºº боюнча 
демилге кºтºрїлїп, август айында республи-
калык де¢гээлде Босого жайлоосунда бел-
гиленди. Мааракеге КРнын мамлекеттик кат-
чысы С.Касмамбетов, Министрлер Кабинети-
нин тºрагасынын орун басары Э.Байсалов, 
КРнын Башкы прокурору К.Зулушев, КРнын 
Жогорку Ке¢ешинин депутаттары, КРнын 
Президентинин Нарын облусундагы ыйгарым 
укуктуу ºкїлї А.Эргешов, Ат-Башы районунан 
чыккан коомдук ишмерлер, жеке ишкерлер 
жана жети дубандан ºкїлдºр катышты. Маа-
раке Казыбек казалчынын ºмїр жолун чагыл-
дырган чакан сценка менен башталып,  спорт-
тук иш-чаралар, кол ºнºрчїлºрдїн, улуттук 
тамак-аштын кºргºзмºсї, боз їйлºрдїн сы-
нагы менен коштолуп, чо¢ концерттик про-
грамма менен жыйынтыкталды. 

Нарын облусунун Ат-Башы райондук 
мамлекеттик администрациясынын башчысы-аким 

Эмилбек АБДЫКАДЫРОВ:

  “Бийик тоолуу аймак –  
бийиктиктерге багыт алат”
басым жасоо милдети турат. Бул багытта 
сїт, эт, балык, бал жїн жана тери иштетїї, 
орто жана чакан долбоорлор боюнча ара-
кеттер кºрїлїп жатат. Балык чарбасын 
ºстїрїї боюнча быйылкы жылы 2, этти 
кайра иштетїї боюнча 2, балды иштетїї 
боюнча 1 жана жїндºн жер семирткич жа-
соо боюнча 1 долбоорду ишке ашыруу бо-
юнча жеке ишкерлер менен иштер жїрїп, 
тиешелїїлїгїнº жараша жайыт жерлерден 
ºнºр жайга трансформацияланып берилди 
жана  2023-жылы толук ишке берилет деген  
їмїттºбїз. 

Мындан тышкары курулуш матери-
алдарын чыгаруу менен аймакка, айыл-
дарга заманбап архитектуралык кºрїнїш 
берїї максатыбыз бар. Бул тармакта кыш, 
пескоблок, пеноблок, жыгач иштетїїчї 
чакан ишканалар, пластик ºндїрїшї 
тїптºлїп калыптанууда. Быйылкы жыл-
дын 10 айында жалпы мамлекеттик бюд-
жеттин киреше бºлїгїнº план-тапшырма 
79 млн. 685 ми¢ 700  сомду тїзсº, ал 
80 млн. 033 ми¢ 800 сомго аткарыл- 
ган. 

да уй фермасынын курулуш, сїт багытындагы 
уйлардын алынып келиниши, Бїткїл Дїйнºлїк 
банк тарабынан ишке ашырылып жаткан ча-
кан топторду тїзїї аркылуу сїт багытында-
гы уйларды алуу, ПОДР программасы аркы-
луу уйларды жасалма жол менен уруктанды-
руу. Їчїнчї багыт – балды иштетїї, акыр-
кы мезгилде Ат-Башы ак балы республика-
нын аймагында эле эмес чет ºлкºлºрдº да-
гы экологиялык жактан таза продукция катары  
таанылып брендге айланды. Ат-Башы ак ба-
лына эл аралык сертификат алуу аракеттери 
жїрїп жатат. Тºртїнчї багыт – балык чар-
баларын ºнїктїрїї, азыркы учурда 4 балык 
чарбасы иштеп жатат, бул тармакта 3 чо¢ ири 
долбоор башталууда. Бешинчи багыт – чы-
чырканак, карагат плантацияларын уюштуруу. 
Быйылкы жылы Ак-Жар, Кара-Булу¢, Талды-
Суу  айылдарында ºз аракеттери менен чы-
чырканак, карагаттын жа¢ы сортторун алып 
келип,  жеке ишкер Т.Сыдыков Ак-Жар айы-
лында 5 га жерге чычырканактын жа¢ы сорту-
нун 1500 кºчºтїн  отургузуп ºстїрїїдº. Кара-
Булу¢ айылынын тургуну К.Мамбетов 0,15 га 
жерге карагаттын 300 кºчºтїн, 0,20 га жерге 
ит мурундун 700 кºчºтїн, 0,10 га жерге чычыр-
канактын 200 кºчºтїн, жалпы 0,45 га жер аян-
тына ºстїрїїдº.Талды-Суу айы-лында ишкер 
А.Осмоналиев 0,80 га жерге 1000 тїп чычыр-
канактын кºчºтїн тигип ºстїрїїдº. Алтынчы 
багыт – дары чºптºрдї айдоо. Япон ºлкºсїнїн 
жана А.Салымбеков агабыздын каржылык кол-
доосу менен “Дордой Дары” ишканасы ачы-
лып, эфир майын чыгаруу боюнча долбоор 
иштеп жатат. Ар бир айылдан атайын топтор 

бул долбоор ишке ашып калса картошканын 
аянтын кºбºйтїї менен дыйкандарыбыздын 
ºндїргºн продукциясын сатууга мїмкїнчїлїк 
тїзїлºт.

Жаштарды ишкердїїлїккº тартуу, 8 клас-
стердик багытта ишкердїїлїктїн жа¢ы муу-
нун, катмарын пайда кылуу, аларга ар тарап-
туу колдоо кºрсºтїп, шарт тїзїї, бул багыт-
тарда келечектїї долбоорлорду ишке ашы-
руу негизги милдетибиз.

Инвестиция –  
ºнїгїїгº ºбºлгº

Бул багытта дагы аракеттер арбын де-
сем болот. Анткени райондун кай-

сыл тармагы болбосун инвестициялык дол-
боорлорго муктаж. Инвесторлор менен иш 
алып баруу, инвестиция тартуу боюнча ал-
гач райондун приоритеттїї багыттарын анык-
тоо, ºзїбїздїн мїмкїнчїлїктºргº анализ жа-
соо, инвестициялык климатын жакшыртуу, 
инвесторлорго жагымдуу шарттарды тїзїї 
багытында иш алып барылды. Бул боюнча  
атайын райондун инвестициялык китепчеси 
жасалып, бир катар донор уюмдарга жана ин-
весторлорго сунушталды. Бирок инвестиция 
тартуу, донор уюмдары, жеке ишкерлер менен 
сїйлºшїїлºрдї жїргїзїї бир топ убакытты та-
лап кылат. Инвестициялык долбоорлорду иш 
жїзїнº ашырууда аткарылып жаткан иштерге 
токтолсок,  2022-жылдын  10 айында   район-
го 128 млн. 652 ми¢ 700 сом ички жана тыш-
кы инвестиция тартылды.  Тактап айтсак, ре-
спубликалык бюджеттен 21 млн. 169  ми¢ сом, 

ªнºр жай тармагы 
экономикалык 

саясаттын ºзºгї

2022-жылдын 10 айында 
Ат-Башы району боюн-

ча 79111,1 ми¢ сомдук ºнºр жай про-
дукциясы ºндїрїлїп, мурда-

гы жылдын ушул мезгилине 
салыштырганда  139,9  %  
тїзїп  22583,7 ми¢ сомдук 
продукция ашыгы менен 
ºндїрїлдї. Райондун ай-
магында кайра иштетїї 
ºнºр жайын ºнїктїрїїгº 

Стратегиялык  
8 класстердик багыт

Район стратегиялык жактан 8 класстер-
дик багытта ºнїгїїгº багыт алып жа-

тат. Биринчи багыт – этти кайра иштетїї, бул 
багытта 2 долбоор ишке ашып жатат. Булар 
Кара-Булак участкасындагы 77,0 млн. сомдук 
этти кайра иштетїїчї ишкананын курулушу 
жана Ат-Башы айылындагы 28,0 млн. сом-
дук мал союучу жана этти иштетїїчї чакан 
ишкананын курулушу. Экинчи багыт – сїттї 
кайра иштетїї, бул багытта дагы эл аралык 
уюмдар менен долбоорлор ишке ашырылып 
жатат. “Ат-Башы сїт” ишканасынын базасын-

тїзїлїп, ромашка чºбїн айдоо боюнча окуту-
улар ºткºрїлдї жана їрºндºрїн алуу боюн-
ча каржылык колдоолор болду. ªстїрїлгºн 
чºптºр келишимдин негизинде толугу менен 
“Дордой Дары” ишканасы тарабынан сатылып 
алынат. Кирешелїїлїгїн эске алуу менен кий-
инки жылы валерианка чºбїн ºндїрїїнї кол-
го алууга кызыгуулар ºсїїдº. Жетинчи багыт 
– туризм багыты. Бул тармакты ºнїктїрїїгº  
районубуздун кооз жаратылышы, экология-
лык тазалыгы, тарыхый эстеликтердин орун 
алышы чо¢ мїмкїнчїлїктºрдї берет. Сеги-
зинчи багыт – картошканы ºндїрїї. Кийин-
ки жылы картошканын чипси чыгаруучу сор-
тун ºндїрїї боюнча ºзбекстандык ишкерлер 
менен сїйлºшїїлºр жїрїп жатат.  Эгерде 
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фондусу менен сїйлºшїїлºргº жетише ал-
дык. Мындан тышкары районго стратегиялык 
мааниси абдан чо¢ Ак-Сай ºрººнїндºгї Терек-
Сай жана Талды-Суу айылынан Ак-Муз айы-
лына ºтїї їчїн Ат-Башы суусуна кºпїрº салуу 
боюнча аракеттер болуп жатат. Ал эми Ача-
Кайы¢ды – Ат-Башы кºпїрºсїн ке¢ейтїї жа-
на Ача-Кайы¢ды айылына чейинки жолду ас-
фальттоо боюнча сунуштар жиберилип, Транс-
порт министрлиги тарабынан колдоого алынып, 
жаз алды менен иш башталат. Биздин негизги 
багыт инвестицияларды стратегиялык багыт-
тагы иштерге тартуу болуп жатат жана бул бо-
юнча аракеттер токтобойт. 

Регионду экологиялык 
таза аймак катары 

сактап калуу 

Райондо айыл чарбасы, экономиканын 
негизги кирешелїї тармагы болуп эсеп-

телинет жана аны ке¢ири ºнїктїрїї їчїн бар-
дык мїмкїнчїлїктºрдї пайдаланып, азык-тїлїк 
коопсуздугун камсыз кылуу стратегиялык ма-
аниге ээ. Ошол эле учурда аймакты экология-
лык таза органикалык аймак катары сактап ка-
луубуз керек. Себеби, азыркы учурдагы базар 
мамилесиндеги атаандаштыкка биздин район-
дон ºндїрїлгºн айыл чарба продукциялары-
нын экологиялык тазалыгы менен гана атаан-
даша алабыз.

 Быйылкы жылы районго “Органикалык ай-
мак” статусун алуу боюнча семинарлар, оку-
улар ºткºрїлїп, жыйынтыгында район атал-
ган статусту алууга жетишти. Талаачылык жу-
муштарында органикалык жер семирткичтер-
ди пайдалануу менен гана бул статусту сактап 
кала алабыз. Азыркы учурда райондо 21 дый-
кан биогумус ºстїрїп,  органикалык аймакты 
ºнїктїрїїдº ºз салымдарын кошуп жатышкан-
дыгы жакшы колдоого аларлык иш десек бо-
лот. Айыл чарбасынын негизги тармактары бол-
гон талаачылыкты, ирригацияны, мал чарба-
сын жана ветеринарияны алды¢кы де¢гээлге 
алып чыгыш їчїн, агрардык технологияларды 
жана инновацияларды киргизїї милдети турат. 
Район боюнча айдоо аянты 32643 гектар бол-
со, мунун ичинен 28430 гектары сугат аянты, 
4213 гектары кайрак, 23259 гектары кºп жыл-
дык чºп аянтын тїзºт. Жалпы 7688 га жер ай-
далып себилет. Жалпы айдоо аянтынын 23%ы 
гана иштетилип, калган 77% жер чºп аянттары 
болууда. Ошол эле учурда райондун климаты-
на ы¢гайлуу тоюттун башка тїрлºрїн дагы ай-
доо пландалып, жїгºрї, сафлор жана кїн кара-

манын їрºндºрї сыноо максатында айдалып, 
тїшїмї жыйналып алынды, кийинки жылда-
ры айдоо аянттарын кºбºйтºлї деп жатабыз. 

Мал чарбасын ºнїктїрїї, алардын сапа-
тына кº¢їл буруу боюнча фермерлер арасын-
да жакшы иштер жасалып жатат. Райондогу 
7 асыл-тукум чарбасынын ичинен 4 чарба кой 
чарбасын ºстїрїїгº, 2 чарба уй ºстїрїї жана 1 
чарба топоз ºстїрїїгº багытталып, асыл-тукум 
малдарды элге жайылтуу максатында иш алып 
барышууда. Асыл-тукум уй чарбалары жылы-
га 100 башка чейин, асыл-тукум кой чарбасы 

600 башка чейин, асыл-тукум топоз чарбасы 
150 башка чейин асыл-тукум малдарын сату-
уга жетишїїдº. Мал чарбасынын асылдуулу-
гун кºтºрїї багытында район боюнча 9 жа-
салма уруктандыруучу (ПИО) пункттарда же-
ке ветеринардык адистер иш алып барышуу-
да. Мындан тышкары уйларды жасалма жол 
менен уруктандыруу боюнча донор уюмдары 
аркылуу дагы иштер жїрїїдº. 

Быйылкы жылы жакынкы жайыт болгон 
Сары-Тал жайытынан малчыларды алыскы 
жайыттарга кºчїрїї болду. Бул жумуш кий-
инки жылдары дагы уланып, жалпы эле ич-
ки жайыттагы малдарды алыскы жайыттар-
га кºчїрїї аракеттери кºрїлºт. Себеби, ички 
жайыттарда же тагыраагы токой фондусунун 
жерлериндеги мал кїзгї оруп-жыюу иштерине 
абдан кедергисин тийгизип, дыйкандарыбыз-
дын мээнетин жок кылып коюуда. Жогоруда-
гыларды белгилºº менен Ак-Сай ºрººнї Ат-
Башынын келечеги деп айтууга болот. Себе-
би, ми¢деген малдарыбыз бул ºрººндї жай-
лап, кыштап келет. 

