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Ыраазычылык  
 
Бул документти иштеп чыгууга  өздөрүнүн ойлору, сунуштары жана бул 

тексттин жарыкка чыгышына жардам берип, колдоо көрсөткөн бир топ адамдар 
өбөлгө болушту. Мен алардын бардыгына ыраазы болгонум менен, тилекке каршы, 
алардын ар бирин мында көрсөтүүгө мүмкүн эмес. Бирок, төмөнкү адамдарга өзгөчө 
ыраазычылык билдирип койгум келет:  

• А.Ю. Биялиновго жана Э.Ж. Шүкүровго, акыл-насаат айтканы жана ар бир сөзү 
баалуу болгон узак талкуулар үчүн;  

• Ж. Иманкуловага жана С. Балакинага, ар тараптуу колдоо көрсөткөнү жана 
алгач ирет эл алдында бет ачары болгон жана бул Концепциядагы көптөгөн 
идеялар сынактан өткөн «Тоо-токой» форумун уюштурганы үчүн;  

• Г. Сооронкуловго, С. Султанкуловго, Д. Муканбетовго, С. Сарыгуловго, К. 
Рахимовго, Т. Бакчиевге, Р. Рубергге, Ч. Сейдахматовага, Е. Карповичке, И. 
Байназаровго, М. Халитовго, С. Криворучкого, А. Бектеналиевге, Ч. 
Аркабаевага, А. Өмүркуловага, А. Тазабековго, А. Чыныбаевага, Б. 
Чойтонбаевге, Н. Садыковго, Р. Сатылгановго, К. Жапаровго, Н. Жееналиевге, 
А.Алжамбайга, К. Кошалиевге комментарийлери, кеңештери жана колдоосу 
үчүн; 

• У. Дүйшеналиевге, жигердүү колдогону жана эки жыл бою чарчабастан өзүмө 
ишенич берип турганы үчүн; 

Жана, албетте, апам М.И. Момунбаевага мага жашоо жана сапаттуу билим 
тартуулаганы үчүн, ошондой эле жубайым Ш. Химатовага жана кызым Эрикага мени 
колдоп, сүйүп жана өзүмө жаккан иш менен алектенүүгө мүмкүнчүлүк бергени үчүн.  
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Кириш сөз 
 

Потерял себя, не могу успокоить я душу свою, 
Я умру от тоски в этом мнимом раю, 

Разлетелись все мысли как птицы на юг, 
Не могу их собрать, ты поверь мне, мой друг. 

И нет места мне здесь, в теле моем, 
Я хочу улететь с мечтою вдвоем  

В те края где пасутся все мысли мои 
На горных джайлоо кыргызской земли. 

Вырви дерево с корнем с благодатной земли,  
Оно проживет возможно дня три,  

Человек не растенье, но мои корни там, 
И я землю свою никому не отдам.  

Мой отец и мой дед – это корни мои, 
И спят они крепко в объятиях земли, 

И на этой земле через воду и плод, 
Я впитал предков дух, 

И понятие «Народ».  
Год иль два, перед жизнью пустяк, 

Я вернусь в свою землю, где мой дом и очаг.  
На вершину взойду я, где вечный ледник,  

Вдохну лесной воздух, издам радостный крик,  
Обниму взглядом горы, долины, поля,  

И скажу тихо: 
«Здравствуй, родная Земля!» 

 
(г. Брюссель, 1998 год) 

 
 

XXI кылымда дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө улуттук өнүгүүнүн стратегиясы 
олуттуу өзгөрүүлөргө дуушар болууда. Экономикалык көрсөткүчтөргө жетишүү 
максатындагы классикалык мамиле артта калууда, анткени, ал жолдо адам 
жашоосунун башка чөйрөлөрүнө тийгизүүчү терс таасирлери эске алынбайт. 
Биринчиден, мындай мамиле айлана-чөйрөнү талкаланууга алып келүүдө, анткени 
коомдун керектөөсү канчалык көп болсо, жаратылыш ресурстарын ал ошончолук 
көбүрөөк талкалап, тийиштүү түрдө өзүнүн жашоо-тиричилик чөйрөсүн жок кылууда 
жана мындай абал чексиз улана бериши мүмкүн эмес. Экинчиден, мындай мамиле 
калктын бай жана кедей катмарларынын ортосундагы айырмачылыкты күчөтүп, 
коомдо чыңалууну пайда кылууда. Үчүнчүдөн, мындай мамиле айыгышкан 
атаандаштык шарттарын пайда кылып, адеп-ахлакка жана маданиятка карата 
талаптарды азайтып, коомчулуктун түпкүлүктүү негизин талкалоодо.  

