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«... 2016-жылы Кыргызстандын көз карандысыздыгына 25 жыл толот. 
Чейрек кылымда Кыргызстандын эли отту да, сууну да кечти, бирок,  бардык 
сыноолордон абийирдүүлүк менен єттү жана 2010-жылдан кийин руханий 
жактан кайра жаралуу жана экономиканы жаңылоо жолуна түштү.

Кыргызстан региондо саясий, социалдык жана экономикалык эркиндиктер-
ди камсыз кылган өлкө катары таанылды.

Эл аралык уюмдар Кыргызстанды кедей өлкөлөрдүн тизмесинен чыгарды. 
Мамлекетибиздин энергетикалык, транспорттук көз карандысыздыгына жети-
шүүгө багытталган инфраструктуралык ири долбоорлор ишке ашырылууда. 
Аскер реформасы башталды.

Биздин тышкы саясат биринчи кезекте улуттук кызыкчылыктарды камсыз 
кылууга багытталган. Тышкы саясатыбыздын ырааттуу жана экономикалык 
жактан пайдалуу болгону биз үчүн абдан маанилүү.

Жашоого ыңгайлуу өлкөлөрдүн дүйнөлүк рейтингинде Кыргызстан Бор-
бордук Азия региону боюнча биринчи орунду ээлейт.

Ушунун баары өлкөбүздө жакшы өзгөрүүлөр болуп жатканын айгинелеп 
турат. Кыргызстандын көп улуттуу эли өз келечегине карай ишенимдүү кадам 
шилтөөдө...»

«...Жакында эле Кыргызстан кыйроого учурайт дегендер болгон. Бирок, 
акыркы беш жылда өлкөбүз жаңыланды. Элибиз өзгөрдү. Кайраты артып, өз 
күчүнө ишенип калды. Өлкөбүздө бүгүн деле кыйынчылыктар аз эмес, бирок, 
өнүгүү стратегиябыз бар. Жарандык коом бизге тирек болуп берүүдө. Акыркы 
жылдары Кыргызстан кыйынчылыктарга карабастан өзүнүн эң башкы макса-
тына жетүүгө – өнүккөн демократиялуу мамлекет болуу үчүн чечкиндүү жана 
ишенимдүү умтулууда. Өлкөбүздү кайрадан жаңылап жатабыз.

Улам пайда болуп жаткан кооптуу жагдайларга системасыз жооп кылуудан 
баш тартып, Кыргызстан стратегиялык жактан туураланган, шайкештелген 
ички жана тышкы саясатты жүргүзө баштады. Мамлекеттин эгемендиги жана 
көз карандысыздыгы эң негизги баалуулукка айланды».

«...Эми өлкөбүздүн экономикалык, финансылык көз карандысыздыгына 
жетишүү маселеси биринчи орунга чыкты.

Жакынкы эки жылда биз Кыргызстандын бюджетин кредиттерге жана 
гранттарга көз каранды болбогондой кылышыбыз керек. Бул үчүн ыплас  сая-
сий оюндардын айынан аткарылбай жаткан өнөр жайдагы ири долбоорлор-
дун бардыгын ишке ашырууга тийишпиз». 

Кыргыз Республикасынын Президенти А.Ш. Атамбаевдин 
2015-жылдын 6-ноябрында Жогорку Кеңештин кезексиз жыйынында,

ошондой эле 2015-жылдын 31-августунда
 Кыргыз Республикасынын

Көз карандысыздыгынын 24 жылдыгына арналган 
салтанаттуу иш-чарада сүйлөгөн сөздөрүнөн 
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ЭКОНОМИКА

Республикадагы экономикалык кырдаал негизинен көрсөткүчтөрдүн өсүшү 
менен мүнөздөлдү.

Ички дүң продукциясынын көлөмү 2015-жылдын январь-ноябрында ал-
дын ала баа берүүлөр боюнча 373 млрд. сомдон ашык сумманы түздү. ИДП-
нын өсүшү 3,6%ды түздү. Өсүш өнөр жай, айыл чарбасы, курулуш жана соода 
тармактары менен камсыз кылынды.

ИДПнын түзүмүндө айыл чарбасынын үлүшү ушул жылдын 11 айы ичин-
де 15,2%ды түздү, єнєр-жай - 15,8, курулуш болсо – 7,4%ды, ал эми кызмат 
көрсөтүүчү тармактардын үлүшүнө ИДПнын жалпы көлөмүндө болжол менен 
49% туура келет.

Өнөр жай продукциясынын көлөмү 158,4 млрд. сомдон ашык сумманы 
түздү жана 2014-жылдын январь-ноябрына салыштырганда 0,7%га өстү.

“Кумтөр” алтын кенин иштеп чыгуу боюнча ишканаларды эске албаганда 
продукциянын көлөмүнүн өсүшү 100,2%ды түздү.

Өнөр жай өндүрүшүнүн өсүшү кымбат баалуу металлдарды чыгаруунун 
өсүшүнүн эсебинен дээрлик толугу менен камсыз кылынды, анын үлүшү өнөр 
жай өндүрүшүнүн жалпы көлөмүндө дээрлик 46%ды түзөт. Ошондой эле ме-
талл кендерин казып алуунун жана мунай єнїмдєрїн өндүрүүнүн өсүшү бай-
калат.

Ушул жылдын январь-ноябрында айыл чарба азыктарын өндүрүү өткөн 
жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда 6,2%га көбөйгөн, аны өндү-
рүүнүн көлөмүнүн өсүшү негизинен өсүмдүк продукциясын өндүрүүнүн 
өсүшү менен камсыз кылынган.

Негизги капиталга инвестицияларды өздөштүрүү көлөмү 94 млрд. сомдон 
ашыкты түздү, бул өткөн жылдын январь-ноябрына караганда 2,5%га көбү-
рөөк. Өсүш айыл чарба, дүң жана чекене соода, билим берүү, саламат-
тык сактоо объекттерин жана башка объекттерди куруунун көлөмүнүн көбө-
йүшүнүн эсебинен камсыз кылынган. Ошол эле убакта транспорт, байланыш 
жана башка бир катар объекттерди курууда көлөмдүн төмөндөшү байкалган.

Дүң жана чекене сооданын жүгүртүлүшүнүн көлөмү өткөн жылдын январь-
ноябрына салыштырганда 6,3%га көбөйгөн.

Инфляциянын деңгээли жылдын башынан тартып (январь-ноябрь) бир аз 
гана өскөн жана 2,3%ды түзөт. Мында бир катар социалдык маанилүү азык-
түлүк товарларына керектөөчү баанын төмөндөшү жана калктын төлөмгө 
жөндөмдүү суроо-талабынын кыскарышы инфляциянын темптеринин өсүшүн 
токтотуучу факторлору катары саналган.

Кыргыз Республикасынын тышкы соода жүгүртүшү үстүбүздөгү жылдын 
январь-октябрында 4,6 млрд. АКШ долларынан ашыкты түздү, мында өткөн 
жылдын ушул мезгилине салыштырганда 21,3%га төмөндөгөн. Мында экс-
порттун көлөмү да, импорттун көлөмү да кыскаргандыгы байкалган.

Тышкы сооданын жалпы көлөмүндө импорттун үлүшү басымдуулук кыл-
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ган – 74%. Мында негизги импортер-өлкөлөр болуп Россия, Кытай, Казакстан 
жана Түркия саналган. Ташып келинген товарлардын жарымынан көбү Евра-
зия экономикалык бирлигинин өлкөлөрүнөн импорттолгон.

Экспорттук поставканы айта кетсек, мында негизги өнөктөш-өлкөлөр 
Швейцария, Казакстан, Бириккен Арабдар Эмираттары, Түркия жана Россия 
болгон.

Жалпысынан алганда соода балансынын тартыштыгы өткөн жылдын ян-
варь-сентябрына салыштырганда 32,8%га төмөндөгөн.

Кыргызстандын ИДПсынын єсїї темптери, %

ИДПнын номиналдык кєлємїнїн динамикасы (млн. сом)
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2009-жылдан 2015-жылга чейинки гранттарды эсепке алганда респуб-
ликалык бюджеттин кирешесинин жалпы көлөмү 2015-жылдын жыйын-
тыгы боюнча кирешелердин күтүлүүчү түшүүлөрүн эске алуу менен 2,4 
эсеге көбөйдү.

2015-жылдын 11 айы ичинде бюджеттин киреше бөлүгүнө түшүүлөр 
101,7 млрд. сомду түздү. Жалпы кирешелер 2009-жылы 48,0 млрд. сомдон 
2015-жылы 117,5 млрд. сомго чейин же 69,5 млрд. сомдон жогору өстү.

2009-жылдан 2015-жылга чейин республикалык  
бюджеттин кирешелери

 

 

Туруктуу өсүш салык кирешелеринде да – 2009-жылы 30,3 млрд. сомдон 
2015-жылы 74,7 млрд. сомго чейин, ошондой эле салыктык эмес төлөмдөр 
боюнча да – 2009-жылы 7,5 млрд. сомдон 2015-жылы 31,0 млрд. сомго чейин 
өсүшү байкалат.
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2009-жылдан 2015-жылга чейин салыктык жана  
салыктык эмес кирешелер

 

 

Бажы кызматы тарабынан камсыз кылынуучу кирешелердин көлөмү да 
бир топ өстү – 2009-жылы 14,2 млрд. сомдон 2014-жылы 42,5 млрд. сомго 
чейинки көрсөткүчтү же болбосо 3 эсеге өсүштү көрсөтүп турат. Каралып жат-
кан мезгил ичинде ушул кирешелер боюнча сандык көрсөткүчтө 28,4 млрд. 
сомго көбөйөт.

Бирок 2015-жыл ичинде 2014-жылга салыштырганда ушул кирешелердин 
түшүүсү 9,6 млрд. сомго төмөндөшү күтүлүүдө, ал бир катар объективдүү се-
бептерге байланышкан. Эң оболу, бажы төлөмдөрү боюнча терс динамикага 
ЕАЭБке катышуучулар менен экспорттук-импорттук операцияларды адми-
нистрациялоонун өзгөртүлгөн эрежелери менен Кыргыз Республикасынын 
ЕАЭБке кириши жана үчүнчү өлкөлөрдөн экспорттолуучу товарларга бажы 
алымдарынын ставкаларынын көбөйүшү таасир этти.

2009-жылдан 2015-жылга чейинки бажы жыйымдары
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ЭНЕРГЕТИКА

«Биздин өлкөдө өзүбүздүн “энергетикалык шакек” түзүлдү, 
бул Кыргыз Республикасынын энергетикалык көз каранды-
сыздыгын жана коопсуздугун камсыз кылат»

 Кыргыз Республикасынын Президенти А.Ш. Атамбаевдин 2015-жылдын 
28-августунда “Датка-Кеминди” ишке киргизүү аземинде сүйлөгөн сөзүнөн

2015-жылы кылымдын долбоору – узундугу 405 км болгон “Датка-Ке-
мин” 500 кВ электр берүү линиясын куруу аяктады. Аны менен өзүбүз-
дүн “энергетикалык шакекчебиз” түзүлдү, бул Кыргыз Республикасы-
нын энергетикалык көз карандысыздыгын жана коопсуздугун камсыз 
кылат”. Бул линия Борбордук Азиядагы энергетикалык шакекке токтолбой, 
Кыргызстандын ичинде керектөөчүлөрдү электр энергиясы менен камсыз кы-
лууга мүмкүндүк берет.

Чүй облусунун түндүк-чыгышында ири азыктандыруучу борбор “Кемин” 
500/220 кВ подстанциясы пайда болду, анда Чүй, Ысык-Көл жана Нарын об-
лустарын энергия менен камсыз кылуучу учурдагы магистралдык линиялар 
топтолгон.

Камбар-Ата-2 ГЭСинин экинчи агрегатын ишке киргизүү боюнча ча-
ралар көрүлүүдө. Алсак, Камбар-Ата-2 ГЭСинин экинчи агрегатын эксплуа-
тацияга берүү максатында 100 млн. АКШ доллары суммасына ЕврАзЭСтин 
Кризиске каршы фонду менен каржылоо маселеси иштелип жатат.

Жалпысынан алганда эки Камбар-Ата ГЭСин эксплуатацияга берүү бир 
жылда саатына 6,2 млрд. кВтга чейин электр кубаттуулугун кошумча иштеп 
чыгууга мүмкүндүк берет, мында Кыргызстанда электрди кыш мезгилинде аб-
дан керектөө жана вегетациялык мезгилдин ичинде электр энергиясын экс-
порттоону көбөйтүү мүмкүнчүлүгү камсыз кылынат. Камбар-Ата ГЭСтеринин 
кошумча электр энергиясын иштеп чыгуу кыш мезгилинде Токтогул суу сак-
тагычынан сууну коё берүү көлөмүн азайтууга жана тиешелүү түрдө төмөндө 
жайгашкан мамлекеттердин ирригациялык керектөөлөрүн камсыз кылуу үчүн 
вегетациялык мезгилде сууну коё берүү көлөмүн көбөйтүүгө мүмкүндүк берет.

Андан тышкары, эки Камбар-Ата ГЭСин эксплуатацияга берүү жалпысынан 
жети ГЭС каскадынын туруктуу суу-энергетикалык режимин камсыз кылууга 
мүмкүндүк берет, анда суунун агып келүүсү жана коё берилиши теңдештири-
лет. Региондун өлкөлөрү үчүн негизги пайда Токтогул суу сактагычынан суу-
нун кыш мезгилинде сарпталышын азайтууда жана Кыргызстандын энергети-
калык кызыкчылыгы үчүн зыян келтирбестен 1993-2008-жылдар мезгилинде 
орточо маанидеги 4,5 млрд. куб метрден 6,5-7,0 млрд. куб метрге чейин ве-
гетациялык мезгилдин ичинде сууну коё берүүнүн үлүшүн көбөйтүүдө камты-
лат. Бул учурдагы көлөмдөргө салыштырып алганда, суунун орточо болгон 
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жылдары кеминде 2-3 млрд. куб метрге Казакстанда жана Өзбекстанда суга-
рылуучу айдоо жерлеринин муктаждыктарына сууну керектөөнү көбөйтүүгө 
мүмкүндүк берет.

2015-жылы Бишкек ЖЭБ-2ни реконструкциялоо боюнча масштабдуу 
иштер башталды. Бул борбордун тургундары үчүн экологиялык жактан таза 
кошумча 440 МВт электр кубаттуулугун иштеп чыгууга мүмкүндүк берет.

Бишкек шаарынын ЖЭБин реконструкциялоо жүрүп жатат. Ушул 
максатта 386 млн. АКШ доллары каралган, аны КЭРдин Экспорттук-им-
порттук банкы каржылап жатат. Бүгүнкү күндө 169,8 млн. АКШ доллары 
каржыланды. Келишимдерге ылайык биринчи агрегатты эксплуатация-
га берүү датасы – 2017-жылдын 15-июну жана ал эми экинчи агрегат 
2017-жылдын 15-августунда берилет. Жалпысынан долбоордун аяктоо 
мөөнөтү – 2017-жылдын ноябры.

Долбоордун максаты болуп эски жабдууну жаңысына алмаштыруу менен 
энергетикалык жабдууларды модернизациялоо жана реконструкциялоо, от-
казандарды, түтүк агрегаттарды жарым-жартылай демонтаждоо жана жаңы 
куруу саналат.

2015-жылдын 2-ноябрында Бишкек шаарынын ЖЭБинде энергетикалык 
блокторду курууну баштоого капсула салуу аземи өткөрүлдү.

“ТВЕА” ААКы курулуш шаарчасынын бардык имараттары (офистик жай-
лар, жатаканалар, ашкана) салынды. Курулуш шаарчасы электр менен жаб-
дылып, ичүүчү суу, ысык суу менен жабдуу, жылуулук жана канализация 
тартылды. Жаңы жабдууларды жайгаштыруу үчүн эки ачык кампа курулду. 
Жабдуулар, материалдар жана атайын техника (автотрансформаторлор,  
7 даана атайын техника жана 250 тонналык автокран) коюлду жана келүүдө.

Бүгүнкү күндө “Бишкек шаарынын ЖЭБин модернизациялоо” долбоору 
боюнча жалпы суммасы 11 765 218,72 АКШ долларына жабдуулар жана ма-
териалдар алып келинди.

“Бишкек шаарынын ЖЭБин модернизациялоо” долбоору үч этапка бө-
лүнгөн: I этап – калтырылган жабдуунун ишенимдүү иштешин камсыз кылуу,  
II этап – эски жабдууну демонтаж кылуу жана III этап – модернизациялоо.

Долбоор боюнча төмөнкү иштер жасалды:
I этап боюнча Долбоордун I этабы боюнча аяктаган долбоорлорду кабыл 

алуу иштери жүрүп жатат – документтерди тариздөө жана жумушчу комис-
сиясына өткөрүп берүү.

II этап боюнча № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 отказан агрегаттары жана № 1, 2, 3, 4 
түтүк агрегаттар боюнча демонтаждоо иштери, түтүктөрдү кайра трассиров-
калоо аткарылды жана турбина жана отказан цехинин жабдуулары ташылып 
бүттү.

Башкы корпустун имаратын демонтаждоо аяктады жана тереңдиги 4 м 
болгон котлован даярдалды. Жаңы блоктор үчүн котловандын түбүндөгү кыр-
тыш тыгыздалды.
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Бийиктиги 100 метр болгон №1 ст. түтүн чыгуучу түтүк демонтаждалды 
(жардыруу менен) жана түтүн чыгуучу түтүктүн калган бөлүгүн бузуу иштери 
аткарылды. Бийиктиги 150 метр болгон жаңы түтүн чыгуучу түтүктүн фунда-
ментине котлован казылды.

2014-жылдын 4-декабрында бекитилген “Бишкек шаарынын ЖЭБин мо-
дернизациялоо” долбоорунун план-графигине ылайык II этап боюнча бардык 
иштер графиктен алдыга озуу менен аткарылууда.

III этап боюнча Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр жай ми-
нистрлигинин алдындагы КГНИИиПИИнин “Энергия долбоору” “Бишкек шаа-
рынын ЖЭБин модернизациялоо” долбоорун КР Өкмөтүнө караштуу Архитек-
тура, курулуш жана турак-жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигине 
экспертизага этап-этабы менен өткөрүп берүү менен көнүктүрүү иштерин 
жүргүзүүдө.

Долбоордун КЧТБ (курчап турган чөйрөгө таасир этүүгө баа берүү) боюн-
ча бөлүмү Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик 
агенттигинде экспертизадан өттү жана оң корутунду алды.

Химиялык цехтин КБТ-6кВ (комплекттик-бөлүштүрүүчү түзүлүш) имаратын 
куруу аяктады жана ишке киргизилди.

ЖЭБдин спорттук аянтчасын реконструкциялоо боюнча иштер аткарылды.
ХЦнын күкүрт кислотасын сордуруп куюштуруу түйүнүнүн насостору үчүн 

имарат курулууда.
ТТЦнын административдик-тиричиликтик корпусунун жана ЦЦРдин оңдоо 

устаканасынын имараттарын куруу иштери аяктады, инженердик коммуника-
цияларды төшөө боюнча иштер жүргүзүлүүдө.

Башкы корпустун туруктуу чүркөсү көтөрүлдү.
Химиялык цехтин кислотаны сордуруп куюштуруу насостору ишке кирги-

зилди.
Жаңы түтүн чыгуучу түтүктүн фундаменттери +0,0 деңгээлине, буу казан 

агрегаттарынын биринчи жана экинчи блокторунун фундаменттери куюлду, 
Борбордоштурулган башкаруу тосмосунун имараттарынын фундаменттери-
нин арматуралык негиздерин куроо жүрүп жатат.

Биринчи блоктун буу казан агрегаттарынын каркастарын куроо иштери 
башталды.

Жаңы блоктордун отун берүү системасын куруу боюнча иштер жүрүп жа-
тат, майдалоочу корпустун имаратынын фундаменти үчүн калып даярдалды.

«СASA-1000» (Борбордук Азия – Түштүк Азия 1000 МВт) долбоорун 
ишке ашыруу үчүн макулдашуу түзүү боюнча алгачкы жол-жоболук ма-
селелер аяктады. Бул долбоорду ишке ашыруу электр энергиясын жайкы-
сын Пакистанга жана Афганистанга экспорттоого мүмкүндүк берет. Түшкөн 
каражаттарды энергия компаниялары өздөрүнүн керектөөлөрүнө колдонот 
жана күз-кыш мезгилинен чыгуу үчүн отун сатып алат жана алар кийин эл 
аралык уюмдардан каражаттарды карызга суроого аргасыз болушпайт.
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“Газпром” ААКы менен жетишилген макулдашуулардын алкагында жалпы 
узундугу 608 км болгон “Түндүк-Түштүк” магистралдык газ түтүгүн куруу боюн-
ча даярдоо иштери жүргүзүлүүдө.

Кийинки жылы Кара-Кече ЖЭСин курууну баштоо пландаштырылууда, ал 
Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясында кам-
тылган жана ага Балыкчы-Кочкор-Кара-Кече темир жолу кошулат.

Токтогул ГЭСин реабилитациялоо башталат, анын натыйжасында кубат-
туулуктун өсүшү 240 МВтны түзөт жана эксплуатациялоо мөөнөтү 35-40 жыл-
га узартылат.

ТРАНСПОРТТУК ИНФРАСТРУКТУРАНЫ ӨНҮКТҮРҮҮ

«Жол кан артериясы сыяктуу, ал өлкө үчүн абдан маанилүү, 
бүтүндөй мамлекетти бекемдейт жана кыймылга келти-
рет»

 Кыргыз Республикасынын Президенти А.Ш. Атамбаевдин Кыргыз Республи-
касынын автомобиль транспортунун жана жол чарбасынын кызматкерлеринин 

күнү менен куттуктоосунан

2015-жылы республика боюнча 282,3 километрден ашык жол ас-
фальтталды, 185,5 км асфальтталган жана 81,4 км шагыл таш жолдор 
оңдолду жана жакшыртылды.

Өлкөнүн дээрлик бардык региондорунда жана ири шаарларында автомо-
биль магистралдарын реконструкциялоо жана куруу иштери жүрүп жатат.

Республика боюнча 
2012-2015-жылдары

Бишкек шаары боюнча

Асфальт бетон менен 693,3 км 
жол төшөлдү, анын ичинде:

- 2012-жылы – 144 км;
- 2013-жылы – 122,2 км;
- 2014-жылы – 153,5 км.
- 2015-жылы – 282,3 км
Колдонулуп жаткан 695,1 км 

жол жакшыртылды жана оңдолду, 
анын ичинде:

- 2012-жылы – 119 км;
- 2013-жылы – 166,5 км;
- 2014-жылы – 224,6 км.
- 2015-жылы – 187,7 км.