Мындан тышкары маданият борборун ка-
лыбына келтирїї менен мончо, мейманкана, 
ветеринардык клиника, китепкана, ФАПты то-
лук кандуу иштетїї жана уюлдук телефон бай-
ланышын камсыздоого жетишїї пландарыбыз 
бар. Э¢ негизги маселе болуп “Терек” сайы-
на кºпїрº салуу болуп турат, чек ара аймагы 
болгондуктан бул ºтº керектїї стратегиялык 
кºпїрº болот. Ошондой эле сезонду сїт, жїн, 
эт ºндїрїшїн иштетїї боюнча дагы жеке иш-
керлерге сунуштар, долбоорлор сунушталууда.  

Сергек жашоо сапаттуу 
билим алууга шыктантат

Калктын социалдык абалын жакшыртуу 
багытында саламаттыкты сактоо, би-

лим берїї, маданият, спорт жана социал-
дык колдоого муктаж жарандарга камкор-
дук кºрїї боюнча алгылыктуу иштер арбын 
десем болот. Негизги стратегиялык багыты-
быз жана максатыбыз, билим берїїнїн са-
патын жогорулатуу жана калктын саламат-
тыгына кам кºрїї. Районубуздун бийик тоо-
луу климаты жарандарыбыздын ден соолу-
гуна ºз таасирин тийгизип, анын негизинде 
акыркы убактарда жїрºк кан тамыр оорула-
ры, кан басымынын жогорулашы жана онко-
логиялык оорулардын кºбºйїп жана жаша-
рып бараткандыгы болууда. Мындан тыш-
кары пандемия  бул тармакка ºзгºчº кº¢їл 
буруу талабын койду. 

Кара-Суу айылына їй-бїлºлїк дарыгер-
лер тобунун, Кара-Булу¢ айылына ФАП-
тын имараттары дагы курулат. Ал эми би-
лим берїї тармагы боюнча райондо 2 орто 
мектептин, 2 бала бакчанын жана 1 кесип-
чилик лицейдин имараттары курулуп жатат. 
Жыл аягына чейин 1 мектеп, 1 бала бакча-
ны, 2023-жылда 1 мектеп 1 бала бакчанын 
курулушун бїткºрїп  ишке берїїнї план-
дап жатабыз. Кийинки жылдарга Ат-Башы, 
Баш-Кайы¢ды, Ак-Жар, Ак-Муз, Большевик 
жана 1-Май айылдарына  бала бакча, Ача-
Кайы¢ды айылына мектеп куруу боюнча 
долбоорлор, сунуштар берилип жатат. Мек-
тептердин, бала бакчалардын материалдык-
техникалык базаларын чы¢доо боюнча да-
гы донор уюмдары жана фонддор менен 
иштºº колго алынууда.

 Быйылкы жылы облустук жана район-
дук ºнїкїтїрїї фонддорунан 6 долбоор ишке 
ашып жатат, дем берїїчї гранттын эсебинен 
2 мектепте ремонт иштери жїрдї. “Мындан 
сырткары, райондогу жалгыз маданий очо-
гу болгон С. Андабеков атындагы маданий-
спорт комплексинин капиталдык курулушун 
бїткºрїї пландалган.  Мурунку каралган акча 
каражатынан тышкы фасадын жасоо боюн-
ча кошумча 7,0 млн. сом бºлдїрїп, азыркы 
учурда иш жїрїп жатат, кийинки жылга дагы 
кошумча 10,0 млн. сом сурап жатабыз. Мын-
дан тышкары райондо борбордук китепкана-
нын имараты жок. Азыркы учурда райондук 
мамлекеттик администрациясынын бир жак 
имаратында жайгашкан. Бул имаратты дагы 
А.Салымбеков агабыз капиталдык ремонт-
тон ºткºрїп берген экен. Кийинки муун китеп 
окуудан алыстап кеткендиги жашыруун эмес. 
Биздин милдет балдарыбызды китеп окуу-
га тартуу, ал їчїн азыркы шартка ылайык-
туу заманбап маалыматтык китепканалар-
ды тїзїї болууда. Бул багытта Б.Кыдыкова 
атындагы китепканалык-информациялык 
борборунун жа¢ы имаратын куруу боюнча 
бир катар аракеттер кºрїлїп, сунуштар, дол- 
боорлор даярдалып, Маданият министрли-
гине сунушталган. А.Салымбеков агабыз та-
рабынан колдоо таап, 3 кабаттуу заманбап 
имараттын курулушу жаз алды менен баш-
талганы турат.

Туризм артыкчылыктуу  
багыттардын бири

Келечекте туризм тармагы райондун 
социалдык-экономикалык жана ма-

даний жактан ºнїгїїсїнїн артыкчылыктуу 
багыты болуп калат.  Акыркы убактарда чет 
ºлкºлїк туристтердин келишинин негизги 
себептери райондун аймагында жайгашкан 
“Таш-Рабат” кербен сарайы, “Кошой-Коргон” 
шаар чалдыбары, Ак-Сай ºрººнїндºгї Кел-
Суу кºлї, Орто Азиядагы э¢ чо¢ шаркырат-
ма “Шар” шаркыратмасы, “Кºл-Тетири”  жа-
на  “Чатыр-Кºл” кºлдºрї болуп жатат. Рай-
ондо туризм чºйрºсї боюнча иштеген кат-
тоодон ºткºн  13 субъект иш алып барыш-
са, ички жайкы туристтик сезон мезгилинде 
Богошту, Сары-Тал, Босого, Кичи-Ача, Беш 
белчер, Ак-Сай жайлоолорунда селкинчек 
салып, бээ байлатып, кымыз берип ички-
сырткы туристтерди ондогон жеке ишкер-
лер тейлеп келишїїдº. Быйылкы жылдын 9 
ай  ичинде  жалпы 8598 турист келген, бул 
ºткºн жылга салыштырганда 4446 туристке 
кºп. Мунун ичинен чет элдик туристтер 1242, 
ички туристтер 7356 адамды тїздї.  

Бул тармакты мындан ары ºнїктїрїї  
боюнча райондун стратегиялык ºнїгїїсїнїн 
5 жылдык программасына киргизїї аракети 
жїрїп жатат. Ат-Башы району боюнча респу-
бликалык мааниге ээ болгон 28, жергиликтїї 
маанидеги 53 эстеликтер бар. Жыл сай-
ын райондук маданият бºлїмї тарабынан 
тарыхый-маданий эстеликтерди этаптуу ин-
вентаризациялоодон ºткºрїп турат. 

Туристтик жайлардын, ажайып-кооз жер-
лердин, тарыхый-маданий объектилердин 
маршруттук картасы иштелип, буклет, бро-
шюралар чыгарылган. Учурда туризм тар-
магын ºнїктїрїї їчїн Ат-Башы аймагынын 
чыгыш тарабында Босого, Сары-Тал, Бо-
гошту, Коенду-Колот, Кайнар, Балык-Суу  
ортоўку жайлоолорунда, тїштїк жана ба-
тыш тарабында Шар шаркыратмасы, Жел-
Тегирмен эс алуу жайы, Таш-Рабат кербен 
сарайы жана башка ички жайлоолорунун, Ак-
Сай ºрººнїндºгї Арашан, Арпа ºрººнїндºгї 
Нарзан минералдык суулары, Кел-Суу айма-
гы, Чатыр-Кºл кºлї жана жаратылышынын 
ºзгºчºлºнгºн ажайып кооз тºрлºрї, кокту-
колоттору бїгїнкї кїндº туристтердин агы-
мын кºбºйтїп, санын арбытууга чоў ºбºлгº 
тїзїп келет. 

Албетте, эс алуу жайлардын базасын 
чы¢доо, жа¢ылоо, заманбап талаптарга 
ылайык келген жабдыктар менен жабдуу, 
туристтик фирмаларга, жеке туризм багы-
тында иш алып барган ишкерлерге кеўири 
мїмкїнчїлїктºрдї тїзїї менен туристтердин 
келїїсїн жакшырта алабыз. 

Жолдор о¢долууда 

Байланыштын кїрºº тамыры жол тар-
магы экендиги баарыбызга белгилїї. 

Бул тармакта быйылкы жылы алгылыктуу 
иштер жасалып, элибизге пайдалануу-
га берилди. Атап айтсак, Ача-Кайынды 
– 1-Май унаа жолуна 8 чакырым, Ак-Муз 
– Чар унаа жолуна 2 чакырым  жолго рес-
публикалык бюджеттен каржыланып ас-
фальт тºшºлїп, жолду кесип ºтїїчї сугат 
суулар їчїн коюлган 9 кºпїрº алмашыл-
ды. Мындан сырткары кºйгºйлїї болуп кел-
ген 2 кºпїрºнї о¢доого жетиштик. Ак-Сай 
ºрººнїндºгї Кºк-Кыя кºпїрºсї реконструк-
цияланды,  ºрººн менен байланыштырган 
“Кºк-Кїмбºз” кºпїрºсї алмашылып, ишке 
берилди.  Ошондой эле капиталдык салым-
дардын эсебинен 21 млн. 650 ми¢ сомго Ка-
зыбек – Жа¢ы-Кїч айылындагы Кара-Коюн 
суусуна кºпїрº салынып, ишке берилди.  
Ички жолдор боюнча жыл ичинде 9,3 ча-
кырым жолго шагыл тºшºлїп, тегизделди. 
Малчыларга  шарт тїзїї максатында  кыш-
тоолорго баруучу жолдорду ондоп-тїзººдºн 
ºткºрїїгº аракет кылдык. Кара-Суу айылы-
нын “Баткак” участогундагы кыштоолорго 
баруучу жолдор кырылып, кышкы каттамга  
даярдалды. 

жергиликтїї бюджеттен 14 млн. 248 ми¢  сом, 
ишкер-демººрчїлºр тарабынан 30 млн. 724 
ми¢ сом, эл аралык уюмдардан 56 млн. 859 
ми¢ сом жана жергилик-тїї фонддон 5 млн. 
650 ми¢ 200 сом каражат тартылды. 

Алсак, Ат-Башы айылына жалпы смета-
лык наркы 15,0 млн. сомдук парктын курулушу 
бїткºрїлºт,  райондук китепкананын имараты 
А.Салымбековдун колдоосу менен заманбап, 
акыркы технологиялар менен жабдылган 3 ка-
баттуу имараттын курулушу башталат. Ошон-
дой эле Араб фонддору менен 7 долбоорду 
ишке ашыруу боюнча сїйлºшїїлºр аягына 
чыгып, жаз алды менен курулуштары башта-
лат деп турабыз. Бул долбоорлордун негизги-
си деп райондук жалпы дарыгерлер практика-
лык борборундагы 100 орундуу оорукананын 
курулушун айтсам болот.

 Мен бул кызматка келгенден бери э¢ би-
ринчи максатым калктын саламаттыгына кº¢їл 
буруу болду. Себеби, райондун бийик тоо-
луу климаты калктын саламаттыгына чо¢ та-
асир берээрин сездим. Районго комплекстїї 
оорукананы куруу боюнча аракеттерди кºрº 
баштадык. Кºптºгºн донор уюмдарына, рес-
публикалык бюджеттин капиталдык салым-
дарына сунуштарды жибердик, акыры Араб 
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№ 138/11 21-ноябрь, 2022-жыл 
Кыргыз Республикасынын  

Мамлекеттик катчысы  
С.С.КАСМАМБЕТОВго

Саясий жана экономикалык 
изилдººлºр башкармалыгынын 

начальниги А.Н.ИСАНОВго

Изилдººлºр, саясатты иштеп  
чыгуу жана реформаларды  

ишке ашыруу бºлїмїнїн  
башчысы – башкармалык  

начальнигинин орун басары 
А.Ж.БЕШИМОВго

                                                     
Урматтуу  

Сїйїнбек Сапарбекович!
Урматтуу  

Алмаз Насирдинович!
Урматтуу  

Аскар Жолчубекович!
Сиздерге, мамлекетибиздин же-

текчилигине, мамлекетибиздин эли-
не жана дїйнº жїзїнº (интернет ар-
кылуу) белгилїї болгондой мен Айти-
кеев Акбаралы – автор жана демилге-
чи, 2005 жана 2011-жылдары прези-
денттик шайлоодо Кыргыз Республи-
касынын Президентинин кызмат ор-
дуна расмий талапкер, Эл аралык ин-
женердик Академиясынын академиги 
(Москва шаары, Россия Федерация-
сы) 6-октябрь, 2022-жылы: мамлеке-
тибиз Кыргызстан жана Кыргыз Рес-
публикасы деп аталыштын ордуна, 
мамлекетибиз Манас – Кыргызстан 
жана  Манас – Кыргыз Республика-
сы деп жа¢ыча аталышы керек! – деп 
10 жылдан  ашык убакыт мурун 26-
май, 2010-жылы, 27-ноябрь, 2020-жы-
лы (Конституциялык ке¢ешмеге суну-
шумду расмий тїрдº бергем), 17-май, 
2021-жылы жана 15-март, 2022-жылы 
расмий берген расмий сунушум менен 
расмий демилгем боюнча – элибиздин 
ми¢деген жылдар тарыхында улуу Ма-
нас ата менен кыргыз мамлекеттїїлїгї 
жºнїндº – биринчи улуу тарыхый су-
нуш боюнча Кыргыз Республикасы-
нын жетекчилиги менен Кыргыз Рес-
публикасынын Жогорку Ке¢ешинин 
депутаттарынын ар бирине расмий 
кайрылгам!