Бүгүнкү күндө дүйнөдө баалуулуктарды кайрадан баалоого жана өсүп-өнүгүү 
үлгүсүн өзгөртүүгө ыктап бараткандык байкалууда. Алдыңкы өлкөлөр өздөрүнүн 
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айлана-чөйрөсүнө жана социалдык чөйрөсүнө олуттуу маани берүүдө. Бириккен 
улуттар уюму (БУУ) миң жылдыктын өнүгүү максаттары катары биринчи орунга 
адамзаттын социалдык жана экологиялык муктаждыктарын койду.  

Кыргыз Республикасынын тоолуу рельефи өлкөдө ири өнөр жай экономикасын 
курууга мүмкүндүк берген жок жана ошону менен анын уникалдуу табигый жана 
маданий байлыктары сакталып калды жана мына ошондон улам Кыргызстанда бүткүл 
алдыңкы адамзат умтулуп жаткан өсүп-өнүгүү моделин түзүү мүмкүнчүлүгү пайда 
болууда.  

Бул Кыргыз Республикасынын Табигый жол менен өнүгүү концепциясы 
экономикалык өнүгүү менен катар эле калктын ден соолугу, айлана-чөйрө, адеп-ахлак 
жана маданият да эске алынуучу өлкөнү өнүктүрүү жолунун сүрөттөп жазылышы 
болуп эсептелет. "Табигый өнүгүү" деп Жаратылыш мыйзамдарына карама-каршы 
келбеген, тескерисинче бардык табигый принциптерге ылайык келип, анын жолун 
жолдогон социалдык-экономикалык өсүп-өнүгүү тиби эсептелет. Мындай негизги 
принциптердин бири болуп бардык тирүү организмдердин, анын ичинде өсүмдүктөр 
менен бактериялардын да өзүн-өзү сактоосу жана өзгөрүп бараткан чөйрөгө 
ылайыкташуусу эсептелет. Кандай гана болбосун тирүү организм өз түрүндөгү 
андан мурдагы муундардан келген өзүнүн тектик касиеттерин сактоого жана 
өзүндөй болгон кийинки муундарга өткөрүп берүү үчүн ылайыкташтырууга 
умтулат. Табияттын бул мыйзамы Жер планетасындагы бүткүл биологиялык жашоо-
тиричиликтин кыймылдаткычы болуп эсептелет. Бул мыйзам биздин жашообуздун 
негизинде жаткандыгы жагынан азыркы илим, жана ошондой эле диний ишенимдер, 
ыйык жазмалар бирдей пикирде.1  

Мурасты сактоо табигый мыйзамы социалдык чөйрөнүн деңгээлине да 
жайылтылат. Өзүн-өзү сактоону камсыз кылуу максатында адамдар жана жаныбарлар 
өз ара жардамдашууга келишет жана бул жеке ийгиликке жетүүнү камсыз кылуу 
менен бүткүл топту да өнүктүрөт. Дал ошондон улам жаныбарлар социалдык 
топторго – уюктарга, үйүрлөргө же башка топторго; ал эми адамдар – үй-бүлөгө, 
урууларга, элдерге жана мамлекеттерге биригишет. 2  

Дүйнөнүн бардык элдеринин жалпы ата теги болгон, алар адамзаттын 
башатында турган жана бул жөнүндө ыйык жазмаларда айтылган3, ошондой эле 
азыркы генетика да муну ырастайт.4 Андыктан ар бир эл өзүнүн гана ата тегинин 
касиеттерин сактоого, өзүнүн жашоо-тиричилик чөйрөсүн жана маданиятын сактоого 