2010-2015-жылдары Бишкекте 
143,8 км жол салынды жана ре-
конструкцияланды. 2015-жылы 
борбордун жолдорун курууга жана 
оңдоого 44,66 млн. юань жана 
865,75 млн. сом жумшалды.

2016-жылы Бишкекте 49 көчөнү 
оңдоо пландаштырылууда.

Шагыл төгүлгөн 428,3 км жол оң-
долду.
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“Түндүк-Түштүк” жаңы автомобиль жолун куруу иштери кызуу 
жүрүп жатат.

Бул  транспорттук коридорду куруу айрым калктуу конуштарды оор 
абалдан чыгаруу менен жаңы региондук жерлерди өнүктүрүүгө мүмкүн-
дүк берет. Автомобиль жолунун жалпы узундугу 433 км түзөт, дол-
боордун наркы – 900 млн. АКШ доллары.

2015-жылы ушул маршруттун 183-433 км участкасында жер, дренаждык, кө-
пүрө иштери, коммуникациялардын ордун которуштуруу боюнча иштер толук 
жүргүзүлдү. Айрым участоктордо асфальт төшөө иштери башталган. Андан 
тышкары, бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуни-
кациялар министрлиги туннель салуу үчүн зарыл болгон даярдоо иштерин 
аяктады жана подрядчы менен бирдикте эң жооптуу операцияга – туннелдин 
түндүк порталын жерип өтүү боюнча бургулоо-жардыруу иштерине киришти.

Участоктордо куруу иштери белгиленген графикке ылайык жүргүзүлүүдө.
Иштин көлөмүнүн көптүгүнөн улам бул долбоор 3 (үч) фазага бөлүнгөн:
- I фаза, узундугу 154 км, Кызыл-Жылдыз айылы – Арал айылы (км 183-

195), Казарман айылы – Жалал-Абад шаары (км 291-433) маршруту боюнча 
өтөт жана узундугу 3,7 км болгон Көк-Арт ашуусу аркылуу туннелди курууну 
камтыйт. I фазанын алкагында курулуштун жалпы наркы 400 млн. АКШ дол-
ларын түзөт;

- II фаза, узундугу 96 км, Арал айылы – Казарман айылы (км 195-291) 
маршруту боюнча өтөт. Бул участокто да узундугу 0,7 км болгон туннелди 
куруу каралууда. Курулуштун жалпы наркы 298 млн. АКШ долларын түзөт;

- III фаза, узундугу 183 км, Балыкчы шаары – Кызыл-Жылдыз айылы (км 
0-183) маршруту боюнча өтөт. Курулуштун жалпы наркы 200 млн. АКШ дол-
ларын түзөт. 

Кийинки 2016-жылдын башынан тартып II фаза боюнча “Түндүк-Түштүк” 
автомобиль жолунун участокторунда жол куруу иштери башталат. Азыркы 
учурда Азия өнүктүрүү банкы жана Араб координациялык тобу (Ислам өнүк-
түрүү банкы, Сауд єнїктїрїї фонду) менен бирдикте акыркы III фазаны кар-
жылоо маселелери иштелип жатат.

2015-жылы гранттардын эсебинен Кыргызстандын жол куруу техни-
касынын паркы 355 бирдикке толукталды, ошондой эле 4 асфальт-
бетон заводу ишке берилди.

2015-жылы төрт асфальт-бетон заводу ишке киришти, алар Талас об-
лусунда (Ак-Сай айылы, №5 ПЛУАД), Жалал-Абад облусунда (Жерге-Тал 
айылы, №6 ПЛУАД) жана Ош облусунда (Кара-Кулжа айылы, «Бишкек-Ош» 
ГДАД жана Каратай айылы, УАД ОСИ) орнотулду.
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2015-жылга республикалык бюджетте автожолдорду оңдоого жана тей-
лөөгө “капиталдык салымдар” деген статья боюнча 1 млрд.  829,9 млн. сом 
каралды, анын ичинде облустук борборлордун жана чакан шаарлардын кө-
чөлөрү үчүн – 850,0 млн. сом жана Бишкек - “Манас” аэропорту автожолун 
реконструкциялоого – 250,0 млн. сом. Мында “Мамлекеттик капиталдык са-
лымдар” статьясы боюнча каражаттарды эске алганда жол тармагына жалпы 
каржылоо 3 млрд. 722,6 млн. сомду түздү. Жалпы суммасы 2 млрд. 880,5 
млн. АКШ долларына иштерди аткаруу үчүн транспорттук чөйрөдө инфра- 
структуралык улуттук долбоорлордун тизмеси аныкталды.

Алсак, эл аралык транспорттук коридорлор болгон автомобиль жолдору-
нун беш маршрутун реабилитациялоо боюнча төмөнкү маршруттарда иштер 
жүргүзүлдү:

-«Тараз-Талас-Суусамыр» (199 км). 75 км чейин реабилитациялоо боюн-
ча куруу иштери аяктады. 2015-жылдын 27-октябрында подрядчы тарабынан 
75-105 км участогунда куруу иштери башталды, ал Ислам өнүктүрүү банкы 
жана Сауд өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланууда.

- «Бишкек-Нарын-Торугарт» (539 км). Долбоор бир нече участокко бө-
лүштүрүлдү. Бүгүнкү күндө 9-272 км жана 365-439 км участокторундагы куруу 
иштери толук аяктады. 479-539 км участогундагы куруу иштеринин көлөмү 
негизинен аяктады, болжол менен 95% аткарылды. 272-365 км участогундагы 
куруу иштери улантылууда, болжол менен 51%ы аткарылды. Реабилитация-
лоого Кытайдын Эксимбанкынын, Азия өнүктүрүү банкынын, Ислам өнүктү-
рүү банкынын каражаттары тартылды. Куруу сезонунун аягында – 2016-жылы 
Бишкек-Нарын-Торугарт автожолу толугу менен реабилитацияланат.

- «Ош-Баткен-Исфана» (360 км). Долбоор бир нече участокко бөлүш-
түрүлгөн. Бүгүнкү күндө 10-28 км жана 108-220 км участокторундагы куруу 
иштери толук аяктады. 220-232 км жана 248-360 км участокторундагы куруу 
иштери улантылууда. 28-108 км автожолунун участоктору боюнча Япония-
нын JICA агенттиги жана Ислам өнүктүрүү банкы менен каржылоо маселеси 
чечилди. Азыркы мезгилде Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы 
менен бирдикте автожолдун 0-10 км калган участогун каржылоо жана Баткен, 
Исфана шаарларын айланып өтүү маселеси иштелип жатат.

- «Исфана- Худжанд» (56 км). Бул участокту реабилитациялоо Дүйнө-
лүк банктын каражаттарынын эсебинен каржыланат. Бүгүнкү күндө долбоор 
боюнча курулушту көзөмөлдөө консультантын тандоо процессин аяктады, 
2015-жылдын 19-июлунда контрактка кол коюлду. Подрядчыларды тандоо 
жол-жобосу аяктады. 2016-жылы курулуш сезонунда курулуш иштери баш- 
талат.

Баткен облусунда транспорттук көз карандысыздыкты камсыз кылуу 
үчүн “Кулунду-Максат” автожолундагы эки көпүрөнүн курулушу аякта-
ды. «Айгүлташ-Согмент-Чарбак-Таян», «Бел-Сєгєт-Божой», «Көкташ-Аксай-
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Тамдык» участокторундагы көз карандысыз жол байламтасын аяктоо боюнча 
иштер жүрүп жатат.

“Балыкчы-Каракол-Балыкчы (Ысык-Көл айлампасы) автомобиль 
жолун реконструкциялоо” долбоору ишке ашырыла баштады, жалпы 
узундугу 445 км болгон бул долбоордун ТЭНи 2009-жылы “Кыргызжолтранс-
долбоор” долбоордук издөө институту тарабынан даярдалды. Долбоордун 
болжолдуу наркы 550 млн. АКШ долларын түзөт. Азыркы мезгилде каржылоо 
булактарын табуу боюнча иштер жүрүүдө. Долбоорду ишке ашыруу мөөнө-
тү 2016-2020-жылдар. Биринчи этапта “Балыкчы-Корумду автомобиль жолун 
реконструкциялоо” (104 км) пландаштырылууда, долбоорду ишке ашыруу 
мөөнөтү 2016-2018-жылдар, каржылоо булагы – республикалык бюджет. Бү-
гүнкү күндө подрядчы аныкталды жана 2015-жылдын 15-ноябрынан тартып 
ал Тамчы-Чолпон-Ата-Корумду (43-104 км) участогу боюнча контрактты атка-
ра баштады. Бул долбоорду ишке ашыруу туристтик региондун жол жээгин-
деги инфраструктурасын өнүктүрүүгө мүмкүндүк берет.

2016-жылы «Ош-Баткен-Исфана», «Түндүк-Түштүк» (1-фаза), «Бишкек-
Нарын-Торугарт» жана «Тараз-Талас-Суусамыр» (3-фаза) автожолдорунда-
гы куруу иштерин улантуу пландаштырылууда.

Ошондой эле төмөнкү объекттер боюнча куруу иштерин баштоо план-
даштырылууда:

(1) “Ош-Баткен-Исфана-Кайрагач” жол коридору, Тажикстан менен чек-
тешкен жерде, “Исфана-КПП Кайрагач/Маданият” (36 км), “Баткен-Төрткүл” 
(14 км) жана “Баткен-КПП Кызыл-Бел/Гїлстан” (6 км);

(2) “Бишкек-Ош” автожолу, 4-фаза (“Бишкек-Кара-Балта” жана “Мада-
ният-Жалал-Абад”);

(3) “Түндүк-Түштүк” альтернативдүү автожолу, 2-фаза (“Арал-Казарман”);
(4) “Ош-Баткен-Исфана” автожолун реконструкциялоо (“Дыйкан-Кызыл-

Жылдыз”).
2016-жылы төмөнкү долбоорлорду ишке ашырууга даярдык көрүүнү 

баштоо пландаштырылууда: «Түндүк-Түштүк» альтернативдүү жолун ку-
руу, 3-фаза («Балыкчы-Кызыл-Жылдыз»), (2) «Арал-Суусамыр» автожолун 
реабилитациялоо, (3) «Ош-Баткен-Исфана» автожолун реабилитациялоо,  
(4) «Кытай-Кыргызстан» темир жолун куруу, (5) ошондой эле «Балыкчы-Коч-
кор-Кара-Кече» темир жол линиясынын ТЭНин даярдоо.

Транспорт системасынын башка абдан маанилүү звеносу болуп темир 
жол транспорту саналат. Транспорттун ушул түрүн өнүктүрүү транзиттик по-
тенциалды колдонуу менен чектеш өлкөлөрдөн же ал өлкөлөргө жүк жана 
жүргүнчүлөрдү ташуу агымын тездетүүгө мүмкүндүк берет.

Бүгүнкү күндө жолдорду жана көпүрөлөрдү куруу боюнча кытай корпора-
циясы (CRBC, Чайна Роуд) тарабынан “Жалал-Абад-Торугарт” маршруту 
боюнча “Кыргызстан-Кытай” темир жол магистралын куруу боюнча долбоор-
дун техникалык-экономикалык негиздемеси даярдалды. Бул ТЭН 2015-жыл-
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дын ноябрында кыргыз тарапка өткөрүлүп берилди. Азыркы учурда көрсөтүл-
гөн темир жол магистралын курууну каржылоо маселеси иштелүүдө.

“Ысык-Көл” аэропортун реконструкциялоо” долбоорун ишке ашыруунун 
алкагында “Манас” эл аралык аэропорту” ААКсы өзүнүн күч-аракети менен 
учуу-конуу тилкесин 3800 метрге узартуу, рулеждик жолду куруу жана перрон-
ду кеңейтүү боюнча иштерди аяктады. КР Транспорт жана коммуникациялар 
министрлигинин алдындагы Жарандык авиация агенттиги тарабынан “Ысык-
Көл” аэропортунун аэродромго ылайык келүү сертификаты берилди. Зор аба 
кемелерин кабыл алуу үчүн негизги шарттар түзүлдү. Бул долбоор Ысык-Көл 
облусунда туризмди өнүктүрүүгө жакшы өбөлгө түзөт.

ЖЕР КАЗЫНАСЫН ПАЙДАЛАНУУ

«Кыргызстандын улуттук байлыгы өлкөнүн кызыкчылы-
гында гана колдонулушу керек, ал эми кен казуу объектте-
ринин ишинин мыйзамдуулугу жана андан мамлекеттик бюд-
жетке келип түшүүчү каражаттардын көлөмү жарандарда 
күмөн жаратпашы керек»

 Кыргыз Республикасынын Президенти 
А.Ш. Атамбаевдин 2014-жылдын 19-августунда Геология жана минералдык 

ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Д. Зилалиев менен 
жолугушуусундагы сөзүнөн

Үстүбүздөгү жыл жер казынасын пайдалануу чөйрөсүндөгү олуттуу кайра 
түзүүлөр менен өзгөчөлөндү.

Жер казынасын иштеп чыгууга укук алууга өткөрүлгөн аукцион-
дордун жыйынтыгы боюнча мамлекеттик бюджетке 121 млн. АКШ 
доллары түштү.

Бул жылы кен чыккан жерлер боюнча жалпы мамлекеттик маанидеги 
объекттерге бардыгы болуп беш ачык конкурс ийгиликтүү өткөрүлдү.

1) “Жерүй” алтын чыккан жери, жеңүүчү тарабынан 100,0 млн. АКШ 
доллары төлөндү;

2) “Бел-Алма” көмүр чыккан жери, жеңүүчү тарабынан 1 млн. 70 миң 
АКШ доллары төлөндү;

3) “Тереккан”, “Перевальное” алтын чыккан жери жана “Терек” алтын-
сурма чыккан жери (17-блоктон тышкары), анын наркы 20 млн. АКШ дол-
ларын түздү.

Ушуну менен катар 2015-жылдын башынан тартып жергиликтүү тургун-
дарды тартуу менен кен чыккан объекттер жайгашкан жерлерде 26 аукцион  
өткөрүлдү.
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Түшкөн каражаттардын жалпы суммасы 1 млн. 773 миң АКШ долла-
рын түздү:

1. Кум-Бел кен чыккан жеринин Түштүк-Чыгыш участогу (иштелүүдө);
2. Султансары кен талаасы (чалгындалууда);
3. “Урмизан” кен чыккан жери (геологиялык жактан чалгындалууда);
4. “Күйлү” кен чыккан жери, Арпа-Такыр II участогу (иштелүүдө);
5. “Терек” кен чыккан жери, Түштүк участогунун 17-блогу (иштелүүдө);
6. “Узун-Ташты” кен чыккан жери (чалгындалууда);
7. “Чакуш” алтын кени чыккан жер (геологиялык жактан чалгындалууда);
8. “Орто-Чанач” аянты алтын кум аралашкан (геологиялык жактан чалгын-

далууда);
9. “Талды-Булак” участогу, “Көк-Мойнок” кен чыккан жери (геологиялык 

жактан чалгындалууда);
10. “Күйлү” аянты (геологиялык жактан чалгындалууда);
11. “Эчкили-Таш” аянты (геологиялык жактан чалгындалууда).
2015-жылдын 29-июлунда “Талды-Булак Сол жээк” кен чыккан же-

ринде  алтын казып чыгаруу фабрикасы сынамык ишке киргизилди. 
2015-жылдын аягына чейин 620 кг көлөмүндө алтын жана 400 кг көлөмүндө 
күмүш чыгаруу пландаштырылган.

Ушуну менен катар “Алтынкен” ЖЧКсын түзүүчү-тарапкерлер менен 
капиталдык курулуш жана ишке киргизүү-жөнгө салуу иштерин жүргүзүү мез-
гилинде 246,3 млн. АКШ доллары өлчөмүндө каржылоо суммасы менен “Тал-
ды-Булак Сол жээк” кен чыккан жерин өздөштүрүүнүн техникалык-экономика-
лык негиздемеси белгиленди.

Кендерди пайдалануу укугуна лицензияны кармап токтоткондугу үчүн тө-
лөмдөр боюнча карыздарды алуу механизми ишке киргизилди. Бүгүнкү күндө 
пайдалуу кендерди геологиялык издөөгө жана чалгындоого төлөмдөр боюнча 
минималдуу чектерди коюу, ошондой эле пайдалуу кендерди иштеп чыгууга 
ставкаларды көбөйтүү маселеси иштелип жатат.

АЙЫЛ ЧАРБАСЫ

2015-жылдын январь-ноябрында республика боюнча 188318,2 млн. сом 
суммасында учурдагы бааларда айыл чарбасынын дүң продукциясы чыга-
рылды. 2014-жылдын деңгээлине карата өсүү темпи 106,2%ды түздү, анын 
ичинде мал чарбачылыгында – 102,4% (86269,4 млн. сом), өсүмдүк өстүрүү-
дө – 109,8 % (97590,5 млн. сом).

Дан өсүмдүктөрүнүн жалпы түшүмү 2015-жылдын 23-ноябрына карата 
1169,3 миң тоннаны түздү, бул өткөн жылдын деңгээлине караганда 331,1 
миң тоннага көп.

Жалпы түшүмдө республика боюнча өстүрүлгөн жашылчалардын түшү-
мү 1051,5 миң тоннаны түздү, бул 2014-жылдагы маалыматтарга салыштыр-

2-1178
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ганда 143,5 миң тоннага көп. Бакча өсүмдүктөрүнүн жалпы түшүмү республи-
ка боюнча 250,2 миң тоннаны түздү, бул өткөн жылдагы деңгээлге караганда 
49,9 миң тоннага көп.

Тирүүлөй салмактагы 346,9 миң тонна малдын жана канаттуунун эти алын-
ды, бул өткөн жылдын тиешелүү мезгилине караганда 2,9%га көп. Эт өндү-
рүүнүн өсүшү негизинен айыл чарба багытындагы малдын көбөйүшүнүн эсе-
бинен болду.

2015-жылы айыл чарба товарларын өндүрүүчүлөргө жеңилде-
тилген насыя катары 3 млрд. 060 млн. сом берилди. Жеңилдетилген 
насыяны 8 070тен ашык дыйкан чарбасы жана фермерлер алышты.

Айыл чарба техникасынын лизинги. 2015-жылы лизингге 299 646 
127,0 сом суммасына 182 техника берилди. Лизингди өнүктүрүү боюнча 
мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу максатында чечимдердин долбоорлору 
иштелип чыкты жана лизинг механизмдерин жана насыялык параметрлерин, 
каржылоо булактарын иштеп чыгуу, ошондой эле лизингди өнүктүрүү үчүн 
насыялык ресурстарды түзүүгө инвестицияларды тартуу боюнча ченемдик-
укуктук актылар кабыл алынды.

Үстүбүздөгү жылы “Агропродукт Азия” компаниясы тарабынан 20 га аянт-
ка Чүй облусунун Сокулук районундагы айыл чарба логистикалык бор-
бору эксплуатацияга берилди, анда аянты 5000 кв. метрден ашык көлөмү  
6 миң тонна болгон жашылча жана жер-жемиштерди сактоочу жайды куруу 
каралган.

2016-2017-жылдары жалпы көлөмү кеминде 20 миң тонна болгон дагы бир 
нече сактоочу жайды, ошондой эле ширелер, минералдык сууларды жана ал-
коголсуз суусундуктарды чыгаруу боюнча азыркы мезгилге ылайык заводду 
куруу пландаштырылууда.

ИРРИГАЦИЯ

2015-жылы болжол менен 2 160 га болгон жаңы сугат жерлерин –  
1 960 га “Бүргөндү” объектиси, 100 га “Ак-Сай” объектиси, 100 га “Кара-Кыш-
так-Боз” объектиси пайдаланууга киргизүү пландаштырылды.

Ошондой эле 1 200 гектар сугат жерлеринин суу менен камсыз болу-
шун жакшыртуу милдети коюлду, анын ичинде 300 га “Кара-Кыштак-Боз” 
объектинде, 700 га “Сарымсак” объектинде жана 200 га “Ак-Терек” объек- 
тинде.

Үстүбүздөгү жылы эки долбоор боюнча иштер аяктады – бул 10 млн. АКШ 
доллары суммасына Суу чарбасы жана мелиорация департаментинин бө-
лүмдөрүн техника менен жабдуу жана Аксы районундагы Беш-Батман ирри-
гациялык курулмасын курууну аяктоо.
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Азыркы мезгилде төрт долбоор боюнча иштер жүргүзүлүүдө – бул  
Ак-Талаа районундагы Ак-Сай суусунда башкы суу чыгаруу курулмасын реа-
билитациялоо, Кадамжай районунда Кара-Кыштак-Боз каналын куруу, Кара-
Буура районунда Сарымсак каналын реконструкциялоо, Кадамжай районун-
да Бүргөндү массивинин жерлерин өздөштүрүү.

Салыштыруу үчүн: 2014-жылы 1 830 га жаңы сугат жери ишке киргизил-
ди, анын ичинде 180 га жаңы сугат жери “Ак-Сай” объектисинде жана 1 650 га 
“Бүргөндү” объектисинде, 1 574 гектарга сугат жерлеринин суу менен камсыз 
болушу жакшыртылды, анын ичинде 1 074 га “Беш-Батман” объектисинде 
жана 500 га “Сарымсак” объектисинде.

Тамчылатып сугаруу системасын киргизүү боюнча. 2015-жылдын 
ноябрына карата республика боюнча 676,5 га аянтка 198 чарба субъектисин-
де тамчылатып сугаруу системасы орнотулду же өткөн жылга салыштырган-
да 9,6 эсеге, ал эми айдоо аянты 455,4 гектарга (5 эсеге) көбөйдү.

ИНВЕСТИЦИЯ  ТАРТУУ

2011-жылдан 2015-жылга чейин мамлекеттик инвестициялардын жана 
программалык жардамдын алкагында Кыргыз Республикасына 5 миллиард-
дан ашык АКШ доллары тартылган, анын 1 млрд. 900 млн. доллары - грант.

2015-жылдын январынан ноябрына чейин мамлекеттик инвестиция-
лардын жана программалык жардамдын алкагында Кыргыз Республика-
сы эл аралык уюмдар жана донор-өлкөлөр менен жалпы суммасы 725,3 
млн. АКШ долларына 21 финансылык макулдашууга кол койду, анын 
165,0 млн. АКШ доллары – грант жана 560,3 млн. АКШ доллары – насыя.

Бул каражаттар энергетика, транспорт, айыл чарбасы жана инфраструкту-
ра сыяктуу экономиканын негизги секторлорун колдоого, ошондой эле өлкө-
нүн бюджетин колдоого багытталат.