Мен Айтикеев Акбаралы демил-
гечи жана автор катары, мамлекети-
биз Кыргызстан жана Кыргыз Респу-
бликасы деп аталышына  улуу Манас 
атанын ысымын кошуп, мамлекети-
биз жа¢ыча:

Манас – Кыргыз Республикасы 
Акбаралы Айтикеевдин   

демилгесин мамлекеттик

Сунуштун автору жана 
демилгечиси «Кыргыз 
Республикасынын ºнºр жай, 
айыл чарба кызматкерлеринин 
жана аз камсыз болгон їй-
бїлºлºрїнїн кызыкчылыгын 
коргоо партиясы» саясий 
партиясынын Тºрагасы, 
2005 жана 2011-жылдары 
президенттик шайлоодо 
Кыргыз Республикасынын 
Президентинин кызмат 
ордуна расмий талапкер, 
Эл аралык инженердик 
Академиясынын академиги 
(Москва шаары, Россия 
Федерациясы) А. Айтикеевдин 
21-ноябрь 2022-жылы 
Кыргыз Республикасынын 
Мамлекеттик катчысы С. 
Касмамбетовго, Саясий жана 
экономикалык изилдººлºр 
башкармалыгынын начальниги 
А. Исановго жана Изилдººлºр, 
саясатты иштеп чыгуу жана 
реформаларды ишке ашыруу 
бºлїмїнїн башчысы – 
башкармалык начальнигинин 
орун басары А. Бешимовго 
каты ºзгºртїлїїсїз толук 
берилди. 

кыскартылган аталышы:
кыргыз тилинде: Манас – Кыргыз-

стан
орус тилинде: Манас – Кыргызстан
англис тилинде:  Manas – Kyrgyzstan
толук аталышы:
кыргыз тилинде: Манас – Кыргыз 

Республикасы
орус тилинде:  Кыргызская Респуб-

лика – Манас
англис тилинде:  The Kyrgyz Repu-

blic – Manas деп аталышы керек де-
ген расмий сунушум менен жана рас-
мий демилгем менен расмий кай-
рылгам!

Мамлекетибиз Кыргызстан жа-
на Кыргыз Республикасы  деп ата-
лыштын ордуна, мамлекетибиз Ма-
нас – Кыргызстан жана  Манас – Кыр-
гыз Республикасы деп аталышы ке-
рек деп берген расмий сунушум ме-
нен расмий демилгемди мамлекети-
биздин жетекчилиги менен мамле-
кетибиздин Жогорку Ке¢ешинин де-
путаттары расмий карай башташка-
нын,  мен сунуш менен демилгенин 
автору катары кубануу менен Сиз-
дерге урматтуу Сїйїнбек Сапар-
бекович, урматтуу Алмаз Насир-
динович жана урматтуу Аскар Жол-
чубекович ыраазычылык билди-
рем жана жогоруда айтылган рас-
мий сунушум менен жана расмий де-
милгем боюнча тºмºнкїлºрдї бил-
дирем. Анткени, мамлекетибиз ме-
нен мамлекетибиздин элине ºтº 
маанилїї бул маселе боюнча биз-
дин тїз байланышыбыз жок бойдон  
турат!  

1. Расмий сунушум менен расмий 
демилгем боюнча расмий Кат – Кай-
рылуум (ушул каттын 3-тиркемесинде:                                                                   
Кат – Кайрылуу А.Айтикеевден 03.10. 
2022-ж. 

Кыргыз Республикасынын Прези-
денти С. Жапаровго):                 

Кыргыз Республикасынын Пре-
зиденти C. Н. ЖАПАРОВго (шашы-
лыш тїрдº жеке ºзїнº). 

Кат – Кайрылуумун номуру №25/10 
03-октябрь 2022-жыл, Кат – Кайры-
луум 16 (он алты) барактан турат (PDF 
форматында) жана Кат – Кайрылуунун 
8 (сегиз) тиркемелери 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 
6-, 7- жана 8-тиркемелери тиешелїї 
тїрдº 27, 14, 13, 15 барактан, «Кыр-
гыз Туусу» гезитинин 3 полосасынан, 
1 сїрºттºн, 1 сїрºттºн жана 1 сїрºттºн 
турушат (PDF форматында). 

Ушул Кат – Кайрылуум Кыргыз Рес-
публикасынын мамлекеттик органда-
рына жарандардын электрондук кайры-
лууларынын порталында 03.10.2022-ж. 
№7353 номуру менен катталган. 

2. Расмий сунушум менен рас-
мий демилгем боюнча расмий Кат 
– Кайрылуум (ушул каттын 4-тиркеме-
синде:  Кат – Кайрылуу А.Айтикеевден 
03.10.2022-ж. Кыргыз Республика-
сынын Министрлер Кабинетинин 
Тºрагасы А. Жапаровго):                 

Кыргыз Республикасынын Ми-
нистрлер Кабинетинин Тºрагасы 
– Кыргыз Республикасынын Пре-

зидентинин Администрациясынын 
Жетекчиси А. У. ЖАПАРОВго (шашы-
лыш тїрдº жеке ºзїнº).                               

Кат – Кайрылуумун номуру № 25/10 
03-октябрь 2022-жыл, Кат – Кайры-
луум 16 (он алты) барактан турат (PDF 
форматында) жана Кат – Кайрылуунун 
8 (сегиз) тиркемелери 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 
6-, 7- жана 8-тиркемелери тиешелїї 
тїрдº 27, 14, 13, 15 барактан, «Кыр-
гыз Туусу» гезитинин 3 полосасынан, 
1 сїрºттºн, 1 сїрºттºн жана 1 сїрºттºн 
турушат (PDF форматында).

Ушул Кат – Кайрылуум Кыргыз Рес-
публикасынын мамлекеттик органда-
рына жарандардын электрондук кайры-
лууларынын порталында 03.10.2022-ж. 
№7354 номуру менен катталган. 

3. Расмий сунушум менен рас-
мий демилгем боюнча расмий Кат 
– Кайрылуум (ушул каттын 5-тиркеме-
синде:  Кат – Кайрылуу А. Айтикеев-
ден 06.10.2022-ж. Кыргыз Республика-
сынын Жогорку Ке¢ешинин Тºрагасы 
Н. Шакиевге):                 

Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Ке¢ешинин Тºрагасы 
Н.Т.ШАКИЕВге (шашылыш тїрдº 
жеке ºзїнº). 

Кат – Кайрылуумун номуру №28/10 
6-октябрь, 2022-жыл, Кат – Кайры- 
луум 16 (он алты) барактан турат 
(PDF форматында) жана Кат – Кай-
рылуунун 8 (сегиз) тиркемелери 1-, 
2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7- жана 8-тиркемеле-
ри тиешелїї тїрдº 27, 14, 13, 15 ба-
рактан, «Кыргыз Туусу» гезитинин 3 
полосасынан, 1 сїрºттºн, 1 сїрºттºн 
жана 1 сїрºттºн турушат (PDF форма- 
тында).

Ушул Кат – Кайрылуум Кыргыз  
Республикасынын Жогорку Ке¢ешинин 
Аппаратынын  Документалдык кам-
сыз кылуу бºлїмїнїн каттар секто-
рунда кириш №12-8846/22 номуру 
менен 03.10.2022-ж. жана кириш №12-
9021/22 номуру менен 11.10.2022-ж.  
катталган. 

4. Расмий сунушум менен рас-
мий демилгем боюнча расмий Кат 
– Кайрылууларым (ушул каттын 6-, 
7-, жана 8-тиркемелеринде: 

Кат – Кайрылууларым А.Айти-
кеевден 06.10.2022-ж. Кыргыз Рес-
пуб ликасынын Жогорку Ке¢ешинин 
89 депутатына, бул 6-, 7- жана 8-тир-
кемелерде  89 Кат – Кайрылууларым-
дын 10 Кат – Кайрылууларым гана  
тиркелген): 

Кыргыз Республикасынын Жо-
горку Ке¢ешинин 89 депутатынын 
ар бирине 89 Кат – Кайрылуу. 

89 Кат – Кайрылууларым № 31/10 
(6-октябрь, 2022-жыл) номурдан тар-
тып №120/10 (06-октябрь 2022-жыл) 
номурга чейин.

89 Кат – Кайрылууларымдын ар би-
ри 16 (он алты) барактан турат (PDF 
форматында) жана  89 Кат – Кайры-
лууларымдын 11 (он бирден) тиркеме-
лери  1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 
11-тиркемелери тиешелїї тїрдº 27, 14, 
13, 15,  16 барактан, «Кыргыз Туусу» 
гезитинин 3 полосасынан, 1 сїрºттºн,  

1 сїрºттºн, 1 сїрºттºн, 1 сїрºттºн, 
1 сїрºттºн турушат (PDF форматын- 
да).

Ушул  89 Кат – Кайрылууларым 
Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Ке¢ешинин Аппаратынын  Докумен-
талдык камсыз кылуу бºлїмїнїн кат-
тар секторунда 89 Кат – Кайрылуула-
рымдын баары кириш номурлары ме-
нен катталышкан.  

Мисалы,  ушул каттын 6-, 7- жа-
на 8-тиркемелеринде келтирилген 10 
Кат – Кайрылууларым, тактап айткан-
да, Кыргыз  Республикасынын Жогорку 
Ке¢ешинин депутаты М.Абдалиевдин 
атына Кат – Кайрылуум кириш 12-
9066/22 номуру менен 12.10.2022-жы-
лы катталган; Кыргыз Республикасы-
нын Жогорку Ке¢ешинин депутаты 
А.Абдибаеванын атына Кат – Кайры-
луум кириш 12-9067/22 номуру менен 
12.10.2022-жылы катталган; Кыргыз 
Республикасынын Жогорку Ке¢ешинин 
депутаты Ж.Абировдун атына Кат – 
Кайрылуум кириш 12-9068/22 ному-
ру менен 12.10.2022-жылы катталган; 
Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Ке¢ешинин депутаты Ч.Ажибаевдин 
атына Кат – Кайрылуум кириш  12-
9069/22 номуру менен 12.10.2022-жы-
лы катталган; Кыргыз Республикасы-
нын Жогорку Ке¢ешинин депутаты 
Н.Азыгалиевдин атына Кат – Кайры-
луум кириш 12-9070/22 номуру менен 
12.10.2022-жылы катталган; Кыргыз 
Республикасынын Жогорку Ке¢ешинин 
депутаты Ч. Айдарбековдун атына Кат 
– Кайрылуум кириш 12-9071/22 но-
муру менен 12.10.2022-жылы каттал-
ган; Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Ке¢ешинин депутаты А.Айдарованын 
атына Кат – Кайрылуум кириш 12-
9072/22 номуру менен 12.10.2022-жы-
лы катталган; Кыргыз Республикасы-
нын Жогорку Ке¢ешинин депутаты 
С. Айжигитовдун атына Кат – Кайры- 
луум кириш  12-9073/22 номуру менен 
12.10.2022-жылы катталган; Кыргыз 
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(Манас – Кыргызстан)  
расмий сунушу менен 
бийлик карай баштады

Республикасынын Жогорку Ке¢ешинин 
депутаты Ж. Акаевдин атына Кат – 
Кайрылуум кириш 12-9074/22 ному-
ру менен 12.10.2022-жылы каттал-
ган; Кыргыз Республикасынын Жогор-
ку Ке¢ешинин депутаты М. Алиевдин 
атына Кат – Кайрылуум кириш  12-
9075/22 номуру менен 12.10.2022-жы-
лы катталган. 

Кыскача айтканда, Кыргыз Рес-
публикасынын Жогорку Ке¢ешинин                               
89 депутатына 89 Кат – Кайрылуула-
рымдын баары кириш номурлары ме-
нен катталышкан. 

Расмий сунушум менен расмий 
демилгем боюнча Кыргыз Республи-
касынын жетекчилиги менен Кыргыз 
Республикасынын Жогорку Ке¢ешинин 
депутаттарынын ар бирине жогоруда 
айтылган 06-октябрь 2022-жылындагы 
92 расмий Кат – Кайрылууларымдын 
баары расмий тїрдº толук жºнºтїлгºн  
жана алардын баары жогоруда айтыл-
ган 92 адресаттардын ар биринин да-
регине жеткирилген жана алардын 
ар биринин наамына расмий тїрдº  
катталган. 

Расмий сунушум менен расмий де-
милгемди – расмий Кат – Кайрылуум-
ду карап чыккан Кыргыз Республика-
сынын Жогорку Ке¢ешинин депутат-
тарынан колдоо каттары келип тїшº 
баштады.

Жана 14-ноябрь 2022-жыл: 
Кыргыз Республикасынын ма-

даният, маалымат, спорт жана жаш-
тар саясаты Министрлиги: мамле-
кетибиз Манас – Кыргызстан жана  
Манас – Кыргыз Республикасы деп 
жа¢ыча аталышы керек! – деген рас-
мий сунушум менен расмий демил-
гем боюнча жогоруда айтылган рас-
мий  Кат – Кайрылуумду карап чыгып 
(ушул каттын 1-тиркемесинде: Кыр-
гыз Республикасынын маданият, ма-
алымат, спорт жана жаштар саясаты 
Министрлигинин каты 14.11.2022-ж.  
№04-2/1394):                                                   

Аталган министрлик А.Айтикеев-
дин мамлекетибиздин аталышын  Кыр-
гыз Республикасы (Кыргызстан) Ма-
нас – Кыргыз Республикасы (Манас 
– Кыргызстан) деп ºзгºртїїнї сунуш-
таган кайрылуусун карап чыгып,  А. 
Айтикеевдин сунушу референдум-
да (бїткїл элдик добуш берїїдº) ка-
был алынышы мїмкїн деп жыйынтык 
чыгарган жана Кыргыз Республика-
сынын Президентинин Админис- 
трациясына жана мага – Айтикеев  
Акбаралыга аталган министрликтин 
14.11.2022-ж. №04-2/1394 каты менен  
маалымдаган.

Кыргыз Республикасынын мада-
ният, маалымат, спорт жана  жаштар 
саясаты министрлигинин жогоруда ай-
тылган 14.11.2022 №04-2/1394 каты-
нын толук тексти:

Кыргыз Республикасынын Прези-
дентинин Администрациясына

Кºчїрмºсї:
«Кыргыз Республикасынын ºнºр-

жай, айыл-чарба кызматкерлеринин 
жана аз камсыз болгон їй-бїлºлºрїнїн 
кызыкчылыгын коргоо партия-
сы» саясий партиясынын Тºрагасы 
А.Айтикеевге

Министрлик «Кыргыз Республи-
касынын ºнºр жай, айыл чарба кыз-
маткерлеринин жана аз камсыз бол-
гон їй-бїлºлºрїнїн кызыкчылы-
гын коргоо партиясы» саясий пар-
тиясынын Тºрагасы А.Айтикеевдин 
мамлекетибиздин аталышын Кыр-
гыз Республикасы (Кыргызстан) Ма-
нас – Кыргыз Республикасы деп 
ºзгºртїїнї сунуштаган кайрылу-
усун карап чыгып, тºмºнкїлºрдї  
билдирет.