                                           
1 Мурасты сактоо, сырткы дүйнөдөгү өзгөрүүлөргө ылайыкташуу менен бирге жашоо-тиричиликтин 
туруктуулугун жана көп түрдүүлүгүн сактайт жана бүткүл жандуу жаратылыштын эволюциясынын 
негизинде жатат. Мындай бүтүм эволюциялык биологиянын жана генетиканын негизги жыйынтыгы 
болуп эсептелет. Анын негиздөөчүлөрү Р. Фишер, С. Райт, С. Четвериков, Дж. Холдейн сыяктуу 
окумуштуулар, ошондой эле Эволюциянын синтетикалык теориясынын негиздөөчүсү, белгилүү 
гуманист жана ЮНЕСКОнун биринчи генералдык  директору, профессор Джулиан Хаксли. Булак: 
Huxley J. Evolution. The modern synthesis. — 2-nd ed. — London, 1963.  
2 П. Кропоткин, Взаимная помощь как фактор эволюции, - С.-Петербург, Товарищество «Знание», 
1907. Америкалык белгилүү философ Наум Хомски Renegade Economist телеканалына берген 
интервьюсунда Петр Кропоткиндин эмгегинин мааниси атайын төмөндөтүлгөнүн, анткени ал 
батыштык коомдун бай жана бийликчил катмарларынын таламдарына карама-каршы келгенин 
билдирген. Булак: https://www.youtube.com/watch?v=AyC0sZ3rLz0  
3 Куран, Библия, Тора. 
4 Helgason, A., Einarsson, А.W., et al., “The Y-chromosome point mutation rate in humans”, in Nature 
Genetics, 25 March 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=AyC0sZ3rLz0
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гана аракеттенбестен, башка элдердин да өзүн-өзү сактоосуна өбөлгө болууга тийиш, 
анткени дүйнөнүн бардык элдери биздин эң байыркы жалпы түпкү тегибиздин тирүү 
мураскорлору болуп эсептелет. Адамзаттын атынан БУУ Жердеги бардык элдердин,  
анын ичинде Кыргызстан элинин да, алардын жашоо чөйрөлөрүнүн жана 
маданиятынын да сакталып калышы үчүн колдон келгендин бардыгын жасоодо. 
Бирок Кыргызстандын эли өзүн-өзү сактап калуу үчүн жана ата-бабалардан 
калган материалдык жана материалдык эмес мурастарды сактап калуу үчүн 
зарыл болгондордун бардыгын өздөрү жасоого тийиш.  

Кыргыз коомунун түзүлүшүнүн салттуу модели жана философиясы 
(Евразиянын көптөгөн башка түпкүлүктүү элдериникиндей эле) Табияттын мына 
ушул – мурастарды сактоо жана өз ара жардамдашуу деген универсалдуу мыйзамына 
туура келген. Биздин ата-бабалар үчүн өздөрүнөн мурдагы муундардан калган 
мурастарды сактап, өз кезегинде аларды урпактарга өткөрүп берүү маанилүү болгон. 
Үй-бүлөнү, урукту, урууну, элди, анын табигый байлыктарын жана руханий-
маданий нарк-насилин сактоо ата-бабаларыбыздын ыйык милдети болгон. Бул 
мыйзамдын натыйжалуу иштеп турушу ата-бабалардын культу (санжыра5, жети ата), 
өз ара жардамдашуу жана жамааттык тилектештик (тууганчылык, ашар), түздөн-түз 
элдик бийлик (курултай) менен камсыз кылынып келген. Элдин ар бир өкүлү анын 
бир бөлүгү жана жалпы ата-бабалардын урпагы экенин түшүнүү адамдардын бири-
бирине камкордук жана бир туугандык менен мамиле жасоосун аныктап, байыркы 
элдин сакталып калышына өбөлгө болгон.  

Жашоо-тиричилик чөйрөсүн – Табияты сакталып калмайынча элдердин өзүн 
өзү сактап калуусу мүмкүн эмес. Биздин ата-бабалар Табият менен, анын мыйзамдары 
жана күчтөрү менен татуу (ынак, жакын) жана камкордук менен мамиледе болуп 
келишкен. Жаратылыш байлыктарын пайдалануу азыр жашап жаткандардын 
муктаждыктары менен гана шартталбастан, аларды келечек муундар үчүн сактап 
калуу менен да аныкталган. Бул принцип кыргыз элинин чарбалык-экономикалык иш-
аракеттеринде башкы орунда турган, ошондой эле анын каада-салтында, 
маданиятында жана фольклорунда да чагылдырылган.  