2013-жылдын январынан 2015-жылдын сентябрына чейинки мезгилде 
жалпы суммасы 11,9 АКШ доллары болгон 77 улуттук долбоордун ичинен 
692,3 млн. АКШ доллары суммасына 17 долбоор (жалпы көлөмдүн 22%ы) 
ишке ашырылды.

38 улуттук долбоорду ишке ашыруу улантылууда (жалпы көлөмдүн 
49,3%ы), өздөштүрүлгөн жалпы нарк 1 млрд. АКШ долларынан ашык сумма-
ны түзөт.

Азыркы мезгилде жалпы суммасы 382,4 млн. АКШ доллары болгон дагы  
4 долбоорду (жалпы көлөмдүн 5,2%ы) ишке ашыруу үчүн даярдык көрүү иш-
тери жүргүзүлүүдө.
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КЫРГЫЗСТАНДЫН ЕАЭБге КОШУЛУУСУ

«Биз Евразия экономикалык бирлигине кошулганыбыз Кыр-
гыз Республикасынын улуттук кызыкчылыктарына ылайык 
келээрине толук ишенебиз»

Кыргыз Республикасынын Президенти А.Ш. Атамбаевдин 2015-жылдын 
21-майында тиешелүү мыйзамдарга кол коюу аземинде сүйлөгөн сөзүнөн

2015-жылдын 12-августунан тартып Кыргыз Республикасынын Евразия 
экономикалык бирлиги жөнүндө келишимге кошулуусу тууралуу келишим кү-
чүнө кирди жана ушул учурдан тартып Кыргыз Республикасы Евразия эко-
номикалык бирлигинин толук укуктуу мүчөсү болуп калды. Кыргыз-казак чек 
арасынын бардык өткөрүү пункттарында бажы контролу алынып салынды. 
Төмөнкүдөй төрт эркиндик принциби иштей баштады:

• товарлардын эркин жүрүшү;
• капиталдын эркин жүрүшү;
• кызмат көрсөтүүлөрдүн эркин жүрүшү;
• жумушчу күчүнүн эркин жүрүшү.

Россия Федерациясынын колдоосунда 200 млн. АКШ доллары өлчөмүндө 
бөлүнүүчү каражаттардын алкагында бажы постторун, өткөрүү пункттарын 
жана лабораторияларды ЕАЭБдин стандарттарына ылайык келген зарыл 
жабдыктар менен жабдуу боюнча тиешелүү иш-чаралар өткөрүлдү.

ЕАЭБге мүчө-мамлекеттердин салык органдары менен бажы кызматтары-
нын ортосунда маалыматтык өз ара аракеттенүүнү уюштуруу боюнча иштер 
толук көлөмдө аткарылды.

Кыргыз Республикасынын ЕАЭБге кошулуусуна байланышкан тобокелдик-
терге ыкчам жооп кылуу жана көнүктүрүү боюнча штаб түзүлдү. Кыргыз Рес-
публикасынын ЕАЭБдин шарттарына көнүгүшү боюнча иштер жүргүзүлүүдө.

Өлкөнүн ченемдик-укуктук базасын ЕАЭБдин ченемдерине жана жоболо-
руна ылайык бир түргө келтирүү максатында 39 мыйзам кабыл алынды. Дагы 
6 мыйзам долбоорун кабыл алуу жол-жобосун аяктоо пландаштырылууда.

Кыргыз Республикасынын Бажы союзуна – Беларусь Республикасына, 
Казакстан Республикасына жана Россия Федерациясына кошулуусу боюнча 
“жол картасынын” иш-чаралар планын аткаруунун алкагында 2015-жылдын 
18-ноябрында чек араларда санитардык жана фитосанитардык контроль 
алып салынды, бул айыл чарбасынын өсүмдүк продукциясын Бажы союзуна 
катышуучу өлкөлөргө тоскоолдуксуз экспорттоого мүмкүндүк берет.

ЕАЭБ жөнүндө келишимге ылайык Кыргызстандын эмгек мигранттары 
ЕАЭБге мүчө-мамлекеттердин эмгекчилерине теңдештирилет. Анын негизин-
де жумуш берүүчүлөр мүчө-мамлекеттердин эмгекчилерин эмгектин улуттук 
рыногун коргоо боюнча чектөөлөрдү эске албастан ишке тартууга укуктуу. 
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Мында эмгекчилерге ишке орношкон мамлекетте иш жүргүзүүгө уруксат алуу 
талап кылынбайт.

Ошондой эле мүчө-мамлекеттердин эмгекчилерин жана үй-бүлө мүчөлө-
рүн социалдык жактан камсыз кылуу (социалдык камсыздандыруу, пенсияны 
кошпогондо) ишке орношкон мамлекеттин жарандары сыяктуу эле шарттар-
да жана тартипте ишке ашырылат.

Ошондой болсо да, Россия Федерациясынын мыйзамдарын бузган Кыргыз 
Республикасынын жарандары Россияга кирүүгө тыюу салынган “кара” тизме-
ге киргизилген. ЕАЭБдин өлкөлөрүндө жөнгө салынбаган статусу бар Кыргыз-
стандын жарандарынын санын кыскартуу максатында КР Өкмөтү тарабынан 
министрликтерге жана ведомстволорго бир катар тапшырмалар берилген. 
2015-жылдын башына карата Россия Федерациясында миграциялык эреже-
лерди бузган Кыргызстандын жарандарынын саны 180 миңден ашык адамды 
түзгөн. 2015-жылдын 5-ноябрына карата Кыргызстандын “тыюу салынган” жа-
рандарынын саны 118 435 жаранга чейин кыскарган.

Кыргызстан ЕАЭБге кошулууда жакшы өзгөчө жеңилдиктерге жетише алды 
жана ушундан кийин гана Евразия экономикалык бирлигине кошулуу жөнүндө 
келишимге кол коюлду. Өлкөнүн кошулуусу ЕАЭБ өлкөлөрүнүн 182,5 миллион 
рыногуна Кыргыз Республикасынан товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөр-
дүн эркин жетүүсүнө жол ачат, бул өз кезегинде ата мекендик экспортту өнүк-
түрүүгө алып келет, ата мекендик продуктылардын сапатын арттырат, алар-
дын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатат жана ЕАЭБ өлкөлөрүнөн 
да, чет өлкөлөрдөн да Кыргызстанга инвестициялардын агымын көбөйтөт.

Экономиканы жаңы шарттарга көнүктүрүү үчүн жалпы капиталы  
1 млрд. АКШ доллары болгон Кыргыз-Россия өнүктүрүү фонду түзүлгөн, 
ал экономиканын өтө артыкчылыктуу секторлорун каржылайт. Аны ме-
нен Кыргызстанга жаңы шарттарды жана чакырыктарды, экономиканын 
реэкспорттук моделинен өнүгүүнүн динамикалык моделине өтүүсүн эске 
алуу менен экономиканы реструктуралаштырууга жакшы мүмкүнчүлүк 
берилип жатат.

Андан тышкары, интеграциялоонун алкагында Россия Федерациясынан 
200 млн. АКШ доллары жана Казакстан Республикасынан “Жол картасын” 
ишке ашыруу үчүн 100 млн. АКШ доллары техникалык жардам катары берил-
ген. Бул каражаттар бажы өткөрүү пункттарын, ветеринардык, санитардык 
жана фитосанитардык коопсуздукту ишке ашыруу үчүн лабораторияларды 
союздун стандарттарына ылайык келтирүүгө жана алардын жабдылышын 
жакшыртууга багытталган, бул Кыргызстандан чыккан товарларды ар кайсы 
өлкөгө жөнөтүү үчүн мүмкүнчүлүк берет. Интеграция ошондой эле өлкөлөр-
гө эмгек мигранттарынын маселелерин чечүүгө мүмкүндүк берет. Интегра-
циянын дагы бир көрүнүктүү артыкчылыгы катары бажы төлөмдөрүнүн жал-
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пы корзинасын “бөлүштүрүү үлүшүнүн жогорулугу” болуп калды, ал 1,9%ды  
түздү.

Евразия экономикалык бирлигине кошулууга байланыштуу Кыргыз Рес-
публикасынын салык мыйзамын ишкердик жүргүзүүнүн өзгөргөн шарттары-
на көнүктүрүү максатында экспорттук ташуулардан, Кыргыз Республика-
сынын аймагынан тышкары ташуулардан, сатуудан алынган салыкты 
жоюу боюнча жана накталай эмес төлөмдөрдүн негизинде жүргүзүлгөн 
бүтүмдөр боюнча принциптүү саясий позиция калыптанды.

Азыркы мезгилде аталган концепция иштелип жатат жана аны 2016-жыл-
дын январынан тартып ишке киргизүү болжолдонууда.

Россия-кыргыз өнүктүрүү фонду

2015-жылы Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду (РКӨФ) өз ишин баштады, ал 
2014-жылдын 29-майындагы “Евразия экономикалык интеграция шартында 
экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү жөнүндө” Кыргыз Республикасы-
нын Өкмөтү менен Россия Федерациясынын ортосундагы макулдашууга, 
2014-жылдын 24-ноябрындагы “Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду жөнүндө” 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Россия Федерациясынын ортосун-
дагы макулдашууга ылайык түзүлгөн жана иштеп жатат.

2015-жылдын 2-сентябрында РКӨФ Чакан жана орто бизнести максаттуу 
каржылоо программасын ишке киргизүү максатында кызматташуу жөнүндө 
“РСК Банк” жана “Айыл Банкы” менен макулдашууга кол койду жана эки банк-
ка 1,2 млрд. сом (ар бир банкка 600 млн. сомдон) бөлүп берди. Ушул прог-
рамманын алкагында ишкерлер 5 жылга чейинки мөөнөткө улуттук валютада 
жылына 12% менен жеңилдетилген насыяларды алууга арыз бере алышат.

2015-жылдын 31-декабрына карата Чакан жана орто бизнести максат-
туу каржылоо программасынын багыты боюнча “РСК Банк” жана “Айыл 
Банк”  тарабынан жалпы суммасы 1004 млн. сомго 85 долбоор жакты-
рылды. Анын ичинен 545 млн. сом жылына 12% менен чакан жана орто 
бизнестеги 72 ишканага берилди.

Каржыланган өтүнмөлөрдүн негизги үлүшүн айыл чарба продукциясын 
кайра иштетүү жана өндүрүү тармагындагы долбоорлор – 44 өтүнмө (32%) 
ээлейт, 33 насыяланган долбоор (47%) кайра иштетүү өнөр жайына, өнөр 
жай жабдыктарын модернизациялоого жана 6 долбоор (5%) тоо кен казуу,  
металлургия өнөр жайына таандык, 1 долбоор (14%) чакан энергетика жана 
1 долбоор (2%) транспорт.

Чакан жана орто бизнести региондук камтуу боюнча 54% билдирме Чүй 
облусунда иштеген ишканалардан берилген, 22%ы–Ош жана Жалал-Абад 
облусунун ишкерлеринен, 9%ы – Ысык-Көл облусунан жана калган 15% 
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өтүнмө Талас, Баткен жана Нарын облустарынын ишкерлеринен келип  
түшкөн.

Азыркы учурда эки банктын дарегине жалпы суммасы 4,9 млрд. сомго 352 
өтүнмө келип түштү.

Фонддун Башкармалыгы түз каржылоонун алкагында жалпы суммасы  
13 млн. АКШ доллары болгон 3 долбоорду бекитти. Мындан тышкары үч ком-
мерциялык банк үчүн жалпы суммасы 1,05 млрд. сом болгон кичи жана орто 
бизнести максаттуу каржылоо программасы боюнча кошумча 3 насыя да бе-
китилди (бул 2015-жылдын сентябрында «РСК» жана «Айыл банк» үчүн бе-
рилген 1,2 млрд сом кредитке кошумча).

 Фонддун Башкармалыгы ипотекалык насыя маселесин чечүү максатында 
эконом-класстагы турак-жайды куруу программасын иштеп баштады. Финан-
сылык секторду колдоо максатында Өнүгүү банкын түзүү демилгеленди.

Фонддун Башкармалыгы Кыргызстандагы бизнес-коомчулуктун пикирин 
анализдөөнүн натыйжасында Фонддун Кеңешине бизнести насыялоонун 
шарттарын өзгөртүүнү сунуштайт.

Фонд эл аралык уюм – эл аралык укуктук субъектиси болуп саналат, эл 
аралык укукка жөндөмдүүлүгүнө ээ жана өзүнүн компетенциясынын чегинде 
эл аралык келишимдерди түзүүгө укуктуу. Фонд Кыргыз Республикасы менен 
Россия Федерациясынын ортосундагы экономикалык кызматташууга, модер-
низациялоого жана Кыргыз Республикасынын экономикасын өнүктүрүүгө, Та-
раптардын Евразия экономикалык интеграциясына катышуусу менен шарт-
талган мүмкүнчүлүктөрдү натыйжалуу пайдаланууга көмөктөшүү максатында 
түзүлгөн.

ПАРЛАМЕНТТИК ШАЙЛОО

«Мен биздин өлкө алдыга зор кадам таштаганына абдан сый-
мыктанам. Жаңы технологияларды колдонуу менен ушундай 
деңгээлдеги шайлоо биздин региондо болгон саамалык. Бул 
биздин өлкө экономикалык жактан да өнүгө турганына бол-
гон кепилдик. Анткени адилеттүү шайлоо өлкөнү өнүктүрүү 
үчүн абдан маанилүү»

 Кыргыз Республикасынын Президенти А.Ш. Атамбаевдин 2015-жылдын 
5-октябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын 

шайлоого эл аралык байкоочулардын миссияларынын башчылары менен  
жолугушууда сүйлөгөн сөзүнөн

Ачык жана таза шайлоо өткөрүү маселеси өлкөнү экономикалык өнүктүрүү 
жана анын улуттук коопсуздугун камсыз кылуу маселелери менен бирдикте 
2013-2017-жылдар мезгилине Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн 
улуттук стратегиясында камтылган.
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“Мен биздин өлкө демократияга, эркиндикке, адилеттүү коомго карай өзү-
нүн өзгөчө жолун тандап алганына сыймыктанам. Бул, акыр аягында, өлкөнүн 
гүлдөп өнүгүшүнө алып келет, анткени саясий плюрализмсиз экономикалык 
плюрализм да болбойт. Биз алдыбызга койгон кийинки максатыбыз – биздин 
элдин турмуш шартынын деңгээлин тез арада жогорулатуу”, - деди 2015-жыл-
дын 5-октябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатта-
рын шайлоого эл аралык байкоочулардын миссиясынын башчылары менен 
жолугушууда Алмазбек Атамбаев. Президент таза жана адилеттүү шайлоо 
өткөрүүдө эл аралык коомчулук да колдоо көрсөткөндүгүн белгилеп кетти.

Эл аралык байкоочулардын миссияларынын башчылары республикада 
добуш берүү жол-жобосун өткөрүүгө жогору баа беришти жана Кыргызстан-
дын элин жаңы технологияларды колдонуу менен парламенттик шайлоону 
ийгиликтүү өткөрүлүшү менен куттуктап кетти. Парламенттик шайлоонун жү-
рүшүнө 700дөн ашуун эл аралык байкоочу катышып, байкоо жүргүздү, анын 
ичинде ЕККУнун миссиясы, КМШ, ШКУ, Европа өлкөлөрүнүн парламентарий-
лери жана башкалар. Ушул саясий процессти чагылдырууга 22 чет өлкөлүк 
ЖМКдан 45 журналист катышты.

2015-жылдын октябрындагы парламенттик шайлоодо “Кыргыз Республи-
касынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 
депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык 
Мыйзамына ылайык биринчи жолу Кыргызстандын шайлоо процессинде жа-
рандарды идентификациялоонун биометрикалык технологиялары жана до-
буш берүү, шайлоочулардын добуштарын эсептөө үчүн автоматтык түрдө 
эсептөөчү урналар колдонулду.

Бардыгы болуп 1 630 122 шайлоочу катышты, бул жалпы биометрикалык 
каттоодон өткөндөрдүн 59%ын түзөт (2 млн. 761 миң 297 адам). Чет өлкөдө 
2 миң 570 кыргызстандык же шайлоочулардын тизмесине киргизилгендердин 
жалпы санынын 17 пайызы добуш берди.

Добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча шайлоого катышкан 14 саясий пар-
тиянын ичинен 6 саясий партия 7%дык  тоскоолдон аша алды жана Кыргыз 
Республикасынын парламентине өттү:

- «Кыргызстан социал-демократиялык партиясы» саясий партиясы» – 38 
мандат;

- «Республика-Ата Журт» саясий партиясы – 28 мандат;
- «Кыргызстан» саясий партиясы – 18 мандат;
- «Өнүгүү-Прогресс» саясий партиясы – 13 мандат;
- «Бир Бол» мамлекеттик биримдик жана патриоттуулук саясий партиясы 

– 12 мандат;
- «Ата Мекен» саясий социалисттик партиясы – 11 мандат.
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КОРРУПЦИЯГА КАРШЫ КҮРӨШ

«Бардык деңгээлдеги коррупциянын көрүнүштөрүн жоюп, 
мамлекеттик органдардагы коррупциялык схемаларды жок 
кылуу керек. Коррупцияга каршы күрөштө аёо жана кол тий-
бестик болбошу керек»

 Кыргыз Республикасынын Президенти А.Ш. Атамбаевдин 2015-жылдын 
19-мартында КР Коргоо кеңешинин Мамлекеттик антикоррупциялык сая-

сатты ишке ашырууну контролдоо боюнча жумушчу тобунун мүчөлөрү менен 
жолугушуу учурунда сүйлөгөн сөзүнөн

Акыркы 5 жылдын аралыгында укук коргоо органдары  коррупциялык кыл-
мыштарды токтотуу боюнча көп күч аракет жумшашты. Кыргыз Республи-
касынын Президентинин жарлыгы менен түзүлгөн УКМК Антикоррупциялык 
кызмат  бийлик жана башкаруу органдарындагы бул коомдук терс көрүнүшкө 
каршы күрөшүүгө багытталган.

Башкы прокуратура берген маалыматка ылайык, 2015-жылдын 11 айы 
ичинде республиканын укук коргоо органдары тарабынан кызматтык (корруп-
циялык) жана экономикалык кылмыштар боюнча 1 284 кылмыш иши коз-
голгон.

Козголгон кылмыш иштеринин жалпы саны (2011-2015-жж.)

2011-ж. 2012-ж. 2013-ж. 2014-ж. 2015-ж.
(11 ай)

Жыйынтыгы 
(2011 ж.-

2015-ж. 11 ай)

1011 1381 1621 850 1284 6147

2011-2015-жылдары орду толтурулган зыяндын жалпы саны (сом)

2011-ж. 2012-ж. 2013-ж.  2014-ж.
2015-ж.

(11 ай)

Жыйынтыгы  
(2011- 

2015-жж.)

343,884,441 221,005,918 1,291,150,081 917,986,993 1 476 896 ,3 4,250,923,733
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Коргоо кеңешинин Жумушчу тобунун  
2015-жылдагы ишинин жыйынтыгы

Атайын түзүлгөн орган – Коргоо кеңешинин Антикоррупциялык саясаттын 
мамлекеттик стратегиясын ишке ашырууну контролдоо боюнча жумушчу топ 
(мындан ары – Коргоо кеңешинин жумушчу тобу) – бардык мамлекеттик инс-
титуттарды коррупциялык тобокелдиктердин болушун текшерет жана жетек-
чилерге мындай схемаларды токтоосуз жоюуга кагаз жүзүндө буйрук берет. 
Коргоо кеңешинин жумушчу тобу 47 жыйын өткөргөн. Бул мезгил аралыгында 
Жумушчу топ коррупциялык көрүнүштөргө кылдат талдоо жүргүзүүнү демил-
ге кылып жана 20 мамлекеттик орган үчүн антикорруциялык иш-чараларды 
иштеп чыккан. 

Деталдаштырылган пландын чаралары төмөнкүлөргө багытталган:

- мыйзамдагы кемчиликтерди жана коррупциялык ченемдерди четтетүү,
- жол-жоболордун ачыктыгын камсыз кылуу,
- башкаруу системасын автоматташтыруу жана маалыматтар базасын өр-

күндөтүү,
- ашыкча бюрократтык бөгөттөрдү кыскартуу,
- бири-бирин кайталаган функцияларды болтурбоо максатында башка-

руучу реформаларды өткөрүү,
- кадр саясатын өркүндөтүү,
- ошондой эле бир катар иш-чаралар.

Коргоо кеңешинин жумушчу тобу тарабынан коррупциялык тобокелдик-
тердин төмөнкү негизги аймактары аныкталган: мамлекеттик сатып алуу-
лар, кадрдык дайындоолор, лицензиялык-уруксат берүүчү система, мамле-
кеттик кызматтарды көрсөтүү.

Мыйзам деңгээлинде Коргоо кеңешинин жумушчу тобу тарабынан бардык 
каралган мамлекеттик органдарда жаңы ЧУАларды иштеп чыгуу жана аны 
түп-тамырынан кайтадан иштеп чыгуу жөнүндө сунуштар киргизилген. Айрым 
мамлекеттик органдар боюнча башкаруучулук деңгээлде тийиштүү кызмат 
адамдарынын жоопкерчилиги боюнча так сунуштар киргизилген.

Төмөндө тийиштүү мамлекеттик органдарда системалуу коррупцияны де-
монтаждоо боюнча деталдаштырылган пландарда ишке ашырууга сунуштал-
ган коррупцияга каршы чараларды киргизүүнүн кыйла ийгиликтүү мисалдары 
келтирилген.

Кыргыз Республикасынын ИИМнин Жол-кайгуул кызматынын кызмат-
керлеринин жол кыймылынын катышуучулары менен болгон байланышын 
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минималдаштыруу максатында 2014-жылы биринчи жолу административдик 
айып пулду РОS-терминалдар аркылуу төлөө системасы ишке киргизилген. 
2014-жылы айып пул төлөөнүн ушундай формасы боюнча мамлекеттик бюд-
жетке болжол менен 12 млн. сом түштү. 2015-жылдын 10 айы ичинде сумма 
болжол менен 62 млн. сомду түздү, бул өткөн жылдагы ошол эле мезгилдеги 
көрсөткүчтөн 4 эсеге көп. Мында айыптардан түшкөн акча каражаттарынын 
25%ы коррупциялык тобокелдиктерди азайтуу үчүн да ИИМдин Жол-кайгуул 
кызматынын эсебине түшөт.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Геология жана ми-
нералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин электрондук сай-
тында “Кен чыккан жерлердин интерактивдүү картасы” көрсөтүлгөн, ал ма-
нипуляциялоо жана маалыматтар базасына жетүү үчүн мыйзамсыз сый акы 
төлөө мүмкүндүгүн кыйла азайтат. Түздөн-түз сүйлөшүүлөр жоюлду жана 
кен пайдалануучулар үчүн аукциондорду өткөрүү жол-жобосу өркүндөтүлдү. 
2014-2015-жылдары жүргүзүлгөн аукциондордун натыйжасында бюджетке 
400 млн. сомдон ашык сумма келип түштү, бул 2013-жылы бюджетке түшкөн 
каражаттардан 10 эсеге көп. Бүгүнкү күндө маалымат бардыгы үчүн жетки-
ликтүү эле болбостон, ошондой эле өлкөнүн бюджетине олуттуу салыктар 
түшө баштады.