Бул маселе 2021-жылдын 11-апре-
линдеги Референдумда (бїткїл эл-
дик добуш берїїдº) кабыл алынган 
Кыргыз Республикасынын Конститу-
циясына ºзгºртїї киргизїї жолу ме-
нен ишке ашат.

Ушуга байланыштуу, Кыргыз Рес-
публикасынын Конституциясынын                       
116-беренесинин 2-пунктуна ылайык, 
Конституциянын биринчи, экинчи жа-
на бешинчи бºлїмдºрїндºгї жоболор-
го ºзгºртїїлºр жана толуктоолор 300 
ми¢ден кем эмес шайлоочулардын же 
Президенттин же Жогорку Ке¢ештин 
депутаттарынын жалпы санынын їчтºн 
экисинин демилгеси боюнча Президент 
тарабынан дайындалган референдум-
да кабыл алынышы мїмкїн экендигин 
маалымдайбыз.

Министр
(кол коюлган)          А. Максутов              

19-октябрь 2022-жыл: 
Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Ке¢ешинин Конституциялык мыйзам-
дар, мамлекеттик тїзїлїш, сот-укук ма-
селелери жана Жогорку Ке¢ештин Ре-
гламенти боюнча Комитети (Тºрагасы 
М. Алиев) Айтикеев Акбаралы берген 
расмий сунуш менен расмий демилге 
боюнча (ушул каттын 2-тиркемесин-
де: Кыргыз Республикасынын Жогор-
ку Ке¢ешинин Конституциялык мый-
замдар, мамлекеттик тїзїлїш, сот-укук 
маселелери жана Жогорку Ке¢ештин 
Регламенти боюнча Комитетинин ка-

ты 19.10.2022-ж. №12-8846/22, №12-
9021/22): 

Мамлекетибиз Кыргызстан жа-
на Кыргыз Республикасы деп ата-
лыштын ордуна, мамлекетибиз Ма-
нас – Кыргызстан жана Манас – Кыр-
гыз Республикасы деп жа¢ыча ата-
лышы керек! – деп А.Айтикеев берген 
расмий сунуш менен расмий демилге  
боюнча.

Тактап айтканда, А.Айтикеевдин 
Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Ке¢ешинин Тºрагасынын атына рас-
мий сунушу менен расмий демилге-
си боюнча – расмий Кат – Кайрылуу-
су боюнча (16 барак жана 8 тиркеме-
ден турган  А.Айтикеевдин Кат – Кай-
рылуусунда – А.Айтикеевдин расмий 
сунушу менен расмий демилгесинин 
негизи толук баяндалып жазылган). 

А. Айтикеевдин жогоруда айтыл-
ган расмий сунушу менен расмий де-
милгеси боюнча – расмий Кат – Кай-
рылуусу Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Ке¢ешинде кириш №12-
8846/22 номуру менен 03.10.2022- 
жылы  жана кириш №12-9021/22 но-
муру менен 11.10.2022-жылы каттал- 
ган. 

Кыргыз Республикасынын Жогор-
ку Ке¢ешинин аталган Комитетинин 
(Тºрагасы М. Алиев) жогоруда айтыл-
ган А. Айтикеевдин расмий сунушу ме-
нен расмий демилгеси боюнча – рас-
мий Кат – Кайрылуусун мыйзамдар-
га ылайык Кыргыз Республикасынын 
Министрлер Кабинетинин кароосуна 
жºнºткºн. 

Кыргыз Республикасынын Жогор-
ку Ке¢ешинин аталган Комитетинин 
(Тºрагасы М. Алиев) Кыргыз Респуб-
ликасынын Министрлер Кабинетине 
жогоруда айтылган А. Айтикеевдин 
расмий сунушу менен расмий демил-
геси боюнча – расмий Кат – Кайры-
луусун жºнºткºн коштомо катынын да-
тасы   менен чыгыш номуру: датасы 

19.10.2022-жыл, чыгыш номуру №12-
8846/22,   №12-9021/22.

Кыргыз Республикасынын Ми-
нистрлер Кабинетинен маселени ка-
роонун жыйынтыгы боюнча маалы-
матты Кыргыз Республикасынын Жо-
горку Ке¢ешинин аталган Комитетине 
жана А. Айтикеевге мыйзамда белги-
ленген мººнºттº билдирїїнї Кыргыз 
Республикасынын Жогорку Ке¢ешинин 
аталган Комитетинин Тºрагасы  
М. Алиев суранган.

Кыргыз Республикасынын жетек-
чилиги менен Кыргыз Республикасы-
нын Жогорку Ке¢ешинин депутаттары-
нын ар бирине жазылган  Кат –Кайры-
лууларымда расмий сунушум менен 
расмий демилгемдин  негизи жогору-
да айтылган Кат – Кайрылууларымда 
жана мурунку  Кат – Кайрылууларымда 
толук баяндалып жазылган жана алар 
ушул каттын 3-, 4-, 5-, 6-, 7, 8-, 9- тир-
кемелеринде тиркелген. 

        
Урматтуу  

Сїйїнбек Сапарбекович!
Урматтуу  

Алмаз Насирдинович!
Урматтуу  

Аскар Жолчубекович!
Мамлекетибиз Манас – Кыргыз-

стан жана Манас – Кыргыз Республи-
касы  деп тез арада жа¢ыча аталышы 
їчїн, Кыргыз Республикасынын эли ме-
нен мамлекеттин кызыкчылыгы їчїн, 
алгачкы кыргыз мамлекеттїїлїгїн 
тїзгºн  улуу Манас атанын урматы 
їчїн, мамлекетибиздин элинин бир 
жакадан баш, бир же¢ден кол чы-
гарган тїбºлїк кїчтїї биримдиги ме-
нен тїбºлїк кїчтїї ынтымагы їчїн, 
мамлекетибиздин ак кардай таза 
Ала-Тоодой чо¢ ырысы бар, чынды-
гы бар, акыйкаты бар, адилеттїїлїгї 
менен те¢диги бар – алтындай жар-
кыраган келечеги їчїн, мамлекети-
биз дїйнº жїзїндº ºнºр  жай, айыл 
чарба, туризм жана башка тармакта-
ры э¢ бийик ºнїккºн, заманбап завод-
фабрикалар курулган мамлекеттер-
дин бири болушу їчїн, мамлекети-
биздин мамлекет катары жок болуп 
кетїї коркунучтары болбошу їчїн жа-
на мамлекетибиз менен мамлекетибиз-
дин элинде ар дайым тынчтык менен 
бийик ºнїгїї болушу їчїн сунуштал-
ган мамлекетибиздин жа¢ыча аталы-
шын активдїї колдоп бериши¢издерди 
жана Кыргыз Республикасынын Кон-
ституциясына жана мыйзамдарына 
ылайык карап чыгып Кыргыз Респуб-
ликасынын Президентинин, Жогор-
ку Ке¢ешинин жана Министрлер Ка-
бинетинин тиешелїї чечимдерин ка-
был алуусуна ºзї¢їздºрдїн кызмат-
тык милдеттери¢изге ылайык активдїї 
салымы¢ыздарды кошушу¢уздарды 
суранабыз!

Ушул каттын тиркемелери:                                                                                                       
1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8-  жана 9-тир-

кемелерден турат жана баары толук 
тиркелген.

Ар бири¢издерди тере¢ урмат-
тоо менен,

«Кыргыз Республикасынын 
ºнºр жай, айыл чарба кызматкер-

леринин жана аз камсыз болгон 
їй-бїлºлºрїнїн кызыкчылыгын 

коргоо партиясы» саясий  
партиясынын Тºрагасы, 

2005 жана 2011-жылдары  
президенттик  шайлоодо  Кыргыз 

Республикасынын Президентинин 
кызмат ордуна расмий талапкер, 

Эл аралык инженердик  
Академиясынын академиги                                                        

(Москва шаары,   
Россия Федерациясы)

Акбаралы АЙТИКЕЕВ, 
Бишкек шаары,   

21-ноябрь, 2022-жыл
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Маданият

Китеп текче¢изге

«Манас» эпосу – 
бїтпºс музыка

Улуттук музыкалык фольклор 
менен салттуу музыка адамзат 
цивилизациясынын уникалдуу 
чыгармачылык жемиши жана 
кайталангыс маданий мурасы. 
Учурда дїйнº коомчулугу 
ааламдашуунун азыркы 
заманында бул тармакка тыкыр 
кº¢їл буруп, аларды изилдºº, 
сактап калуу жана андан ары 
ºнїктїрїї боюнча кºптºгºн 
аракеттерди кºрїїдº. 

Жакында эле кºл жээгинде тїрк дїй-
нºсїнїн салттуу музыкасына ар-

налган эл аралык симпозиум болуп ºттї. 
Аны ºткºрїї чечими мындан бир топ жыл-
дар илгери ЮНЕСКО тарабынан кабыл 
алынган. Анын ишине 70тен ашуун атак-
туу окумуштуулар, музыка таануучулар 
катышты.

Мындай ири илимий иш-чаранын ал-
гач ирет кыргыз жергесинде ºткºрїлїп 
жаткандыгы да бекеринен эмес. Албет-
те, бул иштин башатында адаттагыдай 
эле дїйнº жїзїнº да¢азасы тараган “Ма-
нас” эпосунун ºзї турат. ЮНЕСКО аны 
дїйнºлїк эпикалык шедеврлердин 
бири катары эл аралык материал-
дык эмес кºркºм баалуулуктар тиз-
месине каттап, ошондон со¢ ме-
неджменттин интеграцияланган  
системасы (ИСТМ) боюнча ушун-
дай илимий иш-чараны ºткºрїїнї 
демилгелеген.

Бул симпозиумду анда коюлган 
жана талкууланган маселелер ме-
нен кºйгºйлºрдїн маанилїїлїгї, 
масштабдуулугу жана актуалдуу-
лугу жагынан глобалдуу иш-чара 
деп атасак жа¢ылышпайбыз.

“Манас” эпосун изилдººнїн не-
гизги мааниси Кыргыз Республикасынын 
иерархиялык тепкичтери боюнча мамле-
кеттик башкаруу аппаратынын тїзїмдїк 
маселелерине кыйыр мамилелерге ээ 
эпостун саясий уюмдаштыруу тутумунун 
тїзїмдїк ма¢ызы сыяктуу орчундуу эле-
ментин актуалдаштыруу тууралуу маселе-
де чагылдырылат. Бул бир жагынан, экин-
чи жагынан болсо, Кыргызстандын азыркы 
саясий уюмдаштыруу маселеси эпостогу 
каармандардын жеке курамынын иерар- 
хиясы кандай тїзїмдºлсº, нак ошондой 
эле тїзїлгºн. Бул деген иерархиялык же-
ке курам, эпосто сїрºттºлгºн кºркºм каар-
мандардын образдары жана Кыргызстан-
дын азыркы мамлекеттик аппаратында иш-
теп жатышкан аткаминерлер кандайдыр 
бир мааниде жалпы белгилерди камтыйт. 

Эгер ºлкº жетекчилигинин каалоосу 
болсо учурдагы мамлекеттик тїзїмдїн 
саясий уюмдашуусунда башкаруучулар-
ды жайгаштыруунун салттуу методикасы-
нын элементтерин пайдалануу белгилїї 
бир ролду аткара алат дегенди билдирет.

Менин симпозиумда жасаган баян-
дамамдын негизги тезиси “Манас” эпо-
сундагы мазмун менен форманын ºз 
ара катышынын, асыресе, манас айтуу- 
чунун музыкалык-поэтикалык жана ат-
каруу чеберчилигинин синкретизминин 
маанилїїлїгї тууралуу ойлорду камты-
ган. Бул жерде оозеки эпикалык кыраат-
тын синхрондуулугу жана ажырымсызды-
гы – эпостун идеялык мазмунун тїзїї ме-
нен бир эле учурда анын “тилинин” жана 
чагылдыруу каражаттарынын катарлаш 

жїрїї процесси тууралуу сºз болот. Баш-
кача айтканда, айтымдын же анын айрым 
бир бºлїктºрїнїн эпикалык идеясы кºркºм 
чагылдыруунун каражаты катары специ-
фикалык типтїї интонациялар менен ма-
насчынын їнїнїн кырааты аркылуу музы-
калык ыргакта аткарылат. 

ªзїнїн табияты боюнча аябагандай 
жаркын, элестїї жана кайталангыс искус-
ство – кыргыздын салттуу эпикалык кы-
рааты мына ушинтип тїзїлºт. Салттуу му-
зыка менен поэзиянын маанилїї категори-
ясы катары эпикалык аткаруучулук искус-
ствосунун музыкалык табияты – бул кыр-
гыздардын оозеки салттуу музыкасынын 
башка тїрлºрїнїн жана жанрларынын кы-
раатына салыштырмалуу манасчынын кы-
раатынын ºзгºчº айырмалуу касиети болуп  
саналат. 

Мазмундук жагынан “Манас” эпосунун 
сюжеттик драматургиясы їй-бїлºлїк генеа- 
логиялык мамилелерге негизделген. Ага 
ылайык, илгертеден мамлекетти башка-
руунун бийликти чо¢ атасынан уулуна, 
андан баласына, андан ары небересине 
ºткºрїп берїї тутумунун тарыхый салты 
калыптаган. Эпостун музыкалык форма-
сынын жалпы циклдик тїзїмї дагы мына 
ушундай эле схемада курулат. 