Мындан тышкары, элдердин өзүн-өзү сактап калуусу анын руханий-ыймандык 
нарк-насилин сактап калуусуз жана өнүктүрүүсүз мүмкүн эмес, анткени булар 
адамдын өзүнүн өзүнө жана өзү жашаган дүйнөгө жасаган мамилесин аныктайт. 
Кыргыздар өздөрүнүн ата-бабаларды жана улууларды урматтоо, өз үй-бүлөсүн, Элин, 
Табиятты сүйүү сыяктуу табигый жана универсалдуу баалуулуктарга негизделген 
руханий-маданий мурастарын келечек урпактары үчүн сактоого кам көрүшкөн. 

Элди, жаратылышты жана руханий-маданий мурастарын сактоо үчүн коомдун 
жогорку уюшкандык менен бирдиктүү системага, башкача айтканда мамлекетке 
биригиши зарыл болгон. Мына ошондон улам байыркы кыргыздар Улуу Кыргыз 

                                           
5 Санжыра (кырг.) – кыргыз элинин  генеалогиялык тарыхы, анда муундардын ортосундагы ата-
тектик байланыштар ачылып  берилет. Кыргыздардын санжырасынын тамыры өтө тереңге кеткен 
жана Адам,  Евага барып такалат жана муну менен, Жердеги бардык адамдардын бирдиктүү ата-
тектен келип чыкканы таанылган. Булак: Аттокуров С. Кыргыз санжырасы. – Бишкек: Кыргызстан, 
1995. 
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Каганатын түзүшкөн, бүгүнкү күндө да биздин баарыбызды жалпы эгемендүү 
мамлекетибиз – Кыргыз Республикасы бириктирип турат. 6  

Кыргыздар үчүн ар дайым элди сактоого, Табиятты жана руханий нарк-
насилди сактоого негизделген табигый дүйнө тааным мүнөздүү болуп келген. Бирок 
тарыхый кырдаалдарга жараша бул салттуу дүйнө тааным бизге мүнөздүү болбогон 
башка идеологияларга алмашылып калды. Кыргыздын салттуу баалуулуктары 
керектөөчүлүк коомдун принциптерине жана ашынган материалисттик 
индивидуализмге орун бошотуп, ал катаал атаандаштыкка жана айлана-чөйрөнү 
талкалоого алып келди. Бүгүнкү күндө бүткүл прогрессивдүү адамзат умтулуп 
жаткан жана жашоо-тиричиликтин табигый мыйзамдарына ылайык келген 
өзүбүздүн нукура жашоо принциптерибизге кайтып келүү мезгили келди.  

Мурастарды сактоо жашап калуу үчүн башка элдер менен келишкис 
атаандашуу же болбосо архаикалык негиздерге же үрп-адаттарга кайтып келүү 
дегенди эч билдирбей тургандыгын белгилеп коюу маанилүү. Глобалдуу жана өзгөрүп 
жаткан дүйнөнүн шартында эски, керексиз, айрым учурда зыяндуу жамааттык 
көндүмдөрдөн жана үрп-адаттардан арылып, алардын ордуна жаңы, пайдалуу, 
элибиздин бардык прогрессивдүү адамзат менен бирдикте өсүп-өнүгүшүнө өбөлгө 
болуучу каада-салттарга ээ болуп, жаңы жашоо чындыгына ылайыкташып, көнүп 
кете алуу зарыл болууда. Дал ушул ылайыкташып, көнүп кетүү мындан аркы 
эволюцияны камсыз кылат. 7 

Сунуш этилип жаткан Кыргыз Республикасынын Табигый жол менен өнүгүү 
концепциясы дүйнөлүк өнүгүү багытына ылайык келет, ошондой эле салттуу 
философияга жана байыркы кыргыздардын (Евразиянын башка да байыркы 
элдеринин) жашоо мүнөзүнө туура келет. Ал Кыргызстан калкынын, андагы айлана-
чөйрөнүн жана руханий-маданий нарк-насилинин сакталып калышына багытталган.  