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигин-
де университеттерге кабыл алуунун электрондук системасы киргизилди, ал 
өлкөнүн 16 ЖОЖунда иштеп жатат. Бул чара кабыл алуу кампаниясынын 
ачык-айкындуулугун камсыз кылууга мүмкүндүк берди. Жогорку аттестация-
лык комиссияда диссертанттардын электрондук кезегин киргизүү да жакшы 
саамалык болду, бул диссертацияларды жактоодо коррупцияны болтурбоого 
мүмкүндүк берет.

Жумушчу топтун сунуштамалары боюнча Кыргыз Республикасынын Өк-
мөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын Транспорттук кара-
жаттарды каттоо департаментинде “Тестирлөө” автоматтык маалыматтык 
системасы ишке киргизилди, анын натыйжасында департаменттин кызмат-
керлери тарабынан түрдүү көз боёмолоо жолдору азаят.

Коргоо кеңешинин Жумушчу тобунун сунуштамасы боюнча Кыргыз Рес-
публикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын Калкты 
жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаменти “Паспорт” элект-
рондук автоматташтырылган системасын ишке киргизди, ал келечекте бланк-
тарды кагаз түрүндө толтурууну жоёт, бланктарды бузуп алуулардын санын 
азайтат, паспорт алууну тездетет жана жалпысынан ушул чөйрөдө корруп-
циялык көрүнүштөрдүн санын төмөндөтөт.

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун системасында Кор-
гоо кеңешинин Жумушчу тобунун антикоррупциялык иш-чараларынын арка-
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сынан депозиттик аукциондорду өткөрүү системасы кыйла жакшыртылды. 
Мурда аукциондорго бир нече тандалып алынган банктар гана катышып 
келген, аларды тандоо системасы мындайча айтканда ачык-айкын болгон 
эмес. Азыркы учурда, комиссиянын курамы кеңейтилди, эми ага жарандык 
коомдун өкүлдөрү кирди. Ушул комиссиянын ишинин жыйынтыгы боюнча аук-
циондорго монополисттердин укугунда 2-3 банк эмес, 8-9 банк катышат, б.а. 
коррупциялык көрүнүштөр үчүн мүмкүнчүлүктөр кыйла азайды. Андан тышка-
ры, Социалдык фонддо эми ар бир жаран ведомствонун расмий сайттарын-
да өзүнүн пенсиясын алдын ала эсептеп, ошондой эле пенсияны дайындоо 
жана кайра эсептеп чыгуу үчүн документтер жана кадамдар жөнүндө зарыл 
маалыматты алат.

Мамлекет жүргүзүп жаткан антикоррупциялык саясаттын жыйынтыктары-
на дүйнөгө белгилүү Transparency International уюму тарабынан жакшы баа 
берилди, ал өзүнүн “Коррупцияны кабылдоо индексинде-2014” Кыргызстан-
дын олуттуу алга жылышын белгиледи. Бул рейтингде Кыргыз Республикасы 
150-орундан 136-орунга түштү, бул антикоррупциялык тенденциялардын 14 
позицияга күчөшүн билдирет. Индекс Кыргызстандын алга жылышын төмөн-
күдөй баллдар боюнча кароого мүмкүндүк берет: өткөн жылы 24 пункттан, 
2014-жылы Кыргызстан 27 балл алып, 3 пунктка жогору көтөрүлдү.

Маалымат иретинде: 2012-жылы Кыргызстан 24 балл алып, 154-орунда 
болгон.

СОТ СИСТЕМАСЫН РЕФОРМАЛОО

Сот системасын реформалоо – 2013-2017-жылдар мезгилине Кыргыз Рес-
публикасын туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясында белгиленген эң 
негизги милдеттердин бири.

2010-жылдагы КР Конституциясы жана өлкөнүн жетекчилигинин мый-
замдарды, ошондой эле соттук-укуктук механизмдерди эл аралык укуктун 
ченемдерине толук ылайык келтирүү ниети реформаларды жүргүзүүгө негиз 
болуп калды.

Сот адилеттиги системасын реформалоо төмөнкүдөй үч приоритетке не-
гизденген:

- сотторду тандоо;
- 2014-2017-жылдарга Кыргызстандын сот системасын өнүктүрүү;
- сот адилеттигин жүргүзүүдө жаңыланган административдик, админист-

ративдик-процесстик, жазык, жазык-процесстик, жарандык-процесстик, 
аткаруу жана башка мыйзамдарды иштеп чыгуу.

Биринчи приоритеттин алкагында 2014-жылдын аягында Судьяларды 
тандоо боюнча кеңештин жаңы курамы түзүлдү жана Кыргыз Республика-
сынын судьяларынын кызмат орундарына конкурстук тандоо жол-жоболору 
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акыркы мыйзамдар менен белгиленген жаңы тартип боюнча 2015-жылдын 
февралынан тартып жаңыланды.

2015-жылдын 31-декабрына карата КР Жогорку сотунун Конституциялык 
палатасынын судьяларынын кызмат орундарына конкурстук тандоо болуп 
өттү жана парламент тарабынан үч судья (азыркы күндө бардыгы 10 судья) 
тандалып алынды. Райондор аралык соттордун, Бишкек шаарынын жана Чүй 
облусунун сотторунун судьяларынын кызмат орундарына да тандоо өткө- 
рүлдү.

Конкурстардын жыйынтыгы боюнча 8 райондор аралык сотунун (23 судья), 
Бишкек шаарынын 4 райондук сотунун (56 судья) жана Чүй облусунун 3 ра-
йондук сотунун (12 судья) судьялар курамы түзүлгөн жана иштеп жатат.

Тандоо болуп өттү жана КР Президентинин жарлыктары менен жергилик-
түү соттордун 91 судьясы дайындалды.

Экинчи приоритеттин алкагында 2013-2017-жылдар мезгилине Кыргыз 
Республикасын туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук стратегияга ылайык Кыр-
гыз Республикасынын сот системасын өркүндөтүүнүн негизги багыттары бе-
китилген жана ишке ашырылууда.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Кыргыз Республикасынын Жогорку соту 
менен өз ара аракеттенүүдө координацияланган иш-аракеттери жана жылдык 
бюджеттерди эске алуу менен программанын иш-чараларынын ишке ашыры-
лышын камсыз кылат: соттордун материалдык базасын чыңдоо маселелери 
чечилүүдө, сот системасына республикалык бюджеттин каражаттары акыркы 
жылдары эки жарым эседен көп өстү.

Үчүнчү приоритеттин алкагында Кыргыз Республикасынын Президенти-
нин алдындагы Соттук реформа боюнча кеңештин жана түзүлгөн эксперттик 
жумушчу топтордун күч-аракети менен 2014-жылдын 30-сентябрына карата 
сот адилеттигин жүргүзүүдө укуктун процесстик жана башка ченемдерин өр-
күндөтүүгө багытталган мыйзамдарынын долбоорлорун даярдоо аяктады.

Бул иш сот реформасынын үчүнчү эң маанилүү приоритетин жана анын 
эң негизги звеносу болуп саналат. Маңызы боюнча, сот адилеттигин жүргү-
зүүнүн негиздерин мыйзамдык жаңылоо сот реформасынын негизги маңызы 
болуп саналат. Сот системасынын кемчиликтеринин басымдуу бөлүгү жана 
тиешелүү түрдө элдин нааразы болушунун көбүнчө бөлүгү процесстик ченем-
дерге байланыштуу.

Даярдалган мыйзам долбоорлору жарандардын соттун өкүмдарлыгынан 
коргоого, аны колдон келишинче чектөөгө багытталган. Ошондуктан мамле-
кет судьялык кароо чектерин кошо алганда, процесстик ченемдерди өркүндө-
түүгө барууда.

Мыйзам долбоорлорунун биринчи пакети жаңы Кылмыш-жаза кодексин, 
Жоруктар жөнүндө жаңы кодексти жана жазык укугу чөйрөсүн билдирген Жа-
зык-процесстик жана Жазык-аткаруу кодекстеринин жаңы редакцияларын 
камтыйт.
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Мыйзам долбоорлорунун экинчи пакети жарандык чөйрөсүнө да, жазык ат-
каруу чөйрөсүнө да тиешелүү жаңы Жарандык процесстик кодексти, “Аткаруу 
өндүрүшү жана сот аткаруучуларынын статусу жөнүндө” жаңы Мыйзамды, 
“Кепилденген мамлекеттик юридикалык жардам жөнүндө” жаңы Мыйзамды 
камтыйт.

Жол-жоболор, мөөнөттөр жана милдеттер боюнча процесстик ченемдерди 
сунушталуучу өзгөртүүлөр судьяларды мыйзамдык алкакка катуу коюп, кор-
рупциялык тобокелдиктерди жоюп, мыйзамдарга өзүм билемдик менен түшү-
нүк берүү мүмкүндүгүн бербей, Фемиданын кызматкерлерин сот адилеттигин 
калыс жана туура жүргүзүүгө мажбурлашы, ал эми судьялык жамаат кынтыгы 
бар судьялардан тазаланышы керек.

Бир эле учурда жаңы процесстик ченемдер судьяларды тандоо жана сот-
тордун инфраструктураларын өнүктүрүү менен бирдикте келечекте судья-
ларга ар кандай формада: финансылык, административдик жана башка фор-
мада кысым көрсөтүү мүмкүндүгүн азайтууга жана аны болтурбоого жол ачат.

Ошол эле убакта судьялардын ак ниетсиз жана судьянын жогорку статусу-
на карама-каршы келген жосундар жана укук бузуулар үчүн жоопкерчилигин 
күчөтүүнү болжолдойт. Ал үчүн судьялардын статусу жөнүндө жана судьялык 
өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамдарга бир катар өзгөртүүлөрдү кирги-
зүү сунушталат.

Атап айтканда, жарандык коомдун өкүлдөрүнүн катышуусу менен Тартип 
комиссиясын түзүүнүн жаңы тартиби толук жазылды, анын иштөө жол-жобосу 
жана принциптери жөнгө салынды.

Жаңы процесстик ченемдер укук коргоо органдарын жана алардын тергөө 
жана алгачкы текшерүү бөлүмдөрүн, жазаларды аткаруу органдарын өзүнүн 
ишине жарандын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо артыкчылыгынын 
позициясынан мамиле кылууга мажбур кылышы керек.

Кийинчерээк, эксперттик жамаат мыйзамдардын жогоруда аталган дол-
боорлоруна кошумча катары укук бузуулар жөнүндө жаңы мыйзам долбоор-
лорун, соттуулук реестрин, мунапыс берүү негиздерин жана башкаларды 
иштеп чыгуу зарылдыгына келди. Ушуга байланыштуу КР Президентинин 
Аппаратынын Жетекчисинин 2014-жылдын 23-сентябрындагы № 244 буйругу 
менен аларды иштеп чыгуу боюнча 3 жаңы эксперттик жумушчу топ түзүлдү.

КР Президентинин алдындагы Соттук реформа боюнча кеңеш эксперттик 
жумушчу топтор тарабынан иштелип чыгып, Кеңештин мүчөлөрү тарабынан 
айтылган сын-пикирлерди жана сунуштарды эске алуу менен укуктун про-
цесстик жана башка ченемдерин өркүндөтүүгө багытталган Кыргыз Респуб-
ликасынын жаңы кодекстеринин жана мыйзамдарынын долбоорлорун жал-
пысынан жактырды.

Зарыл мыйзам долбоорлорунун пакети белгилүү бир мезгилдин ичинде, 
адистердин эсеби боюнча 2017-жылдан тартып күчүнө кирээри болжолдо- 
нууда.
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Бул мыйзамдардын пакетин ишке ашыруу процессине комплекстүү мами-
ле кылууга, кадрларды алдын ала даярдоого жана аларды окутууга, алардын 
мазмунун жарандарга ар түрдүү формада жеткирүүгө, мыйзамдарды басып  
чыгарууга, мамлекеттик органдардын мыйзам актыларын өзгөртүүгө жана 
башка чараларды ишке ашырууга мүмкүндүк берет.

ТЕРРОРЧУЛУККА КАРШЫ КҮРӨШҮҮ

«Мамлекет өлкөнүн жана Кыргызстан жарандарынын кооп-
суздугун камсыз кылууга тийиш жана камсыз кылат»

 2015-жылдын 19-ноябрында Кыргыз Республикасынын Президенти  
А.Ш. Атамбаевдин Кыргыз Республикасынын Коргоо кеңешинин катчысы  

Т.Жумакадыров менен жолугушуусунда 

Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук концепциясында диний экст-
ремизм улуттук коопсуздукка келтирилген эң башкы коркунучтардын бири 
деп таанылган. Кыргыз Республикасы демократиялык принциптерди бекем 
жана кыйшаюусуз сактап, жарандардын абийир жана дин тутуу эркиндигине 
болгон укуктары үчүн шарттарды түзүп берет.

Диний уюмдар өнүгүү үчүн мүмкүндүк алышты. Өлкөбүздө 2014-2020-жыл-
дарга диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясы кабыл алынды, 
анда мамлекеттин дин аралашпаган мүнөзү диндин мамлекеттик башкарууга 
кийлигишпөөсүн билдирет деп так аныкталды. Ошол эле учурда мамлекет 
өзүнүн жарандарынын коопсуздугу үчүн жооптуу болгондуктан, мыйзамдар 
бузулган учурларда ыкчам чара көрө алат. 

Өлкөбүздө зордук-зомбулукту жана экстремизмди маалыматтык-идеоло-
гиялык жактан пропагандалоо олуттуу түрдө күчөгөндүгү байкалды. Ал диний 
көз караштардын радикалдашуусуна, жаштардын, аялдардын жана крими-
налдын экстремисттик ишмердүүлүккө тартылуусуна, жарандарыбызды чет 
өлкөдөгү согуштук аракеттер жүргөн аймактарга, өзгөчө Сирияга жана Иракка 
азгырма жалдоого жана жөнөтүүгө өбөлгө түзүп берди. Афган-пакистан жана 
жакынкы чыгыштагы аймактарда кооптуу абал сакталууда, ал аймактарда эл 
аралык террордук “Ислам мамлекети” (мурдагы аталышы “Ирактын жана 
Левантанын ислам мамлекети, ИГИЛ) уюмунун таасири күчөп, өзгөчө орунду 
ээлей баштады. 

Маалымат катары: Бүгүнкү күндө жакынкы чыгыштагы аймакта со-
гуштук аракеттерге республикабыздын 430 жараны катышууда, алардын 
саны барган сайын өсүп жатат. Улуттук курамын алсак: 70 %ын өзбектер, 
22 %ын кыргыздар, 4 %ын тажиктер жана уйгурлар түзөт.

Кыргыз Республикасынын жарандарын согуштук аракеттердеги аймак-
тарга жеткирүү Түркия, Россия, Афганистан жана Европа мамлекеттери 
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аркылуу транзит менен жүргүзүлүүдө. Социалдык-экономикалык жана үй-
бүлөлүк абалы, дин аралашпаган жана диний билиминин деңгээли, ошондой 
эле мүнөзү ар кандай болгон адамдар вербовка кылынууда жана тарты-
лууда.

Террорчулардын жана диний экстремисттердин коркунучунун күчөшүн 
алар уюштурган иштердин масштабдуулугу, анын ичинде жергиликтүү калк-
тын арасында экстремисттик идеологиянын активдүү жайылышы, ошондой 
эле аларды Сирияга жана Иракка азгырма жалдануусу жана жөнөтүлүүсү ай-
гинелеп жатат. 

Эгерде  2014-жылы 7 457 диний-экстремисттик материал алынса, 2015- 
жылы бул көрсөткүч 7 945 болду.

Интернет глобалдык тармагынын жана мобилдик байланыштын тиркеме-
леринин мүмкүндүктөрү жарандарыбызды мамлекетке каршы ишке активдүү 
тартууга жана аларды азгырып, жалдоого өбөлгө болууда. Алсак, Кыргыз-
станда кармалган экстремисттердин көпчүлүгү радикалдуу иш жөнүндө ал-
гачкы маалыматтарды, террордук актыларды уюштуруу жана жашыруун кү-
рөш жүргүзүү боюнча нускамаларды Интернет аркылуу алышкан.

“Маалыматташтыруу жөнүндө” жана “Экстремисттик ишке каршы күрөшүү 
жөнүндө” мыйзамдарга бир катар өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду кирги-
зүү демилгеленди, алар Интернет тармагындагы жана мобилдик байланыш-
тын тиркемелериндеги террорчулук жана экстремизм жаатындагы ар кандай 
көрүнүштөрдү азайтууга, тактап айтканда террордук жана экстремисттик мү-
нөздөгү сайттарга сотко чейин бөгөт коюу жолу менен азайтууга мүмкүндүк 
берет.

Мыйзам чыгаруу иштеринин алкагында “Ислам мамлекетинин” (Бишкек 
шаарынын Октябрь райондук сотунун 2015-жылдын 13-февралындагы че-
чими), “Джабхат ан-Нусра” (башка аталышы “Фронтан-Нусри”), “Катибат аль 
Имам аль Бухари”, “Жанат Ошиклари” (Ош шаардык сотунун 2015-жылдын 
13-майындагы чечими) сыяктуу уюмдардын ишмердүүлүгү экстремисттик 
жана террордук деп табылган жана Кыргыз Республикасынын аймагында 
тыюу салынган.

Ошол эле учурда алдын ала көрүлгөн иш-чараларга карабастан, террордук 
уюмдар активдүү аракеттердин тактикасын тандап жатат, муну 2015-жылдын 
16-июлунда өткөрүлгөн антитеррордук атайын операция айгинелейт. Анын 
жүрүшүндө “Ислам мамлекети” террордук уюмунун 4 мүчөсү жок кылынды 
жана аталган террордук уюмдун кылмыштуу ишине тиешелүү деп шектелген 
Кыргыз Республикасынын 7 жараны кармалды.

Бул багытта КРнын атайын кызматтарынын жана башка укук коргоо орган-
дарынын кызматкерлери өтө жоопкерчиликтүү иш алып барууда, өз өмүрүн 
тобокелге салууга туура келген учурлар да бар. Террористтик уюмдардын 
мүчөлөрүн кармоо жана мүмкүн болгон террористтик актыларды болтурбоо 
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боюнча атайын операциялар Бишкек шаарында 2015-жылдын 22-октябрында 
(«Достук» кичирайону) жана 10-декабрда («Чыгыш-5» кичирайонунда) жүргү-
зүлдү.

Бүгүнкү күндө дин кызматкерлери диний радикалдуу агымдардын жайы-
лышына идеологиялык жактан каршы күрөшүүдө жана сабырдуулукту бе-
кем карманган, улуттук каада-салттарды жана ислам баалуулуктарын кара-
ма-каршы койбогон, мамлекет менен өнөктөш мамилелерди өнүктүрүү үчүн 
идеологиялык негизи бар суннит исламынын ханафизм диний-укуктук мекте-
бинин (мазхабынын) алдыңкы ордун аныктоодо максаттуу иштеп жатышат.

Азыркы мезгилде Кыргыз Республикасында 19 уюм экстремисттик жана 
террордук деп таанылган, аларга өлкөбүздүн аймагында иштөөгө тыюу са-
лынган.

КЫРГЫЗСТАНДЫН КУРАЛДУУ КҮЧТӨРҮН РЕФОРМАЛОО

«Кыргызстанда армияга болгон сый-урматты калыбына 
келтирдик, аскердик кызматтын кадыр-баркы жана бедели 
көтөрүлдү»

 Кыргыз Республикасынын Президенти А.Ш. Атамбаевдин 2015-жылдын 
20-июлундагы КР Улуттук гвардиясынын № 708 аскер бөлүгүнө Күжүрмөн  

туусун тапшыруу аземинде сүйлөгөн сөзүнөн

Аскердик реформаны жүргүзүү учурдун талабы жана зарыл чара болуп 
эсептелет, ал мамлекеттин коопсуздугуна келтирилген коркунучтарга каршы 
чара көрүүнүн оперативдүүлүгүн жана натыйжалуулугун көтөрүүгө, мамле-
кеттик органдардын дараметин толук колдонууга, финансылык жана мате-
риалдык ресурстарды сарамжалдуу пайдаланууга багытталган.

Аскердик реформанын негизги жоболору жана багыттары 2013-2017-жыл-
дарга Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясында 
жана Кыргыз Республикасынын Аскер доктринасында каралган.

2013-2017-жылдарга аскердик коопсуздукту камсыз кылуудагы стратегия-
лык максат – аскердик реформаны өткөрүү үчүн ченемдик укуктук жана ма-
териалдык-техникалык базаны пландуу түзүү болуп  эсептелет, ал мамлекет-
тин коргонуу жөндөмдүүлүгүндөгү жана Куралдуу Күчтөрдүн даярдыгындагы 
көйгөйлөрдү жоёт. Ошондой эле Куралдуу Күчтөрдү башкаруунун бирдиктүү 
борборун түзүүнүн зарылдыгы көрсөтүлгөн.

Кыргыз Республикасынын Аскер доктринасында аскердик реформанын 
башкы максаты аныкталган. Бул  - Куралдуу Күчтөрдү жана башка аскердик 
түзүмдөрдү заманбап типтеги, аскердик башкаруунун бирдиктүү борбору бар, 
күжүрмөн жана сандык курамы жетиштүү болгон, материалдык-техникалык 

3-1178
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камсыз кылуунун натыйжалуу системасы бар куралдуу уюм кылып түзүү бо-
луп эсептелет.

Бул иштин алкагында Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабынын базасында 
Куралдуу Күчтөрдүн Генералдык штабын түзүү жана ага өлкөбүздүн Курал-
дуу Күчтөрүн башкаруунун бирдиктүү функциясын берүү жолу менен Курал-
дуу Күчтөрдү башкаруу системасы реформаланды. 

Аскердик реформанын башка маанилүү багыты болуп башкаруу система-
сынын жаңы уюштурулган схемасына ылайык аскердик башкаруу органда-
рынын ортосундагы ыйгарым укуктарды жана функцияларды бөлүштүрүү, 
ошондой эле башка мамлекеттик бийлик органдары менен өз ара аракетте-
нүүсүн координациялоо жана борборлоштуруу эсептелет.

Бул багытта башталган иш улантылууда. Тактап айтканда, Генералдык 
штабдын түзүмүндө Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамле-
кеттик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен 
өз ара аракеттенүү башкармалыгы түзүлдү.