“Музыкалык эпос” термини залкар 
чыгарманын унутулбай жана жандуу їн 
менен ооздон оозго кºчїп жашап келат-
кандыгынын ºзї менен шартталган “Ма-
нас” эпосунун нагыз угумдуулук ма¢ызын 
айкын чагылдыра алат. “Манас” эпосу-
нун музыкалык-интонациялык табияты 
ºлкºнїн ар тїрдїї аймактарындагы атка-

руучулук маданиятынын кºп тїрдїїлїгїнºн 
да кºрїнºт. Ал айтуучулардын жекече 
ºзгºчºлїктºрїнº жана инсандык жеке ка-
сиеттерине жараша айтуучулук кырааттар 
тутумундагы кºптºгºн версияларды да жа-
раткан. Чыгаан манасчылардын чыгарма-
чылык ºнºрлºрї алардын мазмундук па-
раметрлери сыяктуу эле форма тїзїїчї 
каражаттары боюнча да эпостун вариант-
тары менен вариацияларынын интерпре-
тациялык кºп тїрдїїлїгї бар экендигин 
кºрсºтїп турат. 

ХХ кылымдын атактуу манасчысы 
Саякбай Каралаевдин айтуучулук искус-
ствосунан ага чейин уланып келген ай-
туучулуктун бїт бардык элестїї каражат-
тарын камтыган эпикалык кырааттардын 
кºп тїрдїї гаммаларын кездештире ала-
быз. Ал эми манасчынын ºзїнїн чыгарма-
чылык жетишкендиктери ºзї менен бир-
ге кыргыздын эпикалык кырааттар мада-
ниятын ºнїктїрїїдºгї ºтº ºзгºчºлїї жана 
жалпылаштырылган синтезди алып жїргºн 
эволюциялык озушту алып жїрºт. Саякбай 
Каралаевдин эпикалык атка-
руучулар мектебинин чыгарма-
чыл таасири ºзїлºрїнºн мур-
дагы улуу манасчылардын кы-
рааттарынан ºздºштїрїлгºн, 
музыкалык интонациялардын 
айрым аткаруучулук ыкмала-
рын колдонушкан азыркы жаш 
манасчылардын чыгармачы-
лыктарында ачык эле байка-
лып турат. 

“Манас” эпосунун кайта-
лангыс ºзгºчºлїгї анын ºтº 

кºлºмдїїлїгїндº, кºп варианттуулугун-
да, аспаптар менен коштолбогондугун-
да жана бїтпºстºн оозеки айтылганды-
гында гана эмес, ошону менен бирге маз-
муну жана формасы боюнча аябагандай 
жуурулушкан, театралдык элементтер, 
музыкалык-интонациялык энергетикалык 
ресурстар жана эл массасынын жандуу 
кызыгуусу менен угулган дїйнºдºгї эч 
кайталангыс жападан-жалгыз экендигин-
де болуп саналат. Азыркы учурда “Ма-
нас” эпосун кийинки кыргыз урууларын 
башкарган эпостун башкы каарманынын 
чºбїрºлºрї – Кененсары менен Куланса-

рынын таржымалын баяндоо ме-
нен андан ары улантуу аракеттери  
кºрїлїїдº. Муну биз кечээ эле кºзї 
ºткºн, Кытайда жашап туруп “Ма-
нас” эпосунун ºздїк вариантын 
жараткан, маркум Жусуп Мамай-
дын эмгектеринен кезиктиребиз. 
Бул, демек, “Манас” эпосунун та-
рыхый таржымал-уламышы баш-
кы їч каарманы менен гана аякта-
бай тургандыгын, бїтпºстºн ула-
на берерин ка¢куулап турат жа-
на анын тїбºлїк ºлбºстїгїн, улут-
тук айтуучу-ырчылардын эпостун 
салтына бºтºнчº берилгендикте-

рин, кыргыздардын эпикалык импрови-
зацияга аябагандай бекем ишенерлигин  
ырастап турат.

Кесипкºй айтуучулардын ºнºр-чыгар-
ма чылыгынын мобилдїїлїгї байыркы 
кыргыздардын мал чарбачылыгына бай-
ланыштуу кºчмºн турмуш-тиричилигинин 
ºзгºчºлїї мїнºзї менен шартталган. Ал 
манасчыдан угармандар алдында жандуу 
аткаруу касиетин талап кылган айтуучулук 
искусствосун эстутум аркылуу тїзїїнїн 
жана жайылтуунун методдору менен эре-
желерин аныктаган. Мына ушундай талап-
тарга тºп келген айтуучулар абдан сейрек 
кездешет жана аны айрым бирººлºрї гана 
чыдап алып кете алышкан. Мобилдїїлїгї 
жана чыгармачыл фантазиялары менен 
бирге алардан абдан тере¢ фанатизм 
жана кажыбаган кїч-кайрат талап кылы-
нат. Азыркы учурдагы заманбап айтуучу-
луктагы туруктуу фанатизмдин бир миса-
лы катары жаш манасчы Дººлºт Сыды-
ковдун айтуучулук салтты жа¢ы шарт-

ка ылайык кайра жаратуунун 
маанисин тїшїнїї менен та-
мак оозанбастан 14 саат бою  
тынбай аткаргандыгын айтсак, 
жетиштїї. 

Камчыбек ДЇЙШАЛИЕВ, 
искусство таануу 

илимдеринин доктору, 
К.Молдобасанов 

атындагы Кыргыз улуттук 
консерваториясынын 

профессору

Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ, “Кыргыз Туусу”

Акын, журналист  Акматжан Кадыралиевдин “Бейиш 
эле апамдын алаканы” аттуу китеби жарык кºрд¿. 

Бул китепке автордун 2019-2021-жылдардын аралыгын-
да жазылган ырлары кирген. Анда ал балдай татты ба-

лалыгы менен ата-энеге болгон чексиз с¿й¿¿н¿ да¢азалап, 
адам баласынын арзуу сезимин армандап ырга салган. Тоо 
койнундагы табият кереметин чебердик менен ыр саптарына 
батырып, окурмандарын аруу д¿йнºгº жетелеп, адал жашоого 
¿ндºйт.

Китепке баш сºз жазган Кыргыз эл акыны Карбалас Баки-
ров: “Тоонун кайсыл жеринен булак чыгарын билбейси¢. Би-
рок, бир к¿н¿ бир жерден булактын сызылып агып жатканын 
кºрºс¿¢... Акматжандын ырлары да мен ¿ч¿н ошол булакты 
элестетти”, – деп жазыптыр.

Акматжан Кадыралиев: 

«Бейиш эле апамдын алаканы»
Автордун:
“Жан жагымды карай берем ээнсиреп,
Билбейм неге жароокерим кечигет?!
Кººдºн¿мº бук толгондо чытырап,
Чак т¿ш деле айсыз т¿ндºй сезилет.

Ээ-жаа бербей э¢сººм алса жетелеп,
Шаштым балким, келдим окшойт эртелеп.
Артым карайм, ¿н угулса шытырап,
Кºз¿м басып, калчудай эле эркелеп.

Кана келсе, тосуп алам утурлап,
¯зд¿рбºстºн тºргº жетсек уч улап.
Шыбырашып, сыр чечишсек жайдары,
Айсыз т¿ндºр чак т¿штºй эле туюлат”, – деген º¢д¿¿ ли-

рикалуу ыр саптары окурмандарды кайдыгер калтырбайт де-
ген ойдобуз.

Китеп окурмандардын бардык чºйрºс¿нº арналган.
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Алдамчылардан сак болгула!

Адам жана мыйзам

Министрлер Кабинетинин тºрагасы 
Акылбек Жапаровдун 19-октябрдагы 
тескемеси менен Ормошбек Чоюн-
баев Кыргыз Улуттук «Манас Ордо» 
комплексинин башкы директору 
кызматына калыбына келтирилди.

Жакында маданият, маалымат, спорт 
жана жаштар саясаты министринин 

орун басары Тїмºнбай Колдошев комплек-
стин эмгек жамаатын Министрлер Кабине-
тинин тºрагасынын жогоруда аталган те-
скемеси менен тааныштырып, О.Чоюнбаев 
ºз укугун коргоо  їчїн  мыйзамдын негизин-
де аракеттенип, їч инстанциядагы соттор-
до утуп алгандыгын, соттун чечимдери ат-
карылууга тийиш экендигин белгиледи. Ал 
О.Чоюнбаевдин комплекстин башкы дирек-
тору болуп їзїрлїї иштегенин айтып, жетек-
чилик тажрыйбасы, жºндºмї жетиштїї эке-
нин, эмгек жамааты менен мурдагыдай эле 
ынтымактуу, эриш–аркак эмгектенип, кыз-
мат ºтºй берээрине ишенич билдирип, ий-
гиликтерди каалады.

О.Чоюнбаев ºзї 11 ай аракет жасап, на-
тыйжада адилет сот чечимдери чыкканды-
гын, бул ºлкºбїздº мыйзам иштеп калган-
дыгынын айгинеси экенин айтты. Ал алдыда 

Ормош Чоюнбаев ордуна кайра коюлду

комплекстин инфраструктурасын ºнїктїрїп, 
дагы жакшыртуу боюнча чоў максаттары 
бар экендигин айтып, эмгек жамааты ме-
нен ал иштер жїзºгº ашырыларына ише-
ничин билдирди.

Эске салсак, Улуттук Манас ордо ком-
плексинин башкы директору, "КР мадания-
тына эмгек сиўирген ишмер" О.Чоюнбаев 
жыл башында кызматтан мыйзамсыз бо-
шотулгандыгы їчїн ºз укугун коргоп, сот 
органдарына кайрылган. «Манас Ордо» 
комплексинин жетекчисин кызматка коюу 
жана бошотуу улуттук "Манас Ордо" ком-
плекси жºнїндº жобого ылайык, мадани-
ят, маалымат, спорт жана жаштар саяса-
ты министринин сунушу жана Президент-
тин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу 

ºкїлїнїн макулдугу менен ишке ашыры-
лат. Аталган жобого таянып, экс-министр 
А.Жаманкулов Президенттин облус- 
тагы ыйгарым укуктуу ºкїлї Б.Нарбековго 
О.Чоюнбаевди кызматтан алууга макулдук 
сурап кайрылган. Б.Нарбеков комплексте 
аткарылган алгылыктуу иштерди баса бел-
гилеп, аны кызматтан бошотууга негиз жок 
экендигин билдирип, макулдук берген эмес. 
Бирок, А.Жаманкулов Министрлер Кабине-
тинин тºрагасы А.Жапаровго «Эмгек жама-
атындагы моралдык-психологиялык абалды 
жºнгº сала албагандыгы, ич ара араздашуу-
га жол бергендиги їчїн» деген жїйºº менен 
аны кызматтан бошотуу сунушун берген. Ми-
нистрлер Кабинетинин 10.12.2021-ж. буйру-
гу менен О.Чоюнбаев кызматтан алынган.

Ошентип О.Чоюнбаев ºз укугун коргоо їчїн 
сот органдарына кайрылган. Ошол эле мез-
гилде «Манас Ордонун» жамааты сот орган-
дарына, Президент С.Жапаровго комплекс- 
те урунттуу иштер жасалып, мекеменин жа-
маатынын ичинде моралдык-психологиялык 
абал туруктуу экенин, бирок ºз мїдººсїн 
кºздºгºн топ эмгек жамаатында эмгектен-
бегендигин, мына ошолор О.Чоюнбаевдин 
дарегине жалган жалааларды жаап, бир не-
че жылдан бери арыздарды жазып келиш-
кендигин, министрликтен тартып, укук коргоо 
органдары тарабынан ондогон текшерїїлºр 
жїргїзїлїп, мыйзам бузуу аныкталбаганды-
гын жазышкан.

Быйыл 16-февралда Бишкек шаарынын 
Биринчи май райондук соту, (тºрагалык кылуу- 
чу А.Уметова) О.Чоюнбаевдин иштен мый-
замсыз бошотулгандыгын кºрсºтїп, аны кай-
ра кызматына калыбына келтирїї чечимин 
кабыл алган. Бишкек шаардык сотунун жа-
на Жогорку соттун  тиешелїї соттук колле-
гиялары ал чечимди кїчїндº калтырышкан.

2021-жылдын 10-декабрында Ормошбек 
Чоюнбаев кызматтан алынган соў, анын ор-
дуна Марат Дооронбеков дайындалып, бул 
учурга  чейин иштеп келген. Эми ал бул кыз-
маттан бошотулду. М.Дооронбеков мурда 
Бакай-Ата районунун билим берїї бºлїмїнїн 
башчысы болуп 11 жыл эмгектенген.

Баарыбызга белгилїї, азыр айыл жеринде 
жумуш жок. Кºптºгºн мигранттардын катарында 
мен да Россиянын Москва шаарында 4 жыл 
иштедим.  Ал жерде да о¢ой оокат жок. 
Максатым - бардык кыйынчылыктарга  карабай, 
каражат топтоп, шаардан їй алуу. Москвада 
жїргºндº  интернеттен коммерциялык эмес  
«Ансар Групп»  кооперативинин  адамдарга їй 
алып берип жатканын  кºрїп, аларга ичим  
жылып жїрчї. 

2022-жылдын март айында  Кыргызстанга келдим.   
5-апрелде  аталган кооперативдин филиалын Гїлчºдºн  
кºрдїм.  Кирсем, кооперативдин менеджери Бакирова  
Бактыгїл менен анын кызы Асел жана  алар менен чогуу 
иштеген биздин  айылдашыбыз Мансуров  Чынгыз отуруп-
тур. Їчºº  биринен бири ºтїп шыпылдашып, коммерциялык 
эмес  «Ансар Групп»  кооперативи  жºнїндº маалымат бе-
ришип, тиешелїї документтерин кºргºзїштї.  Карасам, баа-
ры  мыйзам ченемдїї. Мººрї, бланкасы бар. 

Адреси: Ош шаары, Монуев кºчºсї-№ 42 «А» ОКПО коду: 
31030394, ИНН 00305202110664,   Банк «Банк Компаньон» 
ЖАК, БИК 113019, Эсеп номери 113003000117543. Мººрї, 
бланкасы бар. Директору Шерматов Элдос Олжобаевич экен.

Алар мага  акча тºгїїдºн мурда  кооперативге мїчº бо-
луу їчїн арыз жазуу  керек экендигин айтышты.  Анын їлгїсї 

бар экен, ага карап арыз  жаздым. Андан кийин Бакирова  
Бактыгїл кооперативге келишим тїзїї керектигин тїшїндїрїп,  
№02-01-028 /35-22-1 келишимди тїздїрдї. 