Концепция үч бөлүккө бөлүнгөн. «Мурас» деп аталган биринчи бөлүгүндө 
Кыргыз Республикасынын мурастап калгандары сүрөттөп жазылган, ал 
төмөнкүлөрдөн турат: 1) Кыргызстандын калкынан, 2) Кыргызстандын 
жаратылышынан, 3) руханий-маданий дөөлөттөрүнөн, 4) эгемен мамлекетинен. 
Биринчи бөлүктө бул баалуулуктардын бүгүнкү күндөгү абалы, ошондой эле 
жетишилүүгө тийиш болгон өлкөнүн келечекте кандай болушу сүрөттөп жазылган.  

Экинчи бөлүгү «Сактоо жана өнүктүрүү. Өнүгүүнүн стратегиялык багыты» деп 
аталган жана анда Кыргыз Республикасынын негизги өнүгүү багыттары сүрөттөп 
жазылган. Мында социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн стартегиялык багыттары 
белгиленип, алардын жалпы максаты – Кыргызстандын калкынын, айлана-чөйрөсүнүн 
жана руханий-маданий мурастарынын сакталышы болот.  

«Башкаруу жана өткөрүп берүү. Мамлекеттик башкаруунун принциптери» деп 
аталган үчүнчү бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын мурастарын сактоо, өнүктүрүү 
жана кийинки муундарга өткөрүп берүү үчүн мамлекеттик башкаруу карманууга 
тийиш болгон негизги принциптер аныкталган.  

                                           
6 Бул постулат Жан-Жак Руссо иштеп чыккан "коомдук келишим" теориясына, ошондой эле Петр 
Кропоткиндин эмгектерине негизделген.  
7 Huxley J. Evolution. The modern synthesis. — 2-nd ed. — London, 1963. П. Кропоткин, Взаимная 
помощь как фактор эволюции, - С.-Петербург, Товарищество «Знание», 1907. 
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«Корутундуда» пландалып жаткан натыйжалар, Концепцияны ишке ашыруу 
мезгилдери жана келечектеги Кыргыз Республикасынын сүрөттөлүшү аныкталган.  

1-бөлүк: «Мурас» 
Кандай гана болбосун башка улуттардагыдай эле Кыргыз Республикасынын 

келечеги демографиялык, тарыхый, географиялык жана маданий мурастын негизинде 
калыптанат. Бул мурас болуп Кыргызстандын калкынын өзү, ошондой эле жери жана 
табияты, руханий-маданий дөөлөтү жана бул мурасты башкаруу үчүн түзүлгөн 
мамлекеттик аппарат эсептелет. Дал ушул мурас өлкөнүн өнүгүшүнүн негизги узак 
мөөнөттүү багытын аныктайт. Кыргызстан XXI кылымда кандай өнүгүшү керек деген 
суроого жооп берүү үчүн мына ушул мурастын маани-маңызын, анын баалуулугун 
жана азыркы абалын аңдап билүү зарыл. Мына ушуларды ой жүгүртүп билүү менен 
гана улуттук кызыкчылыктарды түзүүгө болот.  

 

1. Кыргызстандын калкы  
Кыргыз Республикасынын негизги мурасы жана дөөлөтү болуп өзүнүн өзгөчө 

маданиятын, каада-салтын, тилин жана коомдук уюштурулушун миңдеген жылдар 
катмары аркылуу алып өткөн байыркы эли эсептелет. Тарыхый жактан кыргыздар ар 
кандай түрк урууларынын бир чоң кыргыз уруусуна бириккен конфедерациясы болуп 
эсептелет. Ага кыпчак, карлук жана көптөгөн башка элдер кирген. Кыргыз эли бир 
кылка өзгөчө түзүлүш болгон эмес жана ар дайым жаңы келген этностук топторду 
өзүнө кошуп алуу үчүн ачык болгон жана жаңы келгендер бирдей укукка жана 
милдеттерге ээ дагы бир уруу болуп калган. Тарых катмарларында жок болгон 
көптөгөн башка элдерден айырмаланып, кыргыздардын сакталып калышын дал ушуну 
менен түшүндүрүүгө болот. Кыргыздар ар дайым аларга келип кошулган жаңы 
уруулар жана элдер менен байып турган жана ошону менен дайыма өзүнүн сандык 
жана сапаттык курамын жогорулатып турган.  