Мындан тышкары, Генералдык штабдын базасында туруктуу негизде кри-
зиске каршы чара көрүү Борбору иштөөдө, анын курамына күч түзүмдөрүнүн 
жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү да кирди.

Өз ара аракеттенүүнүн жана координациялоонун маселелерин иш жүзүндө 
чечүү Куралдуу Күчтөрдүн Генералдык штабы өткөрүүчү биргелешкен окуу-
лардын алкагында ишке ашууда, алардын бири болуп “Коопсуздук” окуусу 
эсептелет. Бул жылы ал Жалал-Абад облусунда өткөрүлдү.

Аскерлерди финансылык жана материалдык-техникалык камсыздоонун на-
тыйжалуу жана оптималдуу системасын түзүү аскердик реформанын негизги 
багыттарынын бири болуп эсептелет. Мунун алкагында Кыргыз Республика-
сынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин Турмуш-тиричилик 
тейлөө комбинаты пайдаланууга киргизилди. Анын өндүрүштүк кубаттуулу-
гу күнүнө 500 комплект кийим-кече тигүүгө мүмкүндүк берет. Медициналык 
кызматтын чачкынды күчтөрүн жана каражаттарын бириктирүү жана Кыргыз 
Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Борбордук аскердик госпиталын  
түзүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө.

Аскердик-техникалык кызматташтык жүргүзүлүп жатат жана эл аралык 
программалар ишке ашырылууда, алардын артыкчылыктуу багыты болуп  
Куралдуу Күчтөрдүн муктаждыктарын ар тараптан камсыз кылуу эсептелет. 

Аскердик коопсуздукту тиешелүү түрдө камсыз кылууга, мамлекеттик чек 
араны ишенимдүү кайтарууга жана стратегиялык объекттерди күзөтүүгө 
өзгөчө көңүл бурулат. Муну камсыз кылуу үчүн Кыргыз Республикасынын  
Генералдык штабы тарабынан кошуундарды жана бөлүктөрдү аскердик кооп-
суздуктун кыйла маанилүү багыттарында кайра жайгаштыруу жана күчөтүү, 
ошондой эле жаңы аскердик бөлүмдөрдү түзүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө. 
Мисалы, мурдагы “Манас” транзиттик борборунун аймагында Кыргыз Респуб-
ликасынын Улуттук гвардиясынын өзүнчө батальону жайгаштырылды.
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Аскер кызматчыларын жана алардын үй-бүлөлөрүн социалдык коргоо 
Кыргыз Республикасынын аскердик уюмдарын өнүктүрүүнүн зарыл шарттары 
болуп эсептелет жана төмөнкү максаттарды көздөйт:

- аскердик кызматтын кадыр-баркын көтөрүү;
- аскер кызматчыларынын социалдык абалын жакшыртуу;
- аскерлердеги бийик моралдык духту сактоо, моралдык-психологиялык 

абалын чыңдоо жана аскер кызматчыларынын тартибин бекемдөө.
Социалдык коргоонун негизги милдеттери төмөнкүлөр:
- аскер кызматчыларынын жана жарандык персоналдын акчалай үлүштө-

рүн көтөрүү;
- аскер кызматынан бошотулган аскер кызматчыларын пенсия менен кам-

сыздоону өркүндөтүү;
- турак жай маселесин чечүү;
- аскер кызматчыларын, алардын үй-бүлөлөрүн жана аскер кызматынан 

бошотулган жарандарды медициналык тейлөөнү жана камсыз кылууну 
өркүндөтүү.

Эгемендик жылдарында биринчи жолу мамлекетибиз аскер кызматчыла-
рынын социалдык көйгөйлөрүн, эў алгач алардын үй-бүлөлөрүн турак жай 
менен камсыз кылуу маселесин чечип жатат.

Төмөнкү курулуштар аяктады:

• 2014-жылы:
- Бишкек шаарынын “Жал” кичи районундагы 72 квартиралуу турак үйү;
- Баткен облусунун Лейлек районунун Исфана шаарындагы 16 квартира-

луу үй;
- “Каркыра” Ысык-Көл чек ара отрядынын жана “Жийдесай” Жалал-Абад 

чек ара отрядынын чек ара заставасынын офицердик курамына беш үй-
бүлөлүк үй;

- Талас чек ара отрядынын “Арал”, “Сатыкей”, Баткен чек ара отрядынын 
“Айкөл”, “Кулунду”, “Самаркандек”, “Карабак”,  “Карамык”,  “Карашыбак”, 
Жалал-Абад чек ара отрядынын “Кербен”, “Кєк-Таш”, “Ак-Там” чек ара 
заставаларында 35 адамга казарма.

• 2015-жылы:
- Жалал-Абад чек ара отрядынын “Чаткал” чек ара заставасынын офицер-

дик курамына беш үй-бүлөлүк үй;
- Чүй чек ара отрядынын офицердик курамына 20 үй-бүлөлүк үй.
- ӨКМ кызматкерлери үчүн Чүй облусунда  18 үй-бүлөлүк үй;
- 4 турак үй (Бишкек шаарында 3 турак үйдө 180 квартира, Чүй облусунда 

1 турак үйдө 44 квартира) жана ИИМдин кызматкерлеринин үй-бүлөлөрү 
үчүн Балыкчы шаарында 20 квартиралуу жатакана;
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- УКМКнын кызматкерлери үчүн 81 квартиралуу үй (Бишкек ш.).
 КР Өкмөтүнүн «Укук коргоо органдарынын кызматкерлерин, Куралдуу 

Күчтөрдүн жана башка мамлекттик органдардын аскердик түзүлүштөрү-
нүн аскерлерин турак жай менен камсыз кылуу тууралуу» 2015-жылдын 
19-августунда кабыл алынган Токтомуна ылайык 2015-жылы ошондой 
эле Ош шаарында 206 квартира пайдаланууга берилди. Анын ичинен 
ИИМге – 60, Коргоо министрлигине (Коргоо иштери боюнча мамлекеттик 
комитетке) – 33, ӨКМ – 15, УКМК – 30, Мамлекеттик чек ара кызматы- 
на – 33, Баңги заттарын көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматына – 
10, Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматына – 11 жана Улуттук гвар-
дияга – 14 квартира берилди.

• 2016-жылы төмөнкүлөрдү пайдаланууга берүү пландалууда:
- Чүй чек ара отрядынын аскер кызматкерлери үчүн 36 үй-бүлөлүк үй;
- Баткен жана Талас чек ара отряддарынын аскер кызматкерлери үчүн  

48 үй-бүлөлүк 2 үй;
- Куралдуу күчтөрдүн аскерлери үчүн Бишкек шаарында 81 квартиралуу 

турак үй;
- Куралдуу күчтөрдүн аскерлери үчүн Баткен облусунда 90 үй-бүлөлүк  

3 турак үй;
- УКМКнын кызматкерлери үчүн 162 үй-бүлөлүк 2 турак үй (Бишкек ш.).  

Күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерин турак жай менен камсыз кылуу

Күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерин турак жай менен камсыз кылуунун 
алкагында 2011-2015-жылдары 15 көп кабаттуу үй пайдаланууга берил- 
ди. Тактап айтканда 647 квартира жана жатаканалардагы 116 бөлмө 
Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин, Өзгөчө кырдаал- 
дар министрлигинин кызматкерлерине, Генералдык штабдын жана Кор- 
гоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин аскер кызматчыларына, 
Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын, Улуттук коопсуздук мам- 
лекеттик комитетинин жана Баңги заттарын көзөмөлдөө боюнча мамле- 
кеттик кызматынын кызматкерлерине берилди. 

КР Президенти Алмазбек Атамбаевдин тапшырмасына ыйлайык 2016-
жылы ИИМдин кызматкерлери үчүн 9 кабаттуу үч турак үй курулат. 2016-
жылы башка күч түзүмдөрү үчүн да турак жай куруу иши уланат, алардын 
катарында КР ӨКМ кызматкерлери үчүн Бишкек шаарында 161-кварти-
ралуу үй.
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Пайдаланууга берилген турак жай объекттери жөнүндө маалыматтар

№
Ведомствонун  

аталышы

Көп кабаттуу 
үйлөрдүн 

саны

Турак жайдын  

жайгашкан жери

Квартира-

нын саны  

1. Ички иштер министр- 
лиги 4

Бишкек шаары, Баткен 
шаары, Балыкчы шаары, 
Чүй облусу 

268

2. Өзгөчө кырдаалдар ми-
нистрлиги 4 Ош шаары, Чүй жана  

Жалал-Абад облустары 61

3.
Генералдык штаб жана 
Коргоо иштери боюнча 
мамлекеттик комитет

7
Бишкек шаары, Ош шаа-
ры, Көк-Жаңгак шаары, 
Ала-Бука айылы

260

4. Улуттук коопсуздук мам-
лекеттик комитети 1 Бишкек шаары 81

5. Мамлекеттик чек ара 
кызматы 3 Ысык-Көл, Чүй жана Жа-

лал-Абад облустары 30

Курулуп жаткан жана курууга пландалган турак жай  
объекттери жөнүндө маалыматтар

№
Ведомствонун  

аталышы

Үйлөрдүн 

саны

Турак жайдын  

жайгашкан жери

Квартиранын 

саны

1. Ички иштер министр-
лиги 4 Бишкек жана Ош шаар-

лары 247

2. Өзгөчө кырдаалдар ми-
нистрлиги 3 Бишкек шаары 161

3.
Генералдык штаб жана 
Коргоо иштери боюнча 
мамлекеттик комитет 

5 Бишкек шаары, Ош шаа- 
ры, Баткен облусу 743

4. Улуттук коопсуздук 
мамлекеттик комитети 2 Бишкек шаары 162

5. Мамлекеттик чек ара 
кызматы 4 Чүй, Талас, Баткен жана 

Жалал-Абад облустары 100
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ТЫШКЫ САЯСАТ

«Бүгүн биз эл аралык аренада мурда болуп көрбөгөндөй “тең 
даражада” диалог куруп жатабыз. Бул эл аралык өнөктөш-
төр тарабынан кабыл алынууда. Биздин тышкы саясат  
Кыргызстандын улуттук кызыкчылыктарына гана таянат»

Кыргыз Республикасынын Президенти А.Ш. Атамбаевдин 2015-жылдын 
31-августундагы Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын  
24 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарада сүйлөгөн сөзүнөн

2015-жылы тышкы саясий чөйрөдө мамлекеттер аралык мамилелердин 
жагымдуу саясий шарттарын колдоого жана  эки тараптуу форматта, ошон-
дой эле көп тараптуу аянтчаларда өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу маселеле-
рин илгерилетүүгө багытталган иштер жүргүзүлдү.

Ушул максатта стратегиялык өнөктөштөр – Россия, Казакстан, Түркия 
жана Кытай менен өз ара аракеттенүү, анын ичинде көп тараптуу инсти-
туттардын – Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун (ЖККУ), Шанхай 
кызматташтык уюмунун (ШКУ), Түрк тилдүү мамлекеттердин кызмат-
таштыгынын кеңешинин (ТТМКК) жана башка региондук бирикмелердин 
алкагында толук форматта жүргүзүлдү.

Ошол эле учурда негизги күч аракеттер Кыргыз Республикасын Евразия 
экономикалык бирлигине (ЕАЭБ) кошулуусун аягына чыгарууга багытталды.

Европа жана Европа бирлигинин өлкөлөрү менен саясий диалогду улан-
туу, КР менен Евробирликтин ортосундагы өнөктөштүк жана кызматташтык 
жөнүндө макулдашуунун, ошондой эле Евробирликтин Борбордук Азия үчүн 
стратегиясынын алкагында өз ара аракеттенүүнү ырааттуу түрдө өнүктүрүү 
Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын артыкчылыктарынын бири бо-
луп калды. АКШ менен кызматташтык Кыргызстандын тышкы саясатындагы 
маанилүү багыттардын бири бойдон калды.

Азия мамлекеттери жана булуңдагы араб өлкөлөрү менен кызматташтык-
ты тереңдетүү аракеттери улантылды. БУУ, ЕККУ системаларынын атайын 
мекемелери, программалары жана башка эл аралык уюмдар менен артыкчы-
лыктуу багыттар боюнча кызматташтыкты андан ары илгерилетүүгө өзгөчө 
көңүл бурулду. Мындан тышкары, региондогу, Азиядагы жана Европадагы 
бир катар өлкөлөр менен мамлекеттер аралык мамилелер жанданды, аларга 
жогорку деңгээлдеги иш сапарлар жасалды.

2011-2015-жылдары Кыргызстандын эл аралык бедели олуттуу бекем- 
делди:

2014-жылдын 23-декабрында Жогорку Евразиялык экономикалык кеңеш-
тин жыйынында Кыргыз Республикасынын Евразия экономикалык бирлик жө-
нүндө келишимге кошулуусу тууралуу келишимге кол коюлду. 2015-жылдын 
8-майында Москва шаарында Кыргыз Республикасынын Евразия экономика-
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лык бирлик жөнүндө келишимге кошулуусу тууралуу келишимдин кошумча 
протоколдоруна кол коюлду. 2015-жылдын 12-августунда ЕАЭБдин мүчө-
мамлекеттеринде ички мамлекеттик жол-жоболор аткарылгандан кийин 
Кыргызстан  Евразия экономикалык бирликтин толук мүчөсү болуп  
калды.

2015-жылдын 28-октябрында Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы ассамб-
леясында көпчүлүк добуш менен (147) Кыргызстан БУУнун 2016-2018-жыл-
дарга адам укуктары боюнча кеңешинин мүчөсү болуп шайланды.

2016-жылы Кыргызстан эки эл аралык уюмда – Көз карандысыз мам-
лекеттер шериктештигинде (КМШ) жана Түрк тилдүү мамлекеттердин 
кызматташтыгынын кеңешинде (ТТМКК) төрагалык кылат. 2016-жылдын 
сентябрында Бишкек жана Чолпон-Ата шаарларында бул уюмдардын 
мүчө-мамлекеттеринин башчыларынын катышуусу менен эки саммит 
өтөт.

Мындан тышкары, ТТМКК саммитинин алкагында экинчи Дүйнөлүк көч-
мөндөр оюндарын өткөрүү каралууда. Биринчи Дүйнөлүк көчмөндөр оюнда-
ры 2014-жылы өткөрүлгөн. Анда турнирге дүйнөнүн 19 өлкөсүнөн 22 курама 
команда жана 430дан ашык спортсмен катышкан.

* * *
Баса белгилей кетүүчү нерсе, тышкы өнөктөштөр менен сүйлөшүүлөрдү 

жүргүзүүдө жана иш сапарларды уюштурууда Мамлекет башчысы бул кыз-
матташуулардан Кыргыз Республикасынын улуттук кызыкчылыктарын эске 
алуу менен конкреттүү практикалык натыйжаларга жетишүүгө умтулууда.

Россия Федерациясы менен кызматташуу

Алмазбек Атамбаевдин Кыргыз Республикасынын Президентинин кыз-
матына киришкен учурдан баштап Россия менен кызматташуу өзгөчө актив-
дүүлүгү менен айырмаланды. Буга Кыргызстан менен Россиянын мамлекет 
башчыларынын ортосундагы байланыштын үзгүлтүксүз болгондугу далил.

2011-жылдын декабрынан баштап Мамлекет башчысынын Россия Феде-
рациясына жасаган иш сапарлары кыргыз-россия кызматташуусундагы ак-
туалдуу маселелерди чечүүгө жана Кыргызстан менен Россиянын ортосунда-
гы байланышты мындан ары тереңдетүү жана кеңейтүү жолдорун аныктоого 
өбөлгө болду.

2011-2015-жылдары Россия Федерациясы менен кызматташуунун ал-
кагында төмөнкүдөй макулдашууларга жетишилди:

• Негизги карыз болгон 488,9 млн. АКШ доллары суммасындагы жана 
2049-жылга чейин төлөнүүгө тийиш болгон пайыздар боюнча 110,1 млн. АКШ 
доллары суммасындагы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик карызын 
Россия этап-этабы менен кечти. Мунун өзү тышкы карыздарды төлөөгө ка-
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ралган каражаттарды КРнын мамлекеттик бюджетиндеги олуттуу болгон чы-
гымдар боюнча беренелерине жумшоого мүмкүндүк берет.

• Бириккен россиялык аскер базасын (БРАБ) Кыргыз Республикасынын ай-
магында 2017-жылдан баштап, колдонуудагы макулдашуунун мөөнөтү аякта-
гандан кийин, 15 жылдык мөөнөткө жайгаштыруу. Ошол эле учурда БРАБдын 
максаты Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрү менен бирдикте Кыргыз 
Республикасынын эгемендигин жана коопсуздугун камсыз кылуу, анын ичин-
де эл аралык террордук түзүмдөрдүн кол салууларына каршы күрөшүү болуп 
эсептелет.

• Россиялык объекттер жайгашкан жерлер үчүн ижара акысын компенсация-
лоо жөнүндө маселени РФ чечти. 2012-жылдын 1-мартында 2008-2011-жыл-
дарга россиялык аскер объекттеринин жайгашкан жерлерин пайдаланганды-
гы үчүн 15 млн. 466 миң 238 АКШ доллары суммасындагы акча каражаты 
которулду.

• КР газ-транспорт системасын башкарууга “Газпром” ААКнын катышуусу-
нун жана Кыргызстандын аймагына жаратылыш газын берүүнүн алкагында 
2014-жылдын октябрынан баштап Кыргыз Республикасынын керектөөчүлө-
рүнө жаратылыш газы 1 миң м3 үчүн 165 АКШ долларында берилүүдө. КР газ 
тармагын өнүктүрүүгө 45 475,5 млн. сом суммасындагы (анын ичинде 2015-
жылы 5 840,3 млн. сом суммасындагы) инвестициялык каражаттарды салуу 
каралган 2015-2017-жылдарга инвестициялык программа кабыл алынды. 
Республика боюнча ден соолукту чыңдоочу комплекстердин курулушу карал-
ган “Газпром балдарга” программасы ишке киргизилди.

• Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосундагы эко-
номикалык кызматташтыкка көмөктөшүү, Кыргыз Республикасынын эконо-
микасын жаңылоо жана өнүктүрүү, евразиялык экономикалык интеграцияга 
катышуусу менен шартталган мүмкүндүктөрдү натыйжалуу пайдалануу мак-
сатында капиталы 1 млрд. АКШ доллары өлчөмүндө Кыргыз-Россия өнүктү-
рүү фонду түзүлдү.

• Кыргыз Республикасына кайтарымсыз негизде КРнын Бажы бирлигине 
кошулуусу боюнча жол картасында каралган иш-чараларды ишке ашырууга 
200 млн. АКШ доллары өлчөмүндөгү жардам бөлүндү.

• КР жарандары РФ аймагында каттоодон өтпөй, 30 күн болууга укуктуу.

* * *
2015-жылдын 21-22-декабрында Кыргыз Республикасынын Президенти 

А.Атамбаев ЖККУнун жамааттык коопсуздук Кеңешинин сессиясына жана 
Жогорку Евразиялык экономикалык кеңешине мүчө мамлекет башчыларынын 
жыйынына катышуу үчүн Россия Федерациясына жумушчу сапар жасады.
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Бир катар чектеш өлкөлөр менен кызматташуу

Чектеш өлкөлөр менен ынак коңшулук мамилелерди бекемдөө саясаты-
нын алкагында Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев-
дин жана Казакстан Республикасынын Президенти Нурсултан Назарбаевдин 
өз ара иш сапарлары болду.

Жалпысынан Кыргыз Республикасы менен Казакстан Республикасынын 
ортосундагы саясий-экономикалык диалогдун динамикасы бардык деңгээлде 
өсүш темпин сактоодо. Туруктуу негизде Казакстан Республикасы менен эки 
тараптуу кызматташууну бекемдөө боюнча иштер жүргүзүлүүдө, стратегия-
лык өнөктөштүктүн мамилелерин тереңдетүүгө багытталган көптөгөн иш-ча-
ралар өткөрүлдү.

Эки тараптуу мамилелерде 2015-жылдагы эң маанилүү окуя катары Пре-
зидент Алмазбек Атамбаевдин Казакстанга жасаган иш сапарын (6-июль) 
жана Казакстан Республикасынын Премьер-министри Карим Масимовдун 
Кыргызстанга жасаган иш сапарын (19-20-июль) белгилесе болот. 2015-жыл-
дын 11-августунда Казакстан Республикасынын Президенти Нурсултан  
Назарбаевдин Кыргыз Республикасына жасаган иш сапарынын алкагында 
бажы постторун алып салууга байланыштуу “Кордай” мамлекеттик чек ара 
аймагында телебайланыш уюштурулду.

* * *
Тажикстан Республикасы менен принципиалдуу көйгөйлүү маселелерди 

чечүүдө белгилүү бир жылыштар байкалды.
2013-жылдын 27-майында Тажикстандын Президенти Эмомали Рахмон-

дун Кыргызстанга расмий сапары болду жана КР менен ТРдин мамлекеттер 
аралык координациялык кеңешинин 1-жыйналышы Бишкек шаарында өткө-
рүлдү. Мындан тышкары, Эмомали Рахмон Бишкекте ЖККУнун формалдуу 
эмес саммитине (2013-жылдын майы) жана ШКУнун саммитине (2013-жыл-
дын сентябры) катышты.

Өз кезегинде Президент Алмазбек Атамбаев ШКУнун мүчө-мамлекетте-
ринин башчыларынын кеңешине катышуу үчүн 2014-жылдын 11-12-сентяб-
рында жана ЖККУ ЖККнын кезектеги сессиясына катышуу үчүн 2014-жылдын 
14-сентябрында Тажикстанга барды, анын алкагында ТР Президенти Эмома-
ли Рахмон менен сүйлөшүүлөр жүрдү.

Жолугушуулардын жүрүшүндө кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын  
делимитациялоо жана демаркациялоо процессин ылдамдатуу жана Кыргыз 
Республикасы менен Тажикстан Республикасынын чек ара райондорунда 
ишенимди бекемдөө  маселелерине өзгөчө көңүл бурулду.
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* * *
2013-жылдын 12-13-сентябрында Өзбекстан Республикасынын Прези-

денти Ислам Каримовдун Кыргызстанга ШКУнун Бишкек саммитине катышуу 
максатында иш сапары болду. 

Эң жогорку деңгээлде болуп өткөн жолугушуунун жүрүшүндө Кыргызстан 
менен Өзбекстандын башчылары эки тараптуу кызматташууну өнүктүрүүнүн 
актуалдуу маселелерин талкуулашты.