Бакирова  Бактыгїл «Сен 5-августта Ош шаарынан їй 
тапса¢, аны  биз барып алып беребиз»  деп  ишендирип ай-
тышканынан,  864 ми¢ сомду  колуна тºгїп бердим.  Бакиро-
ва  Бактыгїл  мага 840 000 сом їчїн №524, 24000 сом їчїн 
№525 квитанция жазып берди.  ЗАО «Банк Компаньондун»   
Ош шаарындагы Пр.Масалиев  б/н дареги жазылган  «Ош-
Датка» филиалынын (Номер счета / АСС 113003000117543) 
квитанциясын кошо берди.

Бакирова  Бактыгїл  менен  август айына чейин теле-
фон аркылуу сїйлºшїп турдум. Андан кийин  ал телефонун 
таптакыр албай койду.  Кооперативдин Гїлчºдºгї филиалы 
2022-жыл  сентябрь айынын башында эле жабылып калып-
тыр.  Анын кызы Аселдин 0773 91 93 44 телефонун таап, ага 
чалып: «Кооперативдин Гїлчºдº  филиалы  жабылып калып-
тыр. Бактыгїл эженин   0777 19 04 86   номерине чалсам, 
албай жатат. Биздин ишибиз эмне болуп жатат?”, – деп су-
радым. Асел: «Сиз чочулаба¢ыз,  Жа¢ыдан курулуп жаткан 
їйлºрдºн караштырып жатабыз. Убакты¢ыз болсо ºзї¢їз да 
караштыра жїрї¢їз», – деп жооп берди.  Ага да макул бол-
дум. Андан кийин чалсам, «Ошто їй жок болуп жатат, Биш-
кектен алып беребиз», –  деп айтышты. Кийинки чалганым-
да Кызыл-Кыяда  жа¢ы бїтїп жаткан їйлºр бар экен, ошол 
жерден караштырып жатабыз», – деп  айтты. Акчам кїйїп 
кетпесин деп ага да  макул болдум. 

Бир айга жакындап калды, экºº те¢ телефондорун тапта-

кыр албай коюшту. СМС жазсак окуйт да, жооп беришпейт. 
Андан кийин  «Ансар Групп»  кооперативинин   директо-

ру Шерматов Элдостун  Ош шаардык ички иштер башкар-
малыгы тарабынан кармалып, азыр убактылуу жайда кар-
малып тургандыгын уктук. 

«Ансар Групп” кооперативине  алданган 15 чакты адам 
Алай райондук  ички иштер бºлїмїнº  арыз менен кай-
рылдык. Азыркы учурда биздин арызыбыз Автандил деген 
тергººчїгº тїшкºн болчу.  Ал биздин арызыбызды калыс 
текшерип, тиешелїї жыйынтык чыгарат деген  ишенимде 
элек. Бирок ал  негедир создуктуруп жатат.

Же їйдºн жок, же акчадан жок, айлабыз кетип мукурап 
калдык. Эми негизги їмїтїбїз сиздерде.  Ушул кайрылуу жа-
рыяланса, Алай райондук  ички иштер бºлїмї биздин ары-
зыбызды  тезирээк карап, «Ансар Групп»  кооперативи да  
кыймылдап калабы деген ойдобуз.  

Учурдан пайдаланып, окурмандарды интернетте жарыя-
ланган материалдардын баары эле чындык экен деп ойлоп, 

ишенбººгº чакырат элем. Интернетти  
ºзїнїн жеке  кызыкчылыгы їчїн пай-
даланып жаткандар бар тура.  Алар-
га бизге окшоп алданып калба¢ыз- 
дар.  

Нурмира МИТАЛИПОВА,     
 Алай  районунун Будалык  

айыл ºкмºтї, 
Кара-Суу айылынын тургуну  

Же їйдºн жок, же акчадан жок

Чїй

Сары-ªзºндїн туристтик мїмкїнчїлїгї артууда
ªлкºбїздїн туризм департаментинин 
жана “Алтын Сары-ªзºн Чїй” 
дестинациясынын демилгеси 
менен уюштурулган “Чїй туристтик 
дестинациясы” расмий ачылды. 

Иш-чаранын алкагында Чїй облустук 
администрациясы, Япония мамле-

кетинин Кыргызстандагы эл аралык “JICA” 
кызматташтык агенттиги жана “Алтын Сары-
ªзºн Чїй” туристтик дестинациясы Чїй айма-
гындагы туризмди ºнїктїрїїгº арналган кыз-
матташуу боюнча меморандумга кол коюшту.

“Туризм департаменти жа¢ы тїзїлїп 
жаткан “Алтын Сары-ªзºн Чїй” турист-
тик дестинациясы менен аймакта туризм-
ди ºнїктїрїїдº тыгыз кызматташат. Чїй 
облусунун туристтик дарамети чо¢”, – де-

ди маданият, маалымат, спорт жана жаш-
тар саясаты министринин орун басары Са-
мат Шатманов. Ал Чїй облусунун айма-
гында туризм тармагы боюнча эл аралык 
ºнºктºштºр менен биргеликте алгылыктуу 
иштер жїрїп жатканын, 2023 – жылга кара-
та бир катар иштерди аткаруу белгиленгенин  
кошумчалады. 

Ал эми “Жайко” агенттигинин мїчºсї Сато-
ко Хара: “Чїй облусунун туризмин ºнїктїрїїгº 
кºмºк кºрсºтºлї деп турабыз. Долбоор Чїй 
облусун ºнїктїрїїнїн генералдык планы деп 
аталат. Ал туризм чºйрºсїндºгї кадрларды 
ºнїктїрїїгº багытталган. Кыргызстан тури-
стик мїмкїнчїлїгї менен ке¢ири белгилїї. 
Биздин максат коноктор бир гана туристик 
жайларга келбестен кыргыздардын тары-
хын чагылдырган тарыхый маданий жайлар-
га келсе дейбиз”, – деп билдирди.

Козубек ИМАНКУЛОВ, “Кыргыз Туусу”

Асель РАМАНКУЛ кызы,  «Кыргыз Туусу»
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Жараксыз деп табылсын
Ноокат районундагы Жа¢ы-Ноокат айыл ºкмºтїнїн Сариков 

кºчºсїндºгї №22-їйдїн  тургуну  Зияев Мамасидик Туйчиевичге  
таандык їйдїн (идент. коду: 5-05-06-1001-2109)  10.10.2020-жы-
лы берилген  сериясы: “Ч”, №9398061 сандуу мамлекеттик ак-
тысынын тїп нускасы жоголгондугуна байланыштуу жараксыз 
деп табылсын.

ТА

Жараксыз деп табылсын
Мамлекеттик салык кызматынын Кара-Суу райондук башкар-

малыгы тарабынан жеке ишкер  Джапиев Алишер Хамитович-
ке берилген ИНН: 20202196700428 сандуу  мамлекеттик каттоо 
карточкасынын STI-024, STI-025 тиркемелеринин  тїп нускасы  
жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

ТА

Жараксыз деп табылсын
Талас районундагы Калба айыл ºкмºтїнº караштуу Соорон-

баев ªмїркулдун наамындагы  ТТ номур 055855 сандуу жер 
участогуна їлїшїнº жеке менчик укугу жºнїндº кїбºлїк жогол-
гондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

КИ

Жараксыз деп табылсын
Араван районундагы А.Анаров айыл ºкмºтїнїн тургу-

ну  Сайдахмадов Мирсаидхон Жохонгировичке  таандык 
їйдїн 28.04.2012-жылы берилген  сериясы: “Ч”, №379583 сан-
дуу мамлекеттик актысынын жана 30.04.2012-жылы тїзїлгºн 
№2012/3497-кыймылсыз мїлктї сатуу жана сатып алуу кели-
шиминин тїп нускасы жоголгондугуна байланыштуу жараксыз 
деп табылсын.

ТА

Жараксыз деп табылсын
Капаров Абдурасул Кожомбердиевичке таандык Кара-Суу 

районундагы Шарк айыл ºкмºтїнº караштуу Маданият айылын-
дагы їйдїн (идент. коду: 5-04-17-1004-0301)  22.04.2013-жылы 
берилген  сериясы: “Ч”, №452362 сандуу мамлекеттик акт жо-
голгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

ТА

Жараксыз деп табылсын
Мамлекеттик салык кызматынын Кара-Суу райондук башкар-

малыгы  тарабынан жеке ишкер  Ашимов Сагынбай Тажим-
баевичке берилген ИНН:22602196600115 сандуу  мамлекеттик 
каттоо кїбºлїгїнїн тїп нускасы   жоголгондугуна байланыштуу 
жараксыз деп табылсын.

ТА

Жараксыз деп табылсын
Мамлекеттик салык кызматынын Ош шаардык башкармалы-

гы тарабынан жеке ишкер  Молдошева Венера  Мурзабеков-
нага  берилген ИНН: 10608196100818 сандуу  мамлекеттик кат-
тоо кїбºлїгїнїн  (ОКПО коду: 2176302) тїп нускасы  жоголгон-
дугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

ТА

Жараксыз деп табылсын
Баткен облусунун Ак-Татыр айыл аймагына караштуу Ак-Татыр 

айылынын тургуну Уулжан Сапаровага таандык 2013-жылдын 
27-августунда берилген сериясы Ч № 456188 номериндеги иден-
тификациялык коду 8-01-07-1001-0825 жер участогуна жеке мен-
чик укугу жºнїндºгї мамлекеттик акт жоголгондугуна байланыш-
туу жараксыз деп табылсын.   

КВ

Жараксыз деп табылсын
Баткен облусунун Баткен шаарынын Чет-Булак массивиндеги 

Айгїл-Таш подстанциясынын аймагынын тургуну Джоробекова 
Зимират Айдаровнага таандык 2012-жылдын 12-декабрында 
берилген идентификациялык коду 8-01-01-0004-0946 жер аян-
тына жеке менчик укугу жºнїндºгї керектїї болгон юридика-
лык документтери жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп  
табылсын.   

КВ

Филиал  
ОАО «Электрические станции» – 

Каскад Таш-Кумырских ГЭС
ОБЪЯВЛЯЕТ 

о проведении открытого аукциона по реализации 
черного металлолома и представлении в аренду  

помещении столовой Шамалды-Сайской ГЭС 
Место проведения аукциона: г. Таш-Кумыр, Каскад Таш-

Кумырских ГЭС, здание управления, 2-этаж, актовый зал.
Дата и время проведения аукциона: «26» декабря 2022 г. 

10.00 часов.
Срок окончательно приема заявок: 21 декабря 2022 г. 16.00 

часов.
Сбор за участие в аукционе: 1000 (одна тысяча) сомов.
Участник аукциона вносит гарантийный взнос – 10% от стар-

товой цены лота.
Наименование лотов:
Лот №1 – «Автобус КАВЗ-349471» (б/у 1 шт) стартовая цена 

– 11550,00 сомов без учета НДС.
Лот №2 – «Тракторный прицеп 2ПТС-4М-793» (б/у 1 шт) стар-

товая цена – 7584,00 сомов без учета НДС.
Лот №3 – «Автомобильный прицеп ОдАЗ-885 » (б/у 1 шт) 

стартовая цена – 15180,00 сомов без учета НДС.
Лот №4 – «Аренда столовой Шамалды-Сайской ГЭС» стар-

товая цена – 3000,00 сомов (за 1 месяц) без учета НДС.
Всего сумма – 37 314,00 сом
Платежные реквизиты для уплаты сбора за участие в аукци-

оне и гарантийного взноса:

ОАО «Электрические станции» – КТК ГЭС
Кыргызская Республика,
г.Бишкек ул. Жибек-Жолу 326.
Расчётный счёт 1031720002210883
ГНИ: 999 УККН
Таш-Кумырский филиал
ОАО КБ «Кыргызстан»
БИК 103017
ИНН 01810200110062
С подробной информацией о проводимом аукционе, инфор-

мацией о ТМЦ, выставляемых на торги, и условиях аукциона по 
телефону (0778) 87-88-26 Джумаев Асылбек Султаналиевич.

К участию в конкурсе допускаются все хозяйствующие субъ-
екты Кыргызской Республики и стран СНГ (физические и юри-
дические лица).

С/О 479

ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА  

ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 
АКЦИОНЕРОВ ОАО «Global Invest» 
(«Глобал Инвест») («Общество»)

№ 04 от 21 ноября 2022 г.
Форма проведения внеочередного Общего собрания: совмест-

ное присутствие акционеров.
Дата проведения внеочередного Общего собрания: 21 ноября 

2022 г.
Место проведения собрания: г. Бишкек, пр. Байтик баатыра, 57.
Время начала регистрации акционеров собрания: 10:00 часов.
Время окончания регистрации акционеров собрания: 11:00 часов.
Открытие собрания: 11 часов 00 минут.
Собрание закрыто: 11 часов 30 минут.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вопросы по крупной сделке при продаже комплекса недвижи-

мости расположенной по адресу:
г. Бишкек пр.Жибек-Жолу 539,
г. Бишкек ул.Керимбекова 107,
2. Утверждение условий сделки.
3.Иные вопросы, отнесенные законодательством Кыргызской 

Республики и уставом Общества к компетенции общего собрания 
акционеров.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в 
общем собрании по вопросам повестки дня - 200 кворум имеется

По первому вопросу повестки дня: Решение принято 100% голосов.
Постановили: Одобрить заключение ОАО «Глобал Инвест» 

крупной сделки по продаже недвижимого имущества, находяще-
гося по следующим адресам: г. Бишкек, пр. Жибек-Жолу, 539 и 
г.Бишкек, ул. Керимбекова, 107. 

По второму и третьему вопросу повестки дня необходимо полу-
чение дополнительной информации и рассмотреть по мере посту-
пления информации.

С/О 480

Считать недействительным
Утерянный гос.акт о праве частной собственности на зем.учас- 

ток серии Ч за №946035 и домовые документы по адресу: Ак-
Суйский р/н, с.Жаны-Арык, ул.Жолдошбая №2 на имя Тюлен-
диевой Кашый считать недействительным.

ЖТ

Жараксыз деп табылсын
Чїй облусунун , Сокулук районуна караштуу Кесиптик бирлиги-

нин ИНН 00207200110151 сандуу мººрї жоголгондугуна байла-
ныштуу жараксыз деп табылсын.                                          П-804

«КЫРГЫЗ  ТУУСУ»  БАСМА ЇЙЇ
Сèçäåðãå  50 àäàìãà ýñåïòåëãåí êîíôåðåíö-çàë  

ñóíóøòàéò
Кîøóì÷à ìààëûìàò àëóó÷óëàð æàíà  êûçìàò-

òàøêûñû  êåëãåíäåð ¿÷¿í äàðåêòåð:   Бишкек ш.,  
Т.Аáäуìîìóíîâ  êº÷ºñ¿, 193,  òåë.: 62-20-51,  62-20-52.  

E-mail:  tuusu@infotel.kg,   kyrgyztuusu@gmail.com 
«Кûðãûç Тóóñóíà»  êîø êåëè¢èç!

Спорт

Кыргыз  
желеги  

Т¿ркияда  
желбиреди

Асел МУСА кызы,  
“Кыргыз Туусу”

Т¿ркиянын Эдирне 
шаарында “Дзюдо” 
к¿рºш¿ боюнча 
экинчи Эл аралык 
чемпионатына 
Европанын 20дан 
ашуун ºлкºлºр¿нїн 
балбандары 
катышышты. 

Бул мелдештен Кыргыз-
стан да четте калган жок. 

Анда 16 жаштагы  дзюдочу кы-
зыбыз Алина Молдокулова да 
катышып, ºлкºб¿зд¿н ар на-
мысын коргоодо чоў ийгилик-
ке жетишкендиги жалпыбызды 
кубантты. Мында атасы Аза-
мат Молдокуловдун эмгеги  
чоў. 

Алина 63 килограммдык 
салмактагы жаш курактары-
на жараша  бºл¿нгºн турнир-
лерге катышып, экººндº теў 
финалга чыгып, Кыргызстан-
дын кызыл желегин кºтºр¿п, 
эки к¿м¿ш медалга ээ болуп  
олтурат. 

Келечегинен ¿м¿т арттыр-
ган кызыбыз Алина азаматсыў, 
чеберчилигиў ºсº берсин де-
мекчибиз! Жакын арада спорт-
тун бул т¿р¿ боюнча Кыр-
гызстандын да биринчилиги 
ºткºр¿лмºкч¿. Бул мелдеш-
ке дагы анын даярдыгы к¿ч. 
Алина алдыдагы мелдешке  
да катышып, чоў ийгиликтер-
ге жетишерине ишеничибиз  
чоў.

Считать  
недействительным

Утерянный  технический па-
спорт о праве частной собствен-
ности   иден. код 1-04-01-0002-0590  
по адресу:  г. Бишкек, Октябрьский 
район, ул.И.Ахунбаева  д.32,  на 
имя Абдурахманова Эльдара Тур-
суновича считать недействитель-
ным.                                          БАНК



2022-жылдын  25-ноябры
№ 85 (24666)           www.kyrgyztuusu.kg                                       E-mail: tuusu@mail.ru15

Директор – башкы редактор  
ТЫНАЛИЕВ Мырзакат
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«R» белгиси бар материалдар жарнама  
иретинде жарыяланган.
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«ММК колдоо борбору»  
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Бишкек ш., Анкара кєчєсї, 1 «Б»
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***
Автордун кєз карашы редакциянын  
пикирин  билдирбейт. 

Реквизиттер:  
ИНН 01012199310063
р/с 1033020000141306         
Банк: 
ФОАО «Коммерческий 
Банк  Кыргызстан –  
Семетей»
БИК: 103030
Код ГНИ: 004 УГНС   
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www.kyrgyztuusu.kg

ОсОО «АИМ Партнерс»
объявляет о проведении повторных публичных  
торгов на предмет залога в ЗАО АКБ «Толубай»:

– жилой дом, общей полезной площадью 116,20 кв.м., жилой 
площадью 64,60 кв.м., расположенный на земельном участке ме-
рою 440,0 кв. м., находящийся по адресу: г.Бишкек, ж/м Арча-
Бешик, ул. Кара-Коо, д. 129. Принадлежит на праве собствен-
ности Казакбаеву Салдатбеку Жанжигитовичу. 

Повторные публичные торги состоятся 21 декабря 2022 года 
в 11:00 часов по месту расположения имущества.

Начальная (стартовая) продажная цена – 5 369 000 (пять мил-
лионов триста шестьдесят девять тысяч) сом.

Желающим принять участие на повторных публичных торгах, не 
позднее чем за один день до торгов необходимо подать заявку 
в ОсОО «АИМ Партнерс» и внести гарантийный взнос в размере 
5 (пять) % от начальной (стартовой) продажной цены на банков-
ский счет организатора торгов в Филиал ОАО “Оптима Банк”: №1 
г. Бишкек: №1090820029690291. Участник, выигравший публич-
ные торги, должен в течение 5 (пяти) дней внести на расчетный 
счет организатора торгов сумму (покупную цену) за вычетом сум-
мы ранее внесенного гарантийного взноса.

Организатор торгов ОсОО «АИМ Партнерс», адрес: г. Биш-
кек, ул. Московская, 163, офис 6. Тел.: 0312 88 88 86.

С/О 475

ИЗВЕЩЕНИЕ
Решением собрания кредиторов от 08.11. 2022 года ОсОО 

«Клаксон» объявлен банкротом с назначением процедуры  спе-
циального администрирования во внесудебном порядке и ре-
шением этого же собрания кредиторов назначен специальным 
администратором Дуйшембиев Рахатбек Токталиевич (ли-
цензия №0279).

Собрание кредиторов состоится 8 декабря 2022 года  в 10-30 
часов по адресу: город Бишкек, ул. Ибраимова д.61, кв.103.  

Кредиторам необходимо подать надлежащим образом оформ-
ленную претензию на имя специального администратора и за-
регистрироваться за семь дней до начала собрания. Предста-
вители кредиторов должны при себе иметь доверенность и до-
кумент удостоверяющий личность. 

Доп. информация по телефону: 0555 68-25-25.
ДР

ИЗВЕЩЕНИЕ
Решением собрания кредиторов от 09.11. 2022 года ОсОО 

«ИКЕА» объявлен банкротом с назначением процедуры спе-
циального администрирования во внесудебном порядке и ре-
шением этого же собрания кредиторов назначен специальным 
администратором Дуйшембиев Рахатбек Токталиевич (ли-
цензия №0279).

Собрание кредиторов состоится 9 декабря 2022 года  в 10-
30 часов по адресу: город Бишкек, ул. Кок-Ой, д.14.  

Кредиторам необходимо подать надлежащим обра-
зом оформленную претензию на имя специального адми-
нистратора и зарегистрироваться за семь дней до начала  
собрания. 

Представители кредиторов должны при себе иметь доверен-
ность и документ удостоверяющий личность. 

Доп. информация по телефону: 0555 68-25-25.
ДР

ИОФ ОАО «Кыргызтелеком» 
объявляет аукцион на заключения договора купли-продажи те-
лекоммуникационного оборудования снятого с эксплуатации. 
Торги состоятся 26 декабря 2022 г., в 10 часов по адресу: 
г.Каракол, ул.Гебзе №24.

Стартовая цена лота 3 млн.  385 тысяча 635 сомов. Гаран-
тийный взнос и шаг лота 5% от стоимости лота перечислени-
ем. Приём заявок по 23.12.2022 г., 15.00 часов.

Контактные телефоны: (03922) 5-00-24, 0701 82-33-43, 0558 
82-33-43.  

ЖТ

ТОКТОМ
_________2022-ж.___                                                с.Сосновка         

“Сосновка айыл аймагында  
мїлк салыгын киргизїї жана 

зоналдык коэффициентти  
кабыл алуу жºнїндº”

Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 404-беренеси-
нин 4-5-бºлїгї, 37-беренесинин 3-бºлїгї жана 2022-жылдын 
18-январындагы “Кыргыз Республикасынын Салык кодексин 
колдонууга киргизїї жºнїндº” №4 мыйзамынын 3-беренесинин 
2-бºлїгїнїн  негизинде Сосновка айылдык Ке¢еши 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Сосновка айыл аймагында 2023-жылдын 1-январынан тар-
тып тºмºнкї мїлк салыктары киргизилсин:

– Айыл чарба жерлерине мїлк салыгы;
– Турак жай имаратына, курулмага жана жайга мїлк салыгы;
–Турак жай эмес имаратына, курулмага жана жайга;
– Транспорт каражатына мїлк салыгы;
– Айыл чарба багытында эмес жерлерге мїлк салыгы.
– Їй жанындагы, короо жай багбанчылык-чарбак жер участо-

гуна мїлк салыгы.
5. Айыл аймагында экономикалык-пландалуучу  зоналар 

їчїн  айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдаланган-
дык їчїн, зоналдык коэффициент 1,2 ºлчºмїндº бекитилсин. 

6. Айыл ºкмºтїнїн жооптуу катчысы (А.Юсупова) бул ток-
том массалык маалымат каражаттарында жарыялансын, Мам-
лекеттик каттоо Реестр журналына катталып, Юстиция Минис-
трлигинин Мамлекеттик Реестрине киргизїї їчїн жиберилсин.

7. Бул токтомдун аткарылышын кºзºмºлдºº жагы каржы 
бºлїмїнїн башчысы Ж.Дуйшеналиевге  жїктºлсїн.

_____________________________________________________

Таркатылсын: иш кагаздарына, Юстиция министрлигине.

Сосновка айылдык ке¢ешинин тºрагасы                        Д.МОЛТОЕВ
С/О 476

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_________2022 г.___                                                с.Сосновка         

“О введение налога на имущество  
и установление зонального  

коэффициента на территории  
в Сосновском айылном аймаке”

Согласна нормами со статьи 404 с частью 4-5, статьи 37 и 
с частью 3 Налогового Кодекса Кыргыз Республики а так же 
согласна статьи 2 с частью 3 Закона Кыргызской Республики 
“О введении в действие Налогового Кодекса Кыргызской Ре-
спублики” №4 от 18 января 2022 года Сосновский айылный  
Кенеш 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:    
1. В Сосновском айылном аймаке с 1 января 2023 года вве-

сти налог на имущество по следующим видам налогов:
– налог  на земли сельскохозяйственные угодья;
– налог  на жилое здание, помещение и  сооружение;
– налог  на нежилое здание, помещение и сооружение; 
– налог на земли несельскохозяйственного назначения;
– налог на транспортные средство;
– налог на земли населенных пунктов.
2. Утвердить зональный коэффициент Кз по землям  несель-

скохозяйственного  назначения  в размере – 1,2. 
3. Ответственному секретарю (А.Юсуповой) опублико-

вать данное постановление в средствах массовой инфор-
мации а так же направить для регистрации в Министерство 
Юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государ-
ственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской  
Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить  на Зав.ФЭО айыл окмоту Ж.Дуйшеналиеву.

_____________________________________________________

Разослать: в дело, в Министерство юстиции.

Председатель Сосновка айылного кенеша                      Д.МОЛТОЕВ
С/О 476

 Считать 
недействительным
Утерянный государствен-

ный акт о праве частной 
собственности  серии Ч № 
0048609  от  04.07.2011 года 
по адресу:  г. Бишкек  ж/м  Ак 
Ордо,  ул.  Атабай  №  3/46 на 
имя Долоталиевой   Айдай-
гуль Усубалиевны считать 
недействительным.

БАНК

Считать 
недействительным
Утерянное свидетель-

ство индивидуального пред-
принимателя (налогопла-
тельщика) НС: 082534, 
рег. № 043530230,  код 
ОКПО  30583810,  ИНН 
20310196700587  на имя 
Эмилбай уулу Жумалы счи-
тать недействительным.

БАНК

Считать 
недействительным
Утерянная зеленая книга 

№ 7-010900070058 ,  3.6га  по 
адресу: Аламединский район, 
Лебединовский айыл окмоту 
контур 154 на имя  Алсеито-
ва Эльнура Сабырбековны 
считать недействительным. 

БАНК

Считать 
недействительным
Утерянное свидетельство 

на зем.доли серии 142432 
АТ-1 №371 с.Ак-Терек Жети-
Огузского р/а иден.код 2-02-
05-0006-1248 на имя Кенен-
баева Сарыгул считать не-
действительным.  

ЖТ

Считать 
недействительным
Утерянные домовые до-

кументы и на зем.учас-
ток под жилой дом по 
адресу:Тюпский р/н, с.Талды-
Суу, ул.Дыйканбаева дом 
№40 на имя Райымбекова 
Омурбек Аскаровича счи-
тать недействительными. 

ЖТ

Жараксыз деп  
табылсын

Мамлекеттик салык кыз-
матынын Кара-Суу райондук 
башкармалыгы  тарабынан 
жеке ишкер  Джапиева Ада-
лат Абамыслымовнага  бе-
рилген ИНН: 10501196701242 
сандуу  мамлекеттик каттоо 
кїбºлїгї жана карточкасы жо-
голгондугуна байланыштуу 
жараксыз деп табылсын.

ТА
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Вера БЕДЕЛБЕК, “Кыргыз Туусу”

Стартап долбоорлорду 
сунуштаган  

бизнес-инкубатор

– ªзгºчº статус алган окуу жайлар 
жана анын ичинде Медакаде-

мияда бизнес-инкубатор ачылды. Бизнес-
инкубатор студенттердин ºз алдынча биз-
нес ишмердигин долбоорлоо жана пландоо 
боюнча тажрыйба топтоо багытында ачыл-
ган. Аны менен катар рынок талабына жа-
раша жа¢ы продукт сунуштоо менен эле 
чектелбестен бїтїрїїчїлºр турмушта ºз 
жолун таап кетїїсїнº жана экономикабыз-
га натыйжа бере алгандай жумушка орно-
шуусуна шарт тїзº ала турган чºйрºгº ба-
гыттоо камтылган. Албетте, бул демилге-
ни ишке ашырууда жана аны мындан ары 
ºнїктїрїїдº бизге каржы жагынан жардам 
керек болот. 