* * *
2014-жылдын 11-12-ноябрында Мамлекет башчынын Түркмөнстанга би-

ринчи жолу расмий сапары болду, анын жыйынтыгында 10 документке, анын 
ичинде Кыргызстан менен Түркмөнстандын ортосундагы Достук, өз ара түшү-
нүшүү жана кызматташуу жөнүндө келишимге, ошондой эле Соода-экономи-
калык, илимий-техникалык жана гуманитардык кызматташуу боюнча кыргыз-
түркмөн комиссиясы жөнүндө өкмөттөр аралык макулдашууга кол коюлду.

2015-жылдын 5-6-августунда Түркмөнстандын Президенти Гурбангулы 
Бердымухамедовдун Кыргыз Республикасына мамлекеттик сапары болду.

Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө эки мамлекеттин башчылары саясий, соо-
да-экономикалык жана маданий-гуманитардык чөйрөлөрдөгү кызматташуу 
маселелерин, ошондой эле региондук коопсуздук жана БУУнун, эл аралык 
жана региондук уюмдардын алкагында өз ара аракеттенүүнүн маселелерин 
талкуулашты. Сапардын жыйынтыгы боюнча 15 документке кол коюлду.

Ошондой эле Ысык-Көл облусунда түркмөн тараптын 5 жылдыздуу ден 
соолукту чыңдоочу жайды куруусу жөнүндө макулдашууга кол коюлду.

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев 2015-жылдын 
11-12-декабрында Түркмөнстанга сапар жасады. Сапардын алкагында Мам-
лекет башчысы Түркмөнстандын Президенти Гурбангулы Бердымухамедов 
менен жолугушуп, “Нейтралитет саясаты: тынчтык, коопсуздук жана өнүгүү 
үчүн эл аралык кызматташуу” эл аралык конференциясынын ачылыш аземи-
не катышты.

* * *
2014-жылдын 10-октябрында КМШга мүчө мамлекеттердин мамле-

кет башчыларынын кеңешинин, ЕврАзЭС мамлекеттер аралык кеңе-
шинин жана Жогорку Евразиялык экономикалык кеңешинин кезекте-
ги жыйындарына катышуу үчүн Кыргыз Республикасынын Президенти  
А.Ш. Атамбаевдин Беларусь Республикасына иш сапары болду.
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Кытай менен кызматташуу

Президенттиктин 4 жыл аралыгында Мамлекет башчысы А.Атамбаев 
2012-жылдын июнунда ШКУнун саммитине катышуу, 2012-жылдын сентяб-
рында Үрүмчү шаарында ЭКСПОнун ачылыш аземине катышуу менен кош-
толгон Кытай Эл Республикасына расмий сапар жасады. 2013-жылдын сен-
тябрында КЭРдин Төрагасы Си Цзиньпиндин Кыргызстанга мамлекеттик 
сапары, 2014-жылдын майында Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним 
көрсөтүү чаралары боюнча кеңешменин (АӨИКК) саммитине катышуу менен 
коштолгон КР Президентинин Кытайга мамлекеттик сапары болду. Ошондой 
эле 2015-жылдын сентябрында Улуу Ата Мекендик согуштагы Жеңиштин 70 
жылдыгына жана Кытай элинин япон баскынчыларына каршылык көрсөткөн 
согушундагы Жеңишинин 70 жылдыгына арналган эскерүү иш-чараларына 
катышуунун алкагында Кыргызстандын Президентинин КЭРге иш сапары 
болду. 

2013-жылдын сентябрында Кыргызстан жана Кытай өз ара кызматта-
шуунун  жаңы деңгээлине – стратегиялык өнөктөштүккө чыкты. Бул жөнүндө 
КЭРдин Төрагасы Си Цзиньпиндин Кыргызстанга жасаган мамлекеттик сапа-
рынын жыйынтыгы боюнча саясий документте белгиленди.

2015-жылдын сентябрында Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда жаңы 
он жылдык мезгилге – 2015-2025-жылдарга КР менен КЭРдин ортосундагы 
Кызматташуу программасына кол коюлду.

КЭР Өкмөтү 1 млрд. 650 млн. юань  (2012-жылы 150 млн., 2013-жылы 
200 млн., 2014-жылдын майында 300 млн. жана 2014-жылдын декабрында  
1 млрд.) өлчөмүндө грант берди, ошондой эле Бишкекте ШКУнун саммитин 
өткөрүү үчүн 46 жеңил авто жана 4 микроавтобус түрүндө кайтарымсыз жар-
дам көрсөттү.

2012-2015-жылдары КЭР Өкмөтү “Датка” подстанциясын куруу (208 млн. 
АКШ доллары), “Датка-Кемин” линиясын куруу (390 млн. АКШ доллары), Биш-
кек шаарындагы ЖЭБди жаңылоо (386 млн. АКШ доллары), “Түндүк-Түштүк” 
автожолунун 1-фазасын куруу (400 млн. АКШ доллары), ошондой эле “Кыр-
гызстан-Кытай” газөткөргүчүн куруу жана пайдалануу (1,4 млрд. АКШ долла-
ры), “Түндүк-Түштүк” автожолунун 2-фазасын куруу (298 млн. АКШ доллары) 
үчүн ж.б. бир катар ири кредиттерди бөлүп берди.

Түркия менен кызматташуу

2011-жылдын 1-декабрында Бишкек шаарында Президент Алмазбек Атам-
баев менен Түркиянын Президенти Абдулла Гүлдүн катышуусунда Кыргыз-
стандын Түркияга болгон 49,2 млн. АКШ доллары өлчөмүндөгү тышкы кары-
зын кечүү жөнүндө өкмөттөр аралык макулдашууга кол коюлду.
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Азыркы учурда Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы стратегиялык 
кызматташуунун Жогорку кеңешинин 3-жыйналышынын (СКЖК) (2014-жыл-
дын 3-4-июну, Анкара шаары) жана Өкмөттөр аралык кыргыз-түрк комиссия-
сынын (ӨАК) 8-жыйналышынын (2014-жылдын 24-26-декабры, Бишкек шаа-
ры) чечимдерин ишке ашыруу биргелешип иштөө үчүн негиз болуп эсептелет.

Түркиянын Өкмөтү 100,0 млн. АКШ доллары суммасындагы жеңилдетил-
ген кредитти жана 6 млн. АКШ доллары суммасындагы грантты Кыргыз Рес-
публикасына берүү жөнүндө чечим кабыл ады.

“Ыйман” диний маданиятты өнүктүрүү фондуна көмөк көрсөтүү макса-
тында Түркия Республикасынын Өкмөтү 2 млн. АКШ долларын бөлүп берди 
жана дагы 3 млн. АКШ долларын бөлүп берүү күтүлүүдө. 2015-2016-жылдары 
Бишкек шаарында ТИКА линиясы боюнча № 1- шаардык клиникалык оорука-
нанын курулушу башталат, бул долбоорго 20 млн. АКШ доллары каралган. 
Ошондой эле Бишкек шаарындагы Мамлекеттик тарых музейин Түркия Өкмө-
түнүн гранттык каражаттарына реконструкциялоо пландалууда (долбоордун 
болжолдуу наркы 15 млн. АКШ долларын түзөт).

АКШ менен кызматташуу

Мурда жетишилген макулдашуулар, анын ичинде Транзиттик ташуулар 
борборун жайгаштыруу маселеси боюнча макулдашуу улантылды. Бул АКШ 
тараптан олуттуу колдоого алынды жана жогорку баага татыды.

2014-2015-жылдары АКШнын жогорку даражалуу расмий адамдары Кыр-
гызстанга бир нече жолу сапар жасашты. 2015-жылдын 31-октябрынан баш-
тап 1-ноябрына чейин Бишкекке келген АКШнын Мамлекеттик катчысы Джон 
Керринин сапары алардын негизгиси болуп калды.

Тышкы саясаттын башка багыттары

Алмазбек Атамбаевдин 4 жылдык президенттигинде бир катар өлкөлөр, 
анын ичинде Азербайжан, Грузия, Германия, Австрия, Бельгия, Евробирлик 
институттары, Франция, Швейцария, Монголия, Япония, Корея Республика-
сы, Иран, Афганистан, Индия, Араб дүйнөсүнүн өлкөлөрү менен мамлекеттер 
аралык кызматташуу жанданды, аларга жогорку деңгээлде сапарлар болду.

Бул сапарлар аталган өлкөлөр менен эки тараптуу мамилелерди кыйла 
өнүктүрдү, диалогду мындан ары тереңдетүүгө жана кеңейтүүгө, ошондой 
эле саясий өз ара ишенимди бекемдөөгө өбөлгө түздү.

* * *
2012-жылдын 29-31-мартында Азербайжанга расмий сапар болду, 

анын жүрүшүндө Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы мамлекет-
тер аралык кеңеш түзүлүп, аны мамлекет башчылары жетектеди.
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2014-жылдын 24-октябрында Азербайжан Республикасында Кыргыз Рес-
публикасынын Элчилиги уюштурулду.

2013-жылдын 15-16-августунда Президент Алмазбек Атамбаев ТТМКК 
саммитинин 3-жыйналышына катышуу үчүн Азербайжандын Габала шаа-
рына иш сапар жасады. Анын жыйынтыгында Габала декларациясы кабыл 
алынды.

2016-жылдын сентябрында Азербайжан Республикасынын Президентинин 
Кыргызстанга расмий сапары жана Мамлекеттер аралык кеңештин 1-жыйна-
лышын өткөрүү күтүлүүдө.

* * *
Грузиянын Президенти Георгий Маргвелашвилинин Кыргызстанга 

иш сапары болуп, Мамлекет башчысы менен эки тараптуу жолугушууда өз 
ара аракеттенүүнүн абалы жана келечеги талкууланды.

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев 2015-жылдын 
11-декабрында “Нейтралитет саясаты: тынчтык, коопсуздук жана өнүгүү үчүн 
эл аралык кызматташуу” эл аралык конференциясынын ачылыш аземине ка-
тышуу үчүн Түркмөнстанга жасаган сапардын алкагында Грузиянын Прези-
денти Георгий  Маргвелашвили менен жолугушту.

* * *
Президент Алмазбек Атамбаевдин 2012-жылдын 10-12-декабрында-

гы жана 2015-жылдын 31-март - 1-апрелиндеги Германия Федеративдик 
Республикасына расмий сапарлары.

2012-жылдагы сапар Батыш Европага биринчи ирет жасалган сапар бол-
ду. Бул сапарлар ГФРдин жогорку жетекчилиги менен түз саясий диалогду 
түзүүгө жана бекемдөөгө, Германиянын көңүлүн Кыргызстандагы көйгөйлөр-
гө, саясий жана экономикалык колдоого болгон муктаждыкка, анын ичинде 
өлкөдө жүрүп жаткан демократиялык процесстерге бурууга мүмкүндүк берди.

Эки тараптуу байланыштарды мындан ары бекемдөөгө болгон багытты 
Президент Алмазбек Атамбаевдин 31-марттан 1-апрелге чейин ГФРга болгон 
сапары ырастады. Анын жүрүшүндө Федералдык канцлер Ангела Меркель 
жана Федералдык президент Йоахим Гаук менен жолугушту. Бул 2012-жыл-
дын декабрындагы расмий сапарынан кийин Мамлекет башчысынын ГФРга 
жасаган экинчи сапары болду. 

Германиянын Кыргызстандагы парламентаризмди жана демократиялык 
институттарды башкаруунун парламенттик формасына өтүүнү эске алуу  
менен өнүктүрүүгө көрсөткөн принципиалдуу колдоосу сапардын негизги  
жыйынтыгы десе болот.

2015-жылдын 30-июнунан баштап 1-июлуна чейин Бишкек шаарында  
өкмөттөр аралык сүйлөшүүлөр өттү, анын жыйынтыгында 2015-2016-жылда-
ры өнүктүрүү максатында Кызматташуу жөнүндө протоколго кол коюлду.
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15-июлда Германия тарап Кыргыз Республикасында КФВнын (Өнүктүрүү 
банкы) жергиликтүү бюросунун түзүлгөндүгү жөнүндө өкмөттөр аралык ма-
кулдашуу күчүнө киргендиги тууралуу кабардар болду. 

* * *
Австриянын Президенти Хайнц Фишердин 2013-жылдын 14-15-мар-

тындагы Кыргызстанга расмий сапары.
Эгемендүү Кыргызстандын тарыхында – бул Австрия Республикасынын 

жогорку деңгээлдеги биринчи сапары болду.
Хайнц Фишердин чакыруусу боюнча 2015-жылдын 22-24-мартында Кыргыз 

Республикасынын Президенти А.Ш. Атамбаевдин Австрияга жооп иретинде-
ги расмий сапары болуп, анын алкагында БУУнун жана ЕККУнун Венадагы 
штаб-квартирасына барды.

Акыркы жылдары соода-экономика чөйрөсүндөгү кызматташтыктын ди-
намикасы белгиленди. 23-мартта Вена шаарында кыргыз-австрия бизнес 
форуму уюштурулду. Бул иш-чаранын алкагында энергетика, инфраструк-
тура, туризм, кайра иштетүү тармагы сыяктуу чөйрөлөрдөгү кызыкчылыктар 
боюнча иштиктүү жолугушуулар жана сүйлөшүүлөр өттү. Экономиканын күн 
тартибинде Экономикалык кызматташуу боюнча аралаш кыргыз-австрия ко-
миссиясынын – ЭКАКАК – кезектеги 6-жыйналышын ушул жылы уюштуруу 
маселеси бар.

* * *
Президент Алмазбек Атамбаевдин 2013-жылдын 16-20-сентябрында-

гы жана 2015-жылдын 26-31-мартындагы Бельгия Королдугуна иш сапа-
ры болуп, анын алкагында Европа бирлигинин институттарына барды. 

Бул сапарлар Евробирликтин институттары, ошондой эле жалпысынан Ев-
ропа өлкөлөрү менен мамилелерди мындан ары бекемдөө үчүн жакшы шарт-
тарды түздү. Сапарлардын алкагында Мамлекет башчысы Бельгиянын би-
ринчи адамдары (Королу, Премьер-министри, Спикери) жана Евробирликтин 
ар кандай институттарынын жетекчилери менен жолукту.

Бельгиянын Королу Филипптин Кыргыз Республикасына расмий сапарын 
уюштуруу (бельгия тараптын маалыматы боюнча 2016/2017-жылдары бо-
лушу мүмкүн) жана тышкы иштер министрлеринин консультацияларынын 
2-раундун 2015-2016-жылдары өткөрүү маселелери экинчи сапардагы негиз-
ги сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы болуп калды.

* * *
Европа бирлигинин жетекчилиги менен тыгыз байланыш түзүлдү. 

Бельгияга сапардын алкагында өткөрүлгөн Европа кеңешинин, Европа комис-
сияларынын жана Европа парламентинин башчылары менен жолугушуулар 
Кыргызстандагы демократиялык кайра түзүүлөрдү мындан ары колдоо жана 
долбоордук ишти бекемдөө үчүн негиз салды.
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2016-жылдын майында Мамлекет башчысынын чакыруусу менен Европа 
парламентинин төрагасы Мартин Шульцтун Кыргызстанга сапары планда-
лууда.

* * *
Кыргыз Республикасынын Президентинин 2015-жылдын 24-25-мар-

тындагы жана БУУнун Климаттын өзгөрүүсү боюнча алкактык конвен-
циясынын тараптарынын 21-конференциясына катышуусунун алкагын-
да 2015-жылдын 29-ноябры-1-декабрындагы Франция Республикасына 
иш сапары.

Бул сапарлар өлкөбүздүн тышкы саясатынын географиясын кеңейтүү, 
Франциянын жогорку жетекчилиги менен жеке байланыштарды түзүү жана 
бекемдөө, ошондой эле эки тараптуу жана көп тараптуу, анын ичинде глобал-
дык көйгөйлөр боюнча кызматташтыкты өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө кызык-
дар жана даяр экенибизди көрсөтүү үчүн абдан маанилүү болуп эсептелет.

* * *
2014-жылдын 22-23-ноябрындагы Швейцария Президентинин Кыр-

гызстанга иш сапары.
Ошондой эле Швейцариянын Президентинин чакыруусу менен 2015-жыл-

дын 25-26-мартында Кыргызстандын Президенти Швейцария Конфедерация-
сына расмий сапарын жасады.

Бул сапар Швейцариянын жогорку жетекчилиги менен түз байланыштарды 
түзүүгө жана өз ара ишенимди бекемдөөгө, ошондой эле Швейцария тарап-
тын көңүлүн КР экономикалык муктаждыктарына, анын ичинде өлкөдөгү өт-
көрүлүп жаткан демократиялык процесстерге бурууга жана колдоосун алууга 
мүмкүндүк берди.

* * *
2012-жылдын 3-6-апрелинде Кыргыз Республикасына Монголиянын 

Президенти Цахиагийн Элбегдорждун расмий сапары болду.
Сапардын жыйынтыгында “Стамбул-Бишкек-Улан-Батор-Бишкек-Стамбул” 

авиарейси ачылды, ал Кыргызстан менен Монголиянын ортосундагы жүргүн-
чүлөрдү жана жүктөрдү ташууну көбөйтүүгө өбөлгө болду.

Бүгүнкү күндө кыргыз-монгол өкмөттөр аралык комиссиясынын иши кай-
ра улантылды, анын алкагында эки тараптуу мамилелердеги маселелердин 
бардыгын талкуулоо жана ишке ашыруу жүргүзүлүүдө.

2013-жылдын 12-13-сентябрында ШКУнун Бишкек саммитине катышуу 
үчүн Монголиянын Президенти Цахиагийн Элбегдорж Кыргызстанга иш са-
пар менен келди.
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2015-жылы январда Бишкекте монгол лидеринин кыска мөөнөттүү келүүсү-
нүн алкагында Кыргызстан менен Монголиянын мамлекет башчыларынын 
эки тараптуу жолугушуусу болду, бул жолугушуу эки өлкөнүн ортосундагы өз 
ара байланышты бекемдеди.

* * *
КР Президенти А.Атамбаевдин 2013-жылдын 26-февралынан 1-мар-

тына чейин Японияга расмий сапары.
Бул сапар өлкөбүздүн тышкы саясатынын географиясын кеңейтүү жана 

Япониянын жогорку жетекчилиги менен жеке байланыштарды түзүү үчүн маа-
нилүү болуп эсептелет.

2015-жылдын 26-ноябрында Япониянын Премьер-министри Синдзо Абэ 
Кыргыз Республикасына жооптуу расмий сапар менен келди. Эки тараптуу 
мамилелердин тарыхында биринчи жолу Япониянын Министрлер кабинети-
нин башчысы Кыргызстанга сапар жасады. Сапардын алкагында Президент 
Алмазбек Атамбаев менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү жана эки өлкөнүн орто-
сундагы мындан аркы кызматташтыктын планы аныкталды.

Бүгүнкү күндө япон тарап Борбордук Азия регионунда биринчилерден бо-
луп парламенттик демократияны бекемдөөгө багыт алган Кыргызстандагы 
саясий реформаларга принципиалдуу колдоо көрсөтөөрүн билдирди. Ушул 
контекстен алганда йен займдарын берүү программасы кайра улантылды.

Япония Кыргызстандагы парламенттик шайлоону даярдоого 6,1 млн. АКШ 
доллары суммасындагы техникалык жардамын берди.

* * *
КР Президенти Алмазбек Атамбаевдин 2013-жылдын 18-20-ноябрын-

дагы Корея Республикасына расмий сапары.
Түштүк Корея тарап демилгелеген бул сапар өлкөбүздүн тышкы саясаты-

нын географиясын кеңейтүү жана Корея Республикасынын жогорку жетекчи-
лиги менен жеке байланыштарды түзүү үчүн маанилүү болуп калды.

Кыргыз Республикасы менен Корея Республикасынын ортосундагы эки 
тараптуу кызматташуунун жакшы динамикасы байкалууда. Корея тарап пар-
ламенттик шайлоону өткөрүүгө көмөк көрсөттү – “Кыргыз Республикасында 
шайлоо процессин өркүндөтүү” долбоорун ишке ашыруу үчүн мурда бөлүн-
гөн 5 млн. АКШ долларына кошумча катары Кыргыз Республикасынын шай-
лоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын борбордук 
серверин жабдуу үчүн кошумча 1 млн. 150 миң АКШ долларын бөлүп берди. 
Эл аралык кызматташуу боюнча корей агенттигинин (KOICA) линиясы боюн-
ча гранттык негизде кадастр системасы, көмүрдүн сапатын башкаруу систе-
масы ж.б. жаатындагы долбоорлорун корей тарап кароодо. 
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* * *
ШКУнун саммитине катышуу үчүн 2013-жылдын 12-13-сентябрында-

гы Афганистандын Президенти Хамид Карзайдын жана Иран Президен-
ти Хасан Роуханинин Бишкек шаарына иш сапарлары.

Афган жана иран лидерлеринин Кыргызстанга жасаган сапарлары ар 
кандай жааттагы, анын ичинде коопсуздук чөйрөсүндөгү региондук кызмат-
ташууну бекемдөө үчүн маанилүү болуп калды. Жогорку деңгээлдеги сүйлө-
шүүлөрдүн жүрүшүндө жеке байланыш түзүлдү, региондук мүнөздөгү бир ка-
тар маселелер боюнча конструктивдүү пикир алмашуу болду.

Хасан Роухани Иран Президенти болуп шайлангандан кийин биринчи чет 
элдик сапарын Кыргызстанга жасады.

Президент Хасан Роуханинин чакыруусу боюнча 5-6-сентябрда Мамле-
кет башчысынын Иранга жасаган расмий сапары эки тараптуу мамилелерде 
ушул жылдагы маанилүү окуя болду. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында өз ара 
кызыкчылыкты жараткан ар кандай жааттагы Кыргыз Республикасы менен 
Ирандын ортосундагы өкмөттөр, ведомстволор аралык биргелешкен доку-
менттерге кол коюлду.

* * *
Индиянын Премьер-министри Нарендра Модинин 2015-жылдын 

11-12-июлундагы Кыргызстанга жасаган расмий сапары кыргыз-индия 
багытындагы негизги саясий иш-чара болуп калды, анын алкагында аскер 
жаатындагы, ошондой эле саламаттык сактоо, маданият жана шайлоо про-
цесси чөйрөлөрүндөгү документтерге кол коюлду.

Индиянын Премьер-министринин Кыргызстанга сапары эки өлкөнүн орто-
сундагы жогорку жана бийик даражадагы эки тараптуу сапарлардан кийинки 
20 жылдык тыныгуудан соң биринчи жолу уюштурулду.

2015-жылдын 19-мартында Бишкекте эки мамлекеттин тышкы саясий ве-
домстволорунун башчыларынын орун басарлары төрагалык кылган тышкы 
иштер министрликтеринин эки тараптуу кезектеги консультациялары өткө-
рүлдү.