Бизнес-инкубатордо студенттер ºзї-
лºрїнїн жа¢ы демилгелеринин негизинде 
стартап долбоорлорун сунушташат. Орди-
наторлорубуздун арасында бир стартап 
долбоор бар. Ал долбоор реабилитация-
лык бºлїмдї тїзїї багытында ачылып, де-
милгени Медакадемия ºзї инвестициялоо-
до. Учурда аталган долбоор боюнча атайын 
жайды ремонттоп, жабдыктарды алып бер-
дик. Медициналык борбор катарында алар 
иш алып барып, кайсы бир де¢гээлде кире-
ше таба баштады. 

Бизнес-инкубатордун алкагында инно-
вациялык жакшы жетишкендиктер жара-
лат деген ойдомун. Кºптºгºн кайрылуулар 
келип тїшїїдº. Кайрылуулардан 20 чакты-
сын тандап алып кароодобуз, мїмкїн алар-
дын арасынан эки-їчººнї ишке ашырып, 
андан ары ºнїктїрїїнїн їстїндº иш алып 
барабыз. Аныгында медицина тармагында 
алга арымдай турган жа¢ылануулар менен 
коштолгон инновациялык жа¢ы демилгелер-
ди жаштар бере алат. Ошондуктан биз бул 
багытка басым жасоодобуз. Бул ºзгºчº ста-
туска карата ийгиликтерди жаратуудагы ба-
гыттарыбыздын бири. 

Материалдык-
техникалык базаны 

чы¢доо учур талабы

– Окуу жайдын материалдык-
техникалык базасын чы¢доо 

їчїн алгач башкаруу ыкмасын ºзгºртїшїбїз 
керек. ªзгºчº статус алуу менен билим 
берїї ишмердигин ºнїктїрїїдº качан мам-
лекет каражат бºлºт деп карап отурбай, 
ºз алдыбызча кошумча каражат булакта-
рын издººгº мїмкїнчїлїк жаралды. Эми 
биз бїтїрїїчїлºрїбїздї алгылыктуу же-
тишкендиктер менен даярдашыбыз керек. 
Анткени алар жа¢ы технологиядагы заман-
бап аппараттар менен иштей билїїлºрї 
кажет. ªзгºчº статус дал ушул багыт-
та бїтїрїїчїлºрїбїздї даярдоого толук 
мїмкїнчїлїк берет. 

Ошондой эле ºзїбїздїн технопарктар-

И.Ахунбаев атындагы КММАнын Эл аралык байланыштар 
жана стратегиялык ºнїктїрїї боюнча проректору, м.и.д. 

Гїлмира ЖУМАЛИЕВА:

“Дїйнºлїк де¢гээлге 
жол ачкан ºзгºчº статус”

     – Медакадемия Кыргызстанда медициналык илим жана билим берїїнїн флагманы болуп эсептелет. 
Акыркы 6 жылдын аралыгында Медакадемияда ири жетишкендиктер болду. Менимче ЖМКлар аркылуу 
коомчулук деле кабардар болсо керек. Окуу жайда башкаруу, суроо-талапка жараша баалоо жана 
билим берїї багытында жа¢ы ыкмаларды киргиздик. ªзгºчº башкаруу чºйрºсїндº жїргїзїлїп жаткан 
жа¢ылыктар жа¢ы де¢гээлге кºтºрїлїїгº мїмкїнчїлїк жаратты. Жа¢ы ыкмалардын натыйжалуулугунан 
улам дїйнºлїк рейтингдин кºрсºткїчїнº кºтºрїлº алдык.  
     Бирок, буга чейин мыйзамдуулук жаатында ишмердигибиз чектелген учурлар болуп келди. Мындай 
жагдай Медакадемиянын ºнїгїїсїнº тоскоолдуктарды жаратып келген. Ушундай абалды Министрлер 
Кабинети туура тїшїнїп, Кыргызстандагы 5 окуу жайга эл аралык деген ºзгºчº статус берїїнї чечти. 
Алар: КУУ, КТУ, Медакадемия, ОшМУ жана Агрардык академия. Учурда ºзгºчº статуска ээ болгон 
аталган окуу жайлар билим берїї жаатында эл аралык де¢гээлде ири жетишкендиктерди жаратаарына 
ишеним чо¢. 
     Медакадемия мындай статусту алуу менен академиялык жана финансылык эркиндикке ээ болду. 
Биз 3 жыл аралыгында окуу жайды дїйнºлїк де¢гээлге чыгарууда кайсы багыттар боюнча жана 
кантип ºнїктїрїп кете ала тургандыгыбызды кºрсºтїшїбїз керек. Мындай статуска ээ болуу ºтº 
чо¢ жоопкерчилик, анткени талап боюнча биз дїйнºдºгї жогорку кºрсºткїчтºгї 500 университеттин, 
болбоду дегенде Борбордук Азиядагы жана Европадагы ºнїккºн ºлкºлºрдїн катарына киришибиз 
керек. 
     Анїчїн биз алгач башкаруу ыкмасын ºзгºртїп, учурдун талабына жооп берген инновациялык окуу 
жай болушубуз керек. Тактап айтканда, окуу жайдын бюджети мамлекет тарабынан берилген гранттар 
жана контракттын эсебинен гана эмес, ºнїгїї їчїн ºз алдынча башка дагы чºйрºлºрдºн инвестиция 
жасоо мїмкїнчїлїгїн колго алышыбыз кажет. Ошондой эле мамлекеттин ºзїндº, саламаттыкты сактоо 
тармагында жана аймактарды ºнїктїрїї багытында инновациялык демилгелерди да жїзºгº ашыруу 
каралышы шарт. Профессордук-окутуучу курам менен студенттер рынок шартынын талабына жараша 
дары-дармек, дартты аныктоо, дарылоо ыкмалары, жа¢ы технологиялар ж.б. жа¢ылыктарды иштеп 
чыгып, сунушташ керек. Биз ºнїккºн ºлкºлºрдºгї алды¢кы ЖОЖдордун катарын толуктоодо мына ушул 
айтылган багыттар боюнча алгылыктуу иш алып баруубуз керек. 

ды ачып, анда медициналык багыттагы 
жа¢ы демилгелерди иштеп чыгып, алар-
ды жїзºгº ашыруу їчїн каражат таап, ан-
дан ары ºнїктїрїп кетїїгº шарт тїзїїгº 
мїмкїнчїлїк жаралды. Эми биз академия-
да ºз алдыбызча билим берїїнїн стандарт-
тарын иштеп чыга алабыз. Мисалы, мурда 
сºзсїз тїрдº билим берїїнїн базасы бол-
гон мындай программа болуш керек деген 
чектºº бар эле. Азыр биз рынок шартынын 
талабына ылайык адистерди даярдоодо эр-
кинбиз. ªзї¢їзгº белгилїї болгондой бизде 
мамлекеттик билим берїї стандарты менен 
программаны ºзгºртїї ºтº кыйын. Эми биз-
ге ошол стандарттарды жана программа-
ларды иштеп чыгууга мїмїнчїлїк берилди.  

Эгер биз кайсы бир багыттарды 
ºнїктїрºбїз десек, сааттарды кºбºйтїшїбїз 
керек. Мына ушул жааттан биз бир кыйла 
эркинбиз. Ошондой эле жа¢ы багыттарды 
ача алабыз. Бїгїнкї рынок шартында суроо-
талап жогору болгон адистерге токтолсом 
бул – биомедицина. Бул багытта медици-
налык жана техникалык билимге ээ болгон 
адистердин зарылдыгы бар. Башкача айт-
канда, жа¢ы технологиядагы медициналык 
аппарттар менен иштей билген адистерди 
даярдоо зарыл. Биомедицина адистерин 
даярдоо программалоо менен биргеликте 
ишке ашырылышы шарт. Мисалы, хирург 
операция убагында жарыктын же наркоздун 
берилиши, медициналык аппарттын туура 
иштеши жºнїндº ойлонбостон, ал опера- 
цияны жасоо менен гана алек болушу керек. 
Азыркы тапта медициналык аппараттар ме-
нен клеткалык, гендик де¢гээлде иш алып 
барылууда, ошондуктан бир эле учурда ор-
ганизмди да билген жана медициналык ап-
параттын иштººсїн да мыкты ºздºштїргºн 
адис талапка ылайык. 

500 кишилик жыйындар залын курдук. 
Аны биз лекцияларды окууга, илимий-
изилдººлºрдї, симпозиумдарды ºткºрїї 
їчїн колдонобуз. Мындан сырткары эл 
аралык де¢гээлдеги конференциялар-
ды ºткºрсºк болот. Ошондой эле аны эл 
аралык симпозиумдарды, конференция-
ларды ºткºрїї боюнча ижарага да берсек 
болот. Бул дагы бир киреше булагы де-
сем жа¢ылышпайм. Кандайдыр бир иш-
чараларды ºткºрїї їчїн ушундай чо¢ зал 
керек болгон учурлар да жок эмес. Ошондой 

эле окуу жайдын материалдык-техникалык 
базасын чы¢доого аздыр-кºптїр салым ко-
шот. Анткени заманбап медициналык жаб-
дыктарды алууга, технопаркты ачууга биз-
ге каражат керек.

Инновациялык багытта коомчулукка пай-
да алып келе турган адистерди даярдоо 
їчїн, дїйнºлїк де¢гээлдеги ЖОЖдордун 
рейтингине кириш їчїн, материалдык ба-
забызды бекемдºº учурдун талабы.

Инновациялык багытта-
гы жа¢ылануулар

– Медакадемия эки жыл мурда 
стратегия иштеп чыгып, аны 

жїзºгº ашырууну 2030-жылга чейин план-
даштырган. Ал стратегияда медицина тар-
магында билим берїї боюнча жаратмандык 
идеялар, жа¢ылыктар камтылган. ªзгºчº 
статусту алган со¢ ал стратегияны дагы бир 
жолу карап чыгып, илимий-изилдººлºргº, 
инновациялык багыттарга басым жасадык. 
Биз илимий-изилдººлºргº багытталган би-
лим берїї курсун кошо камтыдык. Анда 
студент билим алуу менен бирге илимий-
изилдºº боюнча тажрыйба топтой алат. Бул 
багытта атайын сааттарды бºлїп, жа¢ы 
структураларды ачтык. Мисалы, биз илимий-
изилдººлºр менеджменти боюнча кафед-
ра ачтык. Анда илимий изилдººнї башто-
ону пландоодон тартып, изилдºº жїргїзїї 
жана жыйынтыгын басып чыгарууга чей-
ин каралган.   

Мындан сырткары медакадемияда Мар-
кетинг бºлїмїн ачууну карап жатабыз. Биз 
ºзїбїздїн билим берїї боюнча програм-
мабызды тиешелїї де¢гээлде ылайыкташ-
тыруу їчїн, учурдагы рынок талабын эске 
алып, жа¢ы программаны иштеп чыгуу за-
рылдыгын жана ошондой эле медицина-
лык илимий-изилдººлºрдї ºткºрїї боюнча 
суроо-талапты да карап чыгышыбыз керек. 
Ошондуктан кандай багыттагы адистерге 
суроо-талап жогору экендигин билїї мак-
сатында бизге маркетингдик иликтººнїн за-
рылдыгы келип чыкты. Мындан улам Мар-
кетинг бºлїмїн ачууну чечтик. Ошондой 
эле медициналык башка багыттарда кыз-
мат кºрсºтїї боюнча нормативдик доку-
менттерди даярдап жатабыз.

Медакадемиянын ºзгºчº статусуна 

ылайык ишмердигин жїргїзїїдº эл ара-
лык симпозиумдарды ºткºрїїгº жана меди-
циналык багыттар боюнча дїйнºнїн булу¢-
бурчунан окумуштуу-илимпоздорду чакы-
рып, лекцияларды ºтїїгº болот. Буга чейин 
каражаттын тартыштыгынан окутуучуларга 
саналуу гана сааттар їчїн айлык маяна бе-
рилсе, эми аны инвестиция тартуу аркылуу 
жогорулатып алуу мїмкїнчїлїгї тїзїлдї. 

Медакадемиянын 
бїтїрїїчїлºрїнº  

суроо-талап жогору

– Дїйнºлїк рейтингдин кºрсºткїчї 
– кайсы бир окуу жайдын 

бїтїрїїчїлºрїнїн ири корпорацияларда 
иштеши, Нобель сыйлыгын алышы же ме-
дицина тармагындагы жана башка сыйлык-
тарды алгандыгы менен ºзгºчºлºнºт. Окуу 
жай їчїн ал канча бїтїрїїчїнї белгилїї кор-
порацияларда иш менен камсыздай алат 
деген маселе негиз болушу керек.  

Албетте, Кыргызстанда медициналык 
багытта ачылган окуу жайлардан бїткºн 
бїтїрїїчїлºр арбын. Мен алардын билим 
де¢гээлинин сапаты боюнча сын айтуудан 
алысмын. Бирок, медициналык билим берїї 
тїздºн тїз адам ºмїрїнº жана саламаттыгы-
на байланыштуу болгондуктан жеке менчик 
окуу жайлардын билим берїї сапаты тынч-
сыздандырбай койбойт. Анткени жеке мен-
чик окуу жайлардын бїтїрїїчїлºрї биздин 
имиджге да кºлºкºсїн тїшїрїшї ыктымал. 
Бул кºйгºйлїї маселе. Жеке менчик окуу 
жайлардын ачылышы менен атаандаштык 
жаралды. Бирок, алар да билим берїї ме-
кемелерине коюлган стандарттын талабы-
на жооп бериши шарт.

Ал эми Медакадемиянын бїтїрїїчї-
лºрїнº суроо-талап жогору. Ага коомчулук 
ºзї деле кїбº. Биздин бїтїрїїчїлºр жумуш-
ка орношкондон кийин сурамжылоо жїргїзїп 
келебиз, иш берген тарап ыраазы экендигин 
билдиришїїдº. Башка медициналык окуу 
жайлардын бїтїрїїчїлºрї менен салыш-
тырганда да жумуш орундарын камсызда-
гандар Медакадемиянын бїтїрїїчїлºрїнº 
басым жасашат. Медицина тармагында ай-
лык маяналардын аздыгынан чет ºлкºлºрдº 
иштеп жїргºн бїтїрїїчїлºрїбїз да арбын...