Эки тараптуу кызматташуунун көптөгөн маселелери боюнча кыргыз-ин-
диялык өкмөттөр аралык комиссиялардын алкагында иштер аткарылууда, 
анын 6-жыйналышы 16-17-мартта Делиде болуп өттү.

Мындан тышкары 19-20-мартта Кыргыз Республикасында Индия бизнес-
мендеринин делегациясы (ар кандай 20 компаниянын өкүлдөрү) сапар менен 
келди. Аны Индиянын Соода-өнөр жай палаталарынын федерациясы уюш-
турду, алар 5-кыргыз-индиялык бизнес-форумга катышты.

4-1178
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* * *
Кыргыз Республикасынын Президентинин 2014-жылдын 2-4-декаб-

рындагы Сауд Араб Королдугуна расмий сапары.
Бул сапар эки тараптуу мамилелерди бекемдөөгө мүмкүндүк берди. Так-

тап айтканда узакка созулган тыныгуудан кийин Сауд Араб Королдугу менен 
болгон байланыш кайра калыбына келтирилди (КР менен САКтын ортосун-
дагы Мамлекет башчылардын деңгээлиндеги биринчи жана акыркы сапар  
22 жыл мурда – КР Президентинин 1992-жылдын октябрындагы САКка жаса-
ган сапары болгон).

* * *
Кыргыз Республикасынын Президентинин 2014-жылдын 4-6-декаб-

рындагы Бириккен Араб Эмираттарына расмий сапары.
Бул сапар эки тараптуу мамилелердин тарыхында биринчи жолу болду. 

БАЭ менен жогорку деңгээлде биринчи байланыш болду. БАЭнин жетекчи-
лиги менен жеке байланыштар түзүлдү. Эки тараптуу диалог жана саясий өз 
ара ишеним бекемделди, ошондой эле БАЭ менен ар тараптуу мамилелерди 
өнүктүрүү үчүн жагымдуу негиз түзүлдү.

2014-жылы декабрда КРнын БАЭдеги Элчилиги уюштурулду.

* * *
Президент Алмазбек Атамбаевдин 2014-жылдын 7-8-декабрында рас-

мий сапар менен Катар Мамлекетине барды.
Катарга сапар эки тараптуу мамилелердин тарыхында биринчи жолу бол-

ду. Катардын жетекчилиги менен жеке байланыштар түзүлдү. Эки тараптуу 
диалог жана саясий өз ара ишеним бекемделди, Катар менен ар тараптуу 
мамилелерди өнүктүрүүгө жакшы негиз түзүлдү.

2014-жылы декабрда КРнын Катардагы Элчилиги уюштурулду.
2015-жылдын 14-15-декабрында Президент Алмазбек Атамбаев Катар  

Мамлекетине сапар жасады. Катардын Эмири Тамим бин Хамад Аль Тани 
менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, инвестиция тартуу, соода-эко-
номикалык жана маданий-гуманитардык кызматташууну чыңдоо маселеле-
рин талкуулады.

* * *
Араб өлкөлөрү менен кызматташууну бекемдөө максатында 2015-жылдын 

13-14-декабрында Президент А. Атамбаевдин Кувейтке расмий сапары уюш-
турулду. 

Мамлекет башчысы расмий сапардын алкагында Кувейт  Мамлекетинин 
Эмири Шейх Сабах Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабах, Премьер-министри 
Шейх  Джабер Мубарак Аль-Хамад Аль-Сабах, Улуттук Ассамблеясынын Тө-
рагасы Марзук Аль-Ганем, Биринчи вице-премьер-министри, тышкы иштер 
министри, Араб Экономикалык өнүктүрүү Кувейт фондунун төрагасы Шейх 
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Сабах Халед Аль-Хамад Аль-Сабах  менен жолугушуп, кыргыз-кувейт инвес-
тициялык форумунун биринчи жыйынынын ачылышына катышты. 

Сапардын жүрүшүндө соода-экономикалык, маданий-гуманитардык жана 
башка чөйрөлөрдө кызматташууну өнүктүрүүгө багытталган эки тараптуу бир 
катар  макулдашууларга кол коюлду.

Президент Алмазбек Атамбаев Кыргыз Республикасынын Кувейт Мамле-
кетиндеги Элчилигинин ачылыш аземине да катышты. Мамлекет башчысы 
өлкөнүн дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн  имаратын көрүп чыгып, Кыргыз Рес-
публикасынын Кувейт Мамлекетиндеги Элчилигинин кызматкерлери менен 
жолугушту.

Дипломатиялык өкүлчүлүктүн ачылыш аземине Кувейт Мамлекетинин Би-
ринчи вице-премьер-министри, тышкы иштер министри Шейх Сабах Халед 
Аль-Хамад Аль-Сабах жана Кыргыз Республикасынын тышкы иштер мини-
стри Эрлан Абдылдаев дагы катышышты.

Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча  төмөндөгү документтерге кол  
коюлду:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Кувейт Мамлекетинин Өкмөтү-
нүн ортосунда кирешеге жана капиталга кош салык салуудан качуу  жана 
салык салуудан четтөөнү болтурбоо жөнүндө макулдашуу;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Кувейт Мамлекетинин Өкмөтү-
нүн ортосунда экономикалык жана техникалык кызматташтык жөнүндө 
макулдашуу;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Кувейт Мамлекетинин Өкмөтү-
нүн ортосунда инвестицияларды колдоо жана өз ара коргоо жөнүндө ма-
кулдашуу;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Кувейт Мамлекетинин Өкмөтү-
нүн ортосунда Кыргыз Республикасынын дипломатиялык жана кызмат-
тык паспортторунун ээлерин Кувейт Мамлектинин визалык талаптары-
нан бошотуу жөнүндө макулдашуу;

-   Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Кувейт Мамлекетинин Өкмөтү-
нүн ортосунда аба катнашы жөнүндө макулдашуу;     

-  Эки тараптуу консультациялар боюнча Кыргыз Республикасынын Тышкы 
иштер министрлиги менен Кувейт Мамлекетинин Тышкы иштер министр-
лигинин ортосунда  өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум.  
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КЫРГЫЗСТАН - ЭЛ АРАЛЫК РЕЙТИНГДЕРДЕ

Эл аралык рейтингдерде Кыргызстандын көрсөткүчтөрүн жакшыртуу тен-
денциясы байкалууда.

Алсак, “Дүйнө өлкөлөрүнүн ийгилигинин индекси” аттуу изилдөөгө 
ылайык республикабыз Борбордук Азияда 1-орунду жана 125 өлкөнүн ичинен 
74-орунду ээледи.

Бул көрсөткүчтөр илим жана технология, маданият, тынчтык жана кооп-
суздук, эл аралык аренадагы орду, климатынын абалы, өнүгүп-өсүүсү жана 
саламаттык сактоо чөйрөлөрүнүн көрсөткүчтөрүнөн алынган.

Мындан тышкары Кыргызстан Doing Business 2016 рейтингинде өзүнүн 
көрсөткүчтөрүн кыйла жакшыртты.

Дүйнөлүк банктын отчетуна ылайык республикабыз бизнести жүргүзүүнүн 
жеңилдиги боюнча рейтингде 67-орунду ээлеген.

Кыргызстан өзүнүн позициясын 35 пунктка жакшыртып, Өзбекстан жана 
Тажикстандан озду.

Эл аралык валюта институтунун изилдөөчүлөрү эки багыттагы прогрессти 
өзгөчө баса белгилешкен. Булар – менчикти каттоо жана кредит алуу.

“Transparency International” эл аралык уюмунун коррупциянын тааси-
ринин индексине ылайык Кыргызстан өзүнүн позициясын жакшыртты жана 
136-орунду ээледи (мурда 150-орунда болчу).

«Moody’s» рейтинг агентствосу Кыргызстанга суверендүү кредиттик 
рейтинг (СКР) ыйгарды. Бул статус республикага биринчи ирет берилди. 
Кыргызстан СКРге ээ болуу менен Кипр жана Беларуска салыштырма-
луу бир деңгээлге, Евросоюздун айрым өлкөлөрүнө (Греция) салыштыр-
малуу үч деңгээлге жогорулады. СКРдин ыйгарылышы инвестициялар-
дын келишине оң таасир тийгизет жана дүйнөлүк рынокторго капитал, 
карыз боюнча милдеттенмелерди жайгаштыруу менен, өлөкөгө финансы  
тартууга мүмкүндүк берет деп белгиленет.  

«Financial Times» эл аралык гезити 2016-жылы келүүгө сунушталган өлкө-
лөрдүн арасында Кыргызстанды 7-орунга койду. Басылма республика өзүнүн 
көчмөн маданияты жана тоолордун, токой-көлдөрдүн кооздугу менен туризм 
үчүн эң мыкты өлкө экендигин белгилейт. Бул тизме туризм индустриясында-
гы лидерлердин пикиринин негизинде түзүлгөн. 

Басылма туризмди өнүктүрүүдө визасыз режимди өзгөчө белгилеп, 2015-
жылы парламенттик шайлоолор тынч жана ачык өткөндүгүн эске салат. 

Кыргызстан альпинизм үчүн да өтө жагымдуу экендигин 2015-жылдын ая-
гында британиялык «The Guardian» гезити жазып чыккан. 

Басылма альпинисттердин саякаты үчүн грант бере турган альпинизм 
боюнча британиялык агенттикке шилтеме жасоо менен Кыргызстанга ба-
рууну каалагандардын саны өсүп жаткандыгын белгилейт.    
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Мындан тышкары, россиялык туристтердин тандоосу боюнча рейтингде 
Кыргызстан лидер болду. Россияда өткөн фотограф-туристтерди сурамжы-
лоонун натыйжаларына ылайык Кыргыз Республикасы географиялык сая-
каттар жөнүндө журналдын рейтингинде “Фототур үчүн эң мыкты багыт” 
номинациясын жеңип алды. Добуш берүү 18 номинация боюнча өткөн. Кыр-
гызстандын пайдасына 250 миңдей турист өз добушун берген.

Футболдун эл аралык федерациясынын рейтингинде да жогорку көр-
сөткүчтөр белгиленди.

Кыргызстандын курама командасы ушул жылы эң жакшы натыйжа көрсө-
түп, ФИФАнын рейтингинде 107-орунду ээледи.

Жаңыланган рейтингде Кыргызстандын курама командасы биринчи жолу 
Бахрейн, Грузия жана Литва сыяктуу курама командалардан ашып өттү. 

ЭЛДИН БИРИМДИГИН БЕКЕМДӨӨ

Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясынын ал-
кагында Кыргыз Республикасында элдин биримдигин жана этностор аралык 
мамилелерди чыңдоо Концепциясы аткарылууда. Концепциянын алкагында 
66 иш-чара пландалган. Алардын 26сы мыйзамдык базаны жана институт-
тук негиздерди өркүндөтүүгө багытталган, 20сы тил саясатын реформалоого, 
20сы жарандык шайкештикти калыптандырууга багытталган. Алардын ичи-
нен 2015-жылдын аягына карата 56 иш-чара аткарылды.  

Концепциянын алкагында улуттук деңгээлде ыйгарым укуктуу мамлекет-
тик орган -  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамле-
кеттик агенттик түзүлдү. 

Ар кандай этностук жамааттардын өкүлдөрү биргелешип жашаган жер-
лерде жогоруда аталган агенттиктин коомдук кабылдамалары иштеп жатат. 
Алардан маалыматтар Этносаясий мониторинг жана чыр-чатактарды бол-
турбоо борборуна келип түшөт.

Жарандык коомдун жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнөн турган 
биргелешкен сереп топтору Концепциянын ишке ашырылышына мониторинг 
жүргүзүп турушат.

Жергиликтүү жамааттардын коомдо тынчтыкты жана ишенимди бекемдөө 
боюнча демилгелерин колдоо программасы иштеп жатат. 2015-жылы өлкө-
нүн бардык облустарында 200дөн ашык демилгелер колго алынып, турмушка 
ашырылды. Алардын ичинде Кыргызстан элинин Ассамблеясынын курамын-
дагы уюмдардын демилгелери да бар.

Кыргыз Республикасындагы элдин биримдигин бекемдөө жана чыр-чатак-
тарды болтурбоо боюнча иш-аракеттер БУУнун тынчтыкты куруу Фондусу та-
рабынан колдоого алынган.
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МАМЛЕКЕТТИК ТИЛДИ ӨНҮКТҮРҮҮ

Кыргыз Республикасында 2014-2020-жылдары мамлекеттик тилди 
өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн Улуттук программасын 
ишке ашыруу алкагында 2015 жылы мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө рес-
публикалык бюджеттен 243 млн. сом бөлүндү.

Мамлекеттик тил саясатын өнүктүрүүнүн негизи катары “Кыргызтест” сис-
темасы каралды. Бул система тилди билүү деңгээлин Эл аралык шкала ар-
кылуу аныктайт.   

2015-жылы 500 мамлекеттик жана муниципалдык кызматчы кыргыз тили 
боюнча окуудан өттү, алардын 40 %ы башка этностордун өкүлдөрү.

Кыргыз тили боюнча окуу китептери, окутуучу-методикалык куралдар, кө-
нүгүүлөрдүн жана жаўы їлгїдєгї тесттердин жыйнактары, заманбап комму-
никативдик методикалардын жардамы менен даярдалды. К.К. Юдахиндин 
эки томдук сөздүгү кайрадан басып чыгарылды. Кыргыз тилинин түшүндүрмө 
сөздүгүнүн электрондук версиясы даярдалды, математикалык терминдердин 
кыргызча-орусча сөздүгү түзүлдү, англисче-кыргызча сөздүк жаңыланды.

Кыргыз тилин Google Translate кызматына киргизүү боюнча иштер атка-
рылууда. 2015-жылы 452 миң фраза которулду. Content Translate Кыргыз 
Википедия системасы 2015-жылдын сентябрында 13 500 макала менен  
толукталды, натыйжада Кыргыз Википедиясындагы макалалардын жалпы  
саны 38 500гө жетти.

39 мектепте жана мектепке чейинки 5 мекемеде 5 000 бала көп тилдүү  
билим берүүнүн жаңы модели менен окутулууда.

Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия көп тилдүү мектептердин муга-
лимдери үчүн педагогикалык кадрлардын мамлекеттик тил боюнча квалифи-
кациясын көтөрүү жана кайра даярдоо ишине кошулду. Э.Арабаев атындагы 
КМУ жана ОшМУ тилдерди окутуу системасын эки тилде окутуучу мугалим-
дерди даярдоо үчүн кайра түзүштү.

ДИН

Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясынын 
алкагында Кыргыз Республикасынын 2014-2020-жылдарга диний чөйрөдөгү 
мамлекеттик саясатынын концепциясы аткарылып жатат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Концепцияны ишке ашыруу боюнча иш-
чаралардын Планын иштеп чыкты.

Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен Дин иштери 
боюнча мамлекеттик комиссияга караштуу Диний кырдаалды изилдөө бор-
бору уюштурулду. Республиканын ар бир облусунда Дин иштери боюнча 
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мамлекеттик комиссиянын өкүлүнүн кызмат орду түзүлдү. Диний чөйрөдөгү 
кырдаалга мамлекет тарабынан өзгөчө көңүл буруу талап кылынгандыктан, 
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын штаттык бирдиги көбөйтүлдү. 

“Ыйман” диний маданиятты өнүктүрүү фонду” имамдардын билимин те-
реңдетүү боюнча долбоорду баштады. Алар үчүн окутуучу эки жумалык семи-
нарлар уюштурулуп турат. 2015-жыл бою мындай семинарларга өлкөбүздүн 
бардык облустарынан 700дөн ашык мечиттердин имамы катышты. 

 Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу имамдар өздөрүнүн билим дең-
гээлин жогорулатуу үчүн стипендия ала баштады, бүгүнкү күндө алардын 
саны 838 болду. Алар Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгына 
караштуу атайын комиссия өткөрүүчү аттестациялоонун натыйжасында тан-
далып алынды. Бул комиссияга мамлекеттик органдардын өкүлдөрү да кир-
ген.

 “Тынчтык үчүн билим” деп аталган окуучулар үчүн окуу китеби жана му-
галимдер үчүн окуу куралы иштелип чыкты. 40 медреседе окутуунун прог-
раммасына ушул курс киргизилди. Диний жана жергиликтүү жамааттардын 
лидерлеринин арасынан 362 адам тынчтыкты куруу жана чыр-чатактарды 
болтурбоо боюнча тренингдерге катышты. 

Муну менен биздин региондо салттуу болгон диний канондорду түшүндү-
рүү ишин жүргүзүү үчүн мамлекеттик органдардын динаят, диний лидерлер 
менен кызмтташуусу үчүн жакшы негиз түзүлдү. Борбордук Азияда салттуу 
болгон - бул исламдын ханафит масхабы, ал экстремизм жана терроризмди 
жектеп, динди элдин кылымдар бою калыптанып калган каада-салтына кар-
шы койбойт.

ТАРЫХЫЙ МУРАСТЫ САКТОО ЖАНА ӨНҮКТҮРҮҮ

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу тарых илимин өнүк-
түрүү жана Кыргызстандын тарыхый жана маданий мурастарынын “Мурас” 
фонду мамлекеттүүлүгүнүн калыптануусунун маанилүү этаптары болгон 
Улуу Кыргыз каганаты, Карахандар доору жана Жусуп Баласагындын мура-
сы, Кыргызстандын жаңы жана соңку тарыхы боюнча изилдөөлөрдү жана кон-
ференцияларды өткөрүүдө.

“Манас” эпосу кыргыз элинин руханий байлыгынын зор мурасы. Аны мын-
дан ары изилдөө жана жайылтуу, анын ичинде Саякбай Каралаевдин, Сагын-
бай Орозбаковдун, Жусуп Мамайдын варианттарын жайылтуу максатында 
академиялык басылмалар жана энциклопедиялар жарыкка чыкты.

Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен 1916-жылдагы 
каргашалуу окуялардын 100 жылдыгына даярдык көрүүнүн жана анын кур-
мандыктарынын элесин түбөлүккө калтыруунун мазмундук жана уюштуруучу-
лук негиздери түзүлдү.
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Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу тарых илимин өнүктү-
рүү боюнча комиссия Кыргызстан элинин тарыхы жана маданиятына байла-
ныштуу чечимдерди кабыл алууда эксперттик колдоо көрсөтүүдө.

АДАМ УКУКТАРЫН КАМСЫЗ КЫЛУУ

Кыргыз Республикасы адам укуктары боюнча БУУнун 9 негизги эл аралык 
конвенцияларынын ичинен жетөөсүн ратификациялады. Жалпысынан БУУ-
нун алкагында адам укугу боюнча ар кыл 40тан ашык документтер боюнча 
милдеттенмелер алынган.  

2015-жылы БУУнун төрт келишимдик механизмдери боюнча өлкөнүн мил- 
деттенмелерин аткаруусунун натыйжалары боюнча Кыргызстандын улуттук 
отчетторун, ошондой эле БУУнун Мезгилдүү универсалдуу отчетунун жол- 
жобосу боюнча Кыргызстандын экинчи мезгилдүү серебин коргоо болуп өттү.

2015-жылы Кыргызстан БУУнун адам укуктары боюнча кеңешинин мүчөсү 
болду.

Кыргызстандын адам укуктарын жана эркиндиктерин камсыз кылуу жаа-
тындагы жетишкендиктерин эске алып, БУУнун Башкы ассамблеясынын 
42-пленардык жыйынында Кыргызстан БУУнун адам укуктары боюнча кеңе-
шине шайланды. Бүгүн Кыргызстан адамдын жана жарандын укуктары ме- 
нен эркиндиктерин натыйжалуу коргоону камсыз кылган укуктук мамлекетти, 
мамлекеттик башкаруунун заманбап системасын түзүп жатат.

БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫ

Кыргызстан бюджетинин негизги бөлүгүн билим берүү чөйрөсүн өнүктү-
рүүгө багыттаган өлкөлөрдүн бири болуп эсептелет. Республикалык бюджет-
тин көлөмүнүн дээрлик 23 пайызы же төрттөн бир бөлүгү билим берүү систе-
масына жумшалат.

2015-жылдын сентябрынан баштап жалпыга билим берүү мектептеринин 
жана мектепке чейинки мекемелердин мугалимдеринин эмгек акылары көтө-
рүлдү. Бул максатта 2 млрд. 200 млн. сом кошумча жумшалды.

Жалпыга билим берүү мектептеринин кызматкерлеринин орточо эмгек 
акысы 50,5 пайызга көтөрүлдү.

Анын ичинде:
- баштапкы мектептин мугалимдери – 80 %, же орточо алганда 6 140 сом;
- орто жана жогорку мектептин мугалимдери – 50 %, же орточо алганда  

4 540 сом;
- административдик жана кенже тейлөөчү персонал – 20 пайыз. 



    КЫРГЫЗСТАН-2015: цифралар жана фактылар

57

Ошол эле учурда орточо эмгек акы төмөнкүдөй болду:

 
Көтөргөнгө 

чейин

Көтөргөндөн 

кийин
%

Орточо эмгек акы 7 342 11 049 50,5

Орто жана жогорку мектептин мугалим-

дери
9 075 13 613 50,0

Баштапкы класстардын мугалимдери 7 680 13 824 80,0

Административдик-башкаруучу персонал 6 724 8 068 20,0

Техникалык жана кенже тейлөөчү пер-

сонал
4 746 5 695 20,0

Берилген көрсөткүчтөр республика боюнча бир жумадагы жүктөмү 20 саат 
болгондо орточо болуп эсептелет.

Көтөрүлгөнгө чейин республика боюнча тарбиячылардын орточо эмгек 
акысы 6 770 сом болгон, көтөрүлгөндөн кийин ал 12 186 сомго чейин жетти 
же орточо алганда 5 410 сомго көтөрүлдү.

Бул жылы бардыгы болуп республика боюнча 69 билим берүү объектиси 
курулган.

Анын ичинен республикалык бюджеттен 48 объекти каржыланып, анын 
суммасы 1 млрд. 846 144, 084 сом болду. Түркия Республикасынын кредити-
нен 21 объект каржыланып, ага 565,203 млн. сом жумшалды.

Ушул жылдын аягына чейин 5 билим берүү объектисин пайдаланууга бе- 
рүү пландалууда, аларга каралган каражаттын суммасы 144,084 млн. сом.

Кыргыз Республикасынын Президентинин чечими менен “Жерүй” алтын 
кенин иштетүүгө лицензияны сатуудан түшкөн каражат “100+100” долбоорун 
ишке ашырууга багытталат. Ага ылайык республикадагы 100 билим берүү 
объектиси капиталдык оңдоодон өтүп, 100 жаңы мектеп курулат.

Кыргызстандын калкы 6 миллион адамга жетти  

Акыркы жылдары Кыргыз Республикасында болуп жаткан демографиялык 
процесстер калктын санынын жогорку темпте өсүп жатышы менен мүнөздө-
лөт.  Countrymeters берген демографиялык каттоо боюнча маалыматка ыла-
йык, Кыргызстанда күн сайын 379, же болбосо саат сайын 15-16 ымыркай 
төрөлөт.

2015-жылы ноябрда Кыргызстандын калкынын саны 6 миллион адамдан 
ашты. 
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Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаевдин буйругу ме-
нен 6-миллионунчу кыргызстандыкка  1 000 000 (бир миллион) сомдук депо-
зиттик эсеп ачылды. Ошондой эле алты миллионунчу кыргызстандык менен 
бир мезгилде төрөлгөн 13 ымыркайдын үй-бүлөсүнө бир жолку материалдык 
жардам иретинде 100 000 сомдон бөлүндү.

СОЦИАЛДЫК ӨНҮКТҮРҮҮ ЖАНА  
ПЕНСИЯЛЫК КАМСЫЗ КЫЛУУ

2015-жылы Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлерине жыл сайын ко-
шумча бир жолку төлөнүүчү акчалай жөлөкпулдун өлчөмү көбөйдү: ооруктун 
эмгекчилери, эмгек армиясындагылар, Улуу Ата Мекендик согушта каза бол-
гондордун үй-бүлөлөрү үчүн 5000 сомдон 10000 сомго, Улуу Ата Мекендик 
согуштун катышуучулары жана майыптары, концлагерлердин жашы жете 
элек туткундары, Ленинграддын блокадасында болгондор үчүн 10000 сомдон 
15000 сомго көбөйдү.  

Бардыгы болуп ай сайын төлөнүүчү жана жыл сайын төлөнүүчү социалдык 
төлөмдөрдү төлөөгө 9-майга карата бардыгы болуп 125,2 млн. сом акча кара-
жаты жумшалды. 

- Мамлекеттик социалдык заказдын алкагында жарандык сектордун со-
циалдык 30дан ашык долбоору, анын ичинде татаал турмуштук жагдайга туш 
болгон балдарга жана үй-бүлөлөргө жардам көрсөтүүнүн 7 борбору, ошон-
дой эле улгайган адамдар үчүн 5 борбор түзүү боюнча долбоорлор колдоого 
алынды. Жалпысынан бул багытка 22,5 млн.сом бөлүндү.

- Социалдык стационардык мекемелердин кызматкерлеринин кызматтык 
маяналары 50 %га көтөрүлдү. Бул багытка кошумча 43,7 млн.сом бөлүндү.

2015-жылдын 1-январына карата пенсиянын орточо өлчөмү 4562 сом 
болду (пенсионердин жашоо минимумунун 102,8 %ын түздү), 2015-жылдын 
1-сентябрынан баштап пенсиянын  камсыздандыруу бөлүктөрү көтөрүлдү. 
Ошондой эле 8 000 сомдон 15 000 сомго чейин пенсиянын биринчи камсыз-
дандыруу бөлүгүн эсептөө үчүн эмгек акысына чектөө алып салынды. Натый-
жада пенсиянын орточо өлчөмү 4804 сом болду. Пенсияны көтөрүү үчүн мук-
таждык Пенсиялык фонддун каражаттарынан болжол менен 800 млн.сомду 
түздү.

Мындан тышкары, 2015-жылдын 1-июлунан баштап мөөнөттүү кызматтын  
жоокерлеринин жана матросторунун ичинен аскер кызматчыларынын майып-
туулугу боюнча пенсиянын минималдуу өлчөмү көтөрүлдү, ошондой эле Чер-
нобыль АЭСиндеги жана жарандык же аскердик багыттагы башка атомдук 
объекттердеги авариялардын кесепеттерин жоюуга катышкандардын пен-
сияларына ай сайын төлөнүүчү компенсациялык төлөмдөр белгиленди. Бул 
кошумча муктаждык республикалык бюджеттен 6,7 миллиондон ашык сомду 
түздү.
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2015-жылдын 1-ноябрына карата республика боюнча пенсия алуучулар-
дын саны 600,2 миң адам болду.

Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду ЕАЭБге мү-
чө-мамлекеттердин эмгекчилерин пенсия менен камсыз кылуу жөнүндө кели-
шимдин долбоору боюнча жана Кыргыз Республикасы менен Түркия Респуб-
ликасынын ортосундагы Социалдык камсыз кылуу жаатындагы эки тараптуу 
келишимдерди түзүү боюнча иш жүрүп жатат.

МАДАНИЯТ ЖАНА СПОРТ

Кыргызстанда маданиятты өнүктүрүү маселелерине өзгөчө көңүл буру-
лууда. Руханий өнүгүүнүн жана кыргыз элинин тарыхый-маданий мурастарын 
сактоонун маанилүү экендигин эске алып, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү 
2020-жылга чейин маданият чөйрөсүн өнүктүрүү боюнча программаны бекитти.

Ал чыгармачыл дараметти өнүктүрүүгө, жаштардын руханий жактан өсүү-
сүнүн жана аларды тарбиялоонун ресурсу катары маданий баалуулуктарды, 
салттарды сактоого багытталган.

Көчмөн элдердин өзгөчө, бай маданиятын сактоо жана өнүктүрүү, ошон-
дой эле кыргызстандыктардын патриоттук духун көтөрүү максатында Дүйнө-
лүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү боюнча жаңы багыт ачылды.

Бул оюн-зоок дүйнөнүн көптөгөн көрүүчүлөрүнїн көңүлүн өзүнө бурду. 
Турнирге бардыгы болуп дүйнөнүн 19 өлкөсүнөн 22 курама команда жана 

430дан ашык спортсмен катышты. Көчмөндөр оюндарынын спорттук жана 
маданий иш-чараларын дүйнөдөгү алдыңкы жалпыга маалымдоо каражатта-
рынан келген 250дөн ашык журналист чагылдырды.

Экинчи Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү 2016-жылга пландалган.
Оюндардын башталыш күнүнө арналган салтанаттуу иш-чара 2015-жыл-

дын 23-декабрында болуп өттү. 

СПОРТТОГУ ЖЕТИШКЕНДИКТЕР

Бул жылы кыргызстандык атлеттер ар кандай даражадагы спорттук мел-
дештерде көптөгөн ийгиликтерге жетишти. 

2016-жылы боло турган Рио-де Жанейродогу XXXI Олимпиада оюндарына 
4 лицензия жеңип алынды.

Биздин спортсмендер Дүйнөлүк жана Азия чемпионаттарында төмөнкү-
лөргө жетишти:

- Доха шаарында (Катар) 2015-жылдын 6-10-майында өткөн грек-рим, эр-
кин жана аялдардын күрөшү боюнча улуулар арасындагы Азия чемпиона-
тында 9 медаль жеңип алынды, алардын ичинде 1 алтын, 5 күмүш, 3 коло 
медаль;

- Кувейтте 2015-жылдын 13-14-майында өткөн дзюдо боюнча улуулар ара-
сындагы Азия чемпионатында биздин спортсмендер 2 медаль жеңип алды, 
алардын ичинде 1 күмүш, 1 коло медаль;



КЫРГЫЗСТАН-2015: цифралар жана фактылар

60

- Бангкок шаарында (Таиланд) 2015-жылдын 24-августунан баштап 7-сен-
тябрына чейин өткөн бокс боюнча Азия чемпионатында 1 күмүш медаль же-
ңип алынды;

- Нью-Дели шаарында (Индия) 2015-жылдын 11-14-июнунда өткөн грек-
рим, эркин жана аялдардын күрөшү боюнча кадеттер арасындагы Азия би-
ринчилигинде биздин спортсмендер 12 медаль жеңип алды, алардын ичинде 
2 алтын, 1 күмүш, 9 коло медаль;

- Доха шаарында (Катар) өткөн оор атлетика боюнча уландар арасында-
гы Азия чемпионатында 3 медаль жеңип алынды, алардын ичинде 1 алтын,  
1 күмүш, 1 коло медаль;

- Доха шаарында (Катар) өткөн жеңил атлетика боюнча уландар арасын-
дагы Азия чемпионатында бир алтын медаль жеңип алынды;

- Ташкент шаарында (Өзбекстан Республикасы) өткөн бокс боюнча Азия 
чемпионатында 6 медаль жеңип алынды, алардын ичинде 1 күмүш, 5 коло 
медаль;

- Бангкок шаарында (Таиланд) 2015-жылдын 29-сентябрынан баштап 5-ок-
тябрына чейин өткөн сууда сүзүү боюнча Азия чемпионатында 3 күмүш ме-
даль жеңип алынды;

- Тегеран шаарында (Иран) 2015-жылдын 6-7-августунда өткөн Алыш кү-
рөшү боюнча Азия чемпионатында 5 медаль жеңип алынды, алардын ичинде  
3 алтын, 2 күмүш медаль;

- Санкт-Петербург шаарында (Россия Федерациясы) өткөн бокс боюнча 
Дүйнө чемпионатында 2 коло медаль жеңип алынды;

- Касабланка шаарында (Марокко) 2015-жылдын 12-16-ноябрында өткөн 
самбо боюнча Дүйнө чемпионатында 3 медаль жеңип алынды, алардын 
ичинде 2 күмүш, 1 коло медаль;

- Джакарта шаарында (Индонезия) 2015-жылдын 11-18-ноябрында өткөн 
ушу-саньда боюнча Дүйнө чемпионатында 2 медаль жеңип алынды, алардын 
ичинде 1 күмүш, 1 коло медаль;

- Казань шаарында (Татарстан Республикасы) 2015-жылдын 19-23-нояб-
рында өткөн бел кур менен күрөш боюнча Дүйнө чемпионатында 8 медаль 
жеңип алынды, алардын ичинде 2 алтын, 3 күмүш, 3 коло медаль;

- Иматра шаарында (Финляндия) 2015-жылдын 22-25-октябрында өткөн 
бильярд боюнча Дүйнө чемпионатында “динамикалуу пирамида” дисципли-
насы боюнча 18 жаштагы кыргызстандык Дастан Лепшаков 6 жеңишке жетип, 
бильярд боюнча дүйнө чемпиону болду;

- Белосток шаарында (Польша) 2015-жылдын 8-12-октябрында өткөн 
Алыш боюнча Дүйнө чемпионатында 3 медаль жеңип алынды, алардын ичин-
де 1 алтын, 2 күмүш медаль;

- Кванджу шаарында (Түштүк Корея) өткөн Дүйнөлүк универсиадада же-
ңил атлетика боюнча спортсменибиз Дарья Маслова 5 миң метрге чуркоодо 
2-орунду ээледи;

- Афина шаарында (Греция) өткөн эркин күрөш боюнча ардагерлер ара-
сында Дүйнө чемпионатында Чынарбек Изабеков биринчи орунду ээледи.
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- Катарда 16-19-декабрда өткөн шосседеги веложарыштар боюнча эл ара-
лык мелдеште кыргызстандык Евгений Ваккер экинчи орунду ээледи.

Ушул жылы Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаевдин 
колдоосу менен балдар арасында тез шахмат боюнча турнир жана Кыргыз 
Республикасынын Көз карандысыздыгына арналган көк-бөрү боюнча Кыргыз 
Республикасынын Президентинин Кубогуна турнир өттү.

2015-жылы футбол боюнча Кыргызстандын курама  
командасынын ийгиликтери

Футбол боюнча Кыргызстандын курама командасынын ийгиликтерин өз-
гөчө белгилей кетүү керек, ал ФИФАнын рейтингинде тарыхтагы эң жакшы 
натыйжа көрсөттү.

Кыргызстандык команда жыл ичинде 44 позицияга көтөрүлүп, 108-орунду 
ээледи.

Бардыгы болуп биздин команда 2018-жылдагы футбол боюнча дүйнөлүк 
чемпионаттын тандоо раундунун алкагында жети оюн өткөрдү, анын үчөөндө 
жеңишке жетти.

2015-ЖЫЛЫ КОЛ КОЮЛГАН МЫЙЗАМДАР  
ЖАНА ЖАРЛЫКТАР

2015-жылдын 30-декабрына карата  Кыргыз Республикасынын Президен-
ти Алмазбек Атамбаев 229 мыйзамга, 285 жарлыкка кол койду.

Кабыл алынган жарлыктардын бөлүгүн мазмуну боюнча төмөнкүдөй топ-
торго бөлүп көрсөтүүгө болот:

1) тигил же бул чөйрөдөгү стратегияны, концепцияны же мамлекеттик сая-
саттын өзүнчө чараларын аныктаган Президенттин 10 жарлыгы;

2) конституциялык ыйгарым укуктарды (Конституциянын 64-беренесинин 
1-бөлүгү) ишке ашырууда Президенттин Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Кеңешине, жергиликтүү кеңештерге шайлоолорду дайындоо жөнүндө 3 жар-
лыгы;

3) Конституциянын 64-беренесинин 8-бөлүгүн ишке ашырууда (Куралдуу 
Күчтөрдүн Башкы кол башчысынын ыйгарым укуктары) Президенттин 4 жар-
лыгы;

4) Конституциянын 64-беренесинин 7-бөлүгүнө ылайык (Кыргыз Респуб-
ликасынын жарандыгына кабыл алуу жана андан чыгуу маселелерин чечүү) 
Президенттин 33 жарлыгы чыгарылды, анын ичинен 24ү – КРнын жарандыгы-
на кабыл алуу жөнүндө; 9 жарлык КРнын жарандыгынан чыгуу жөнүндө;

5) Конституциянын 64-беренесинин 10-бөлүгүнүн 1-пунктуна ылайык Пре-
зиденттин КРнын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо жөнүндө 8 жарлы-
гы чыгарылды;
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6) Конституциянын 64-беренесинин 10-бөлүгүнүн 3-пунктуна ылайык (жо-
горку аскер наамдарын, дипломатиялык рангдарды жана башка атайын наам-
дарды берүү) Президенттин 2 жарлыгы чыгарылды;

7) Конституциянын 64-беренесинин 10-бөлүгүнүн 4-пунктуна ылайык (ыра-
йым кылуу) Президенттин 8 жарлыгы чыгарылды;

8) 179 жарлык кадрдык дайындоолорго тиешелүү болду (бошотуулар);
9) 3 жарлык мурда кабыл алынган чечимдерди инвентаризациялоонун ал-

кагында кабыл алынды, ал инвентаризация болуп өткөн конституциялык ре-
форманы, түзүмдүк өзгөрүүлөрдү эске алуу менен жана Кыргыз Республика-
сынын Президентинин чечимдерин андан ары системалаштыруу максатында 
жүргүзүлгөн.

Президенттин эң маанилүү конституциялык ыйгарым укугу болуп мыйзам 
чыгаруу ишине катышуу саналат, ал КР Конституциясынын 64-беренесинин 
2-бөлүгүнүн 1-пунктунда аныкталган - мыйзамдарга кол коюу жана элге жа-
рыялоо милдети жана мыйзамдарды каршы пикири менен парламентке кай-
таруу укугу.

Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган жана Президенттин кол коюусу-
на келип түшкөн 216 мыйзамдын ичинен:

- 197 мыйзамга кол коюлду; 
- Жогорку Кеңешке каршы пикир менен 8 мыйзам кайтарылды (депутаттар 

тарабынан демилге кылынган – 8).
- экспертизада – 12 мыйзам.
 Президент тарабынан кол коюлган маанилүү мыйзамдар төмөнкүлөр 

десе болот:
- КРнын мамлекеттик чек арасы жөнүндө;
- чек ара ыйгарым укуктуулары жөнүндө;
- аялдарга жана жашы жете электерге мунапыс берүү жөнүндө;
- административдик иштин негиздери жана административдик жол-жобо-

лор жөнүндө;
- Аба кодекси жөнүндө; 
- мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө;
- автотранспорттук каражаттардын ээлеринин жарандык-укуктук жоопкер-

чилигин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө;
- турак жайларды өрттөн жана жаратылыш кырсыктарынан милдеттүү 

камсыздандыруу жөнүндө;
- камсыздандыруу төгүмдөрүн өз убагында эмес жана (же) толук эмес тө-

лөгөндүгү үчүн эсептелген финансылык санкцияларды жана туумдарды 
эсептеп чыгаруу жөнүндө;

- жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын камсыздандыруу тө-
гүмдөрү, айыптык санкциялар жана туумдар боюнча карыздарын эсеп-
тен чыгаруу жөнүндө;

- салыктар жана бажы төлөмдөрү боюнча кошуп эсептелген пайыздар, 
туумдар, салык санкциялары боюнча карызды кайра түзүмдөштүрүү жө-
нүндө;
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- Кыргыз Республикасында балдардын ден соолугуна, дене бой, интел-
лектуалдык, психикалык, руханий жана адептик өнүгүүсүнө зыян келти-
рүүнүн алдын алуу боюнча чаралар жөнүндө;

- КР ЕАЭБге кошулуусуна байланыштуу мыйзамдардын пакети. 
Ошондой эле гранттык жана насыялык макулдашуулар чөйрөсүндөгү эл 

аралык келишимдерди, Кыргыз Республикасынын эл аралык уюмдардын 
жана институттардын ишине катышуусу жөнүндө келишимдерди, кызматта-
шуу жөнүндө эки тараптуу келишимдерди, анын ичинде КРнын Евразиялык 
экономикалык бирликке кошулуусу тууралуу Келишимди ратификациялоо 
жөнүндө 53 мыйзамга кол коюлду.

ЖАРАНДАРДЫН КАЙРЫЛУУЛАРЫ МЕНЕН ИШТӨӨ

2015-жылдын январь-декабрында  Кыргыз Республикасынын Президен-
тинин Аппаратында жарандардын 11 242 кайрылуусу менен иш жүргүзүлдү, 
анын ичинде:

- жазуу жүзүндөгү (электрондук) кайрылуулар – 7832;
- Президенттин коомдук кабылдамасында кабыл алынганы – 1361 жаран;
- “ишеним телефону” боюнча кайрылуулар – 798 жаран;
- коомдук кабылдамаларда маалыматтык-укуктук консультацияларды 

жана түшүндүрмөлөрдү алгандар – 949 жаран;
- Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын 

“Биринчи радиосунда” “Биринчи кабылдама” программасынын “түз эфи-
ри” боюнча кайрылгандар – 302 жаран.

7832 жазуу жүзүндөгү (электрондук) кайрылуунун ичинен 7635 кайрылуусу 
Президенттин Аппаратына келип түшкөн, калган 197 кайрылуу Кыргыз Рес-
публикасынын Президентинин Ош шаарындагы Коомдук кабылдамасына 
түшкөн.  

7635 кайрылуунун ичинен арыздардын, даттануулардын жана сунуштар-
дын эң көп саны Бишкек шаарынын тургундарынан – 3314 (43,4%) жана Чүй 
облусунун тургундарынан - 1105 (14,5%) келип түштү.

Ушул мезгилдин ичинде Ош облусунан жана Ош шаарынан – 930 (12,2%) 
кайрылуу, Ысык-Көл облусунан – 553 (7,2%), Жалал-Абад облусунан – 547 
(7,2%), Баткен облусунан – 299 (3,9%), Нарын облусунан – 330 (4,3%), Талас 
облусунан – 164 (2,1%) жана КМШ мамлекеттери менен чет өлкөлөрдөн – 393 
(5,1%) жарандардын кайрылуулары катталды.

7635 кайрылуунун 3665и (48%) көзөмөлгө алынды, анын ичинен 3499у 
(95,5%)  аткарылды, 166 кайрылуу (4,5%) аткарылууда. 3970 кайрылуу (52%) 
аткаруу бийлигинин жана жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарына, сот 
жана укук коргоо органдарына кароого жөнөтүлүп, жарандарга тийиштүү 
жооптор берилди.

Жарандардын 7832 жазуу жүзүндөгү (электрондук) кайрылуунун тематика- 
сы боюнча төмөнкүдөй 9 багытты бөлүп көрсөтүүгө болот:
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- соттордун жана укук коргоо органдарынын иши жөнүндө – 2426 кайрылуу 
(31%);

 - турак жай салуу үчүн жер тилкесин жана турак жай бөлүп берүү жөнүн- 
дө – 831 (10,6%);

- саламаттык сактоо, билим берүү жана маданият маселелери – 730 
(9,3%);

- социалдык кызматтардын иши, эмгек, ишке орноштуруу, эмгек акы, пен- 
сия, пособие, жеңилдиктер жана материалдык жардам көрсөтүү жөнүндө

- 619 (7,9%);
- мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо, жарандыкка кабыл алуу, ырайым 

кылуу боюнча маселелер – 348 (4,4%);
- коргоо, чек ара, мамлекеттик жана улуттук коопсуздук маселелери – 253 

(3,2%);
- насыялар боюнча карыздарды жоюу жана мөөнөтүн узартуу, насыя жана 

ссуда берүү (пайызы жок же аз пайыз менен) – 224 (2,9%);
- курулуш, архитектура, транспорт жана коммуникациялар маселелери – 

213 (2,7%);
- 2010-жылдагы апрель жана июнь окуяларында жабыр тарткандарга жар- 

дам көрсөтүү жөнүндө – 127 (1,6%).
Жарандардан келип түшкөн калган 2061 (26,3%) кайрылуу турмуш-тиричи-

ликтин башка маселелери боюнча.
2015-жылдын январь-декабрь айларында «President.kg» жана «Pisma.kg» 

интернет-сайттарына республиканын бардык региондорунан, ошондой эле 
КМШ мамлекеттеринен жана алыскы чет өлкөлөрдөн жарандардын 1810 кай-
рылуусу келип түштү, анын ичинде:

• Бишкек шаарынан – 830 (же 45,9%);
• Чүй облусунан - 232 (12,8%);
• Ош облусунан жана Ош шаарынан - 182 (10%);
• Ысык-Көл облусунан – 120 (6,6%);
• Жалал-Абад облусунан - 91 (5%);
• Баткен облусунан - 63 (3,5%);
• Нарын облусунан - 41 (2,3%);
• Талас облусунан - 20 (1,1 %);
• КМШ мамлекеттеринен жана чет өлкөлөрдөн - 231 (12,8%).

Аталган мезгил ичинде Кыргыз Республикасынын Президентинин коомдук 
кабылдамалары аркылуу 1361 жаран кабыл алынды, алардын ичинен Биш- 
кек шаарында – 964 (70,8%), Ош шаарында – 397 (29,2%), “ишеним телефо- 
ну” боюнча 798 жаран кайрылды, аларга тиешелүү жооптор, консультация- 
лар жана түшүндүрмөлөр берилди.

Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпо- 
рациясынын “Биринчи радиосундагы” “Биринчи кабылдама” программасы- 
нын 17 “түз эфиринин” жүрүшүндө 302 жарандын суроолору кабыл алынды, 
аларга жооптор жана түшүндүрмөлөр берилди.