«Манас» эпосунда бекеринен «Кулаалы 
таптап куш кылдым, Курама жыйып журт 
кылдым» деп айтылган эмес. Азыркы өнүккөн 
өлкөлөрдүн саясий дөөлөтүнүн белгиси болгон 
көп улуттуулук, мульти-маданияттуулук, 
толеранттуулук жана коомдун ачыктыгы кыргыз 
элине тарыхый жактан мүнөздүү болгон.  

Бүгүнкү күндө Кыргызстан калкынын саны 
6 миллион адамды түзөт. Азыркы кыргыз эли 
байыркы түрк урууларынан эле турбайт, анын 
курамына өзбектер, тажиктер, уйгурлар, 
дунгандар, корейлер, украиндер, немецтер жана башка көптөгөн улуттар кирет жана 
алардын бардыгы жалпы мамлекеттин – Кыргыз Республикасынын өнүгүшүнө 
өздөрүнүн баа жеткис салымдарын кошкон жана азыр да кошуп жатышат. Алардын 
биздин жалпы мамлекетибизди курууга, маданиятыбызды өнүктүрүүгө, биздин 
айлана-чөйрөбүздү коргоого кошкон эмгеги баа жеткис. Жалпы жигердүү иш-

“Чачылганды жыйнадым, 
Үзүлгөндү уладым. 
Кулаалы таптап куш кылдым, 
Курама жыйып журт кылдым. 
Теликуш таптап куш кылдым, 
Терип жүрүп журт кылдым. 
Ата-бабам жердеген,  
Ала-Тоо деген жер таптым. 
Азганакай кыргызды 
Жат-душмандан сактадым”. 
 (“Манас” эпосунан) 
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аракеттерден улам Кыргызстандын калкы өсүп-өнүгүүдө, ар түрдүү, байыраак жана 
кызыктуураак болуп баратат. Мына ошентип, этностук жактан келип чыгышына 
карабастан, мындан мурдагы муундар бизге калтырган мурас көптөгөн ар кандай 
уруулардан жана этностордон турган Кыргызстан калкынын өзү болуп эсептелет. 
Улуттук сакталып калуунун жана XXI кылымда гүлдөп өсүп өнүгүүнүн шарты 
биримдик жана тең укуктуулук болуп эсептелет.  

Жарым кылым мурда эле салттуу жамааттык жана өз ара жардамдашуу 
маанайы элдин жана анын социалдык негиздеринин сакталып калышына өбөлгө 
болгон. Бирок бүгүнкү күндө материалисттик индивидуализмдин жана жогорку 
атаандаштыктын басымдуулук кылганынан улам 2,6 млн8 экономикалык жактан 
жигердүү калктын 650 дөн 750 миң кишиге чейинкиси иш издеп чет өлкөлөлөргө 
миграцияга кетүүгө аргасыз болуп, ал жактарда алар башка элдердин бир бөлүгү 
болуп калууда.9 Мындай абал калктын азайышына, аймактардын элсиз калышына, 
экономиканын солгундашына, ошондой эле үй-бүлө институтунун жана социалдык 
абалдын талкаланышына алып келип, натыйжада улуттук коопсуздуктун негизине доо 
кетириши мүмкүн. Калктын сыртка кетиши эле эмес, кылмыштуулуктан, жолдордогу 
кырсыктардан жана саламаттыкты сактоонун төмөнкү сапатынан улам биздин 
жарандардын чет өлкөлөрдө жана Кыргызстандын ичинде да көбүрөөк өлүмгө дуушар 
болуп жатышы коркунуч жаратууда. Бул маселелерге мындан ары да маани бербөө 
кайра жангыс социалдык процесстерге алып келиши мүмкүн.  

Кыргыз Республикасынын улуттук кызыкчылыгы болуп сапаттуу 
саламаттыкты сактоо, жумуш орундары, таза айлана-чөйрө жана 
атаандаштыкка туруштук берүүчү билим берүү аркылуу Кыргызстандын 
калкын сактап калуу эсептелет. 

 

2. Жер жана табигый байлыктар  
Кыргыз Республикасынын жери – 199 951 км2, 

алардын 94% тоолор – бизге ата-бабалар калтырып 
кеткен материалдык байлык болуп эсептелет. Тоолуу 
Кыргызстандын аймагында 390 км³ ге жакын мөңгү 
(Борбордук Азиядагы бардык мөңгүлөрдүн 48 %), 
5000 ден ашык дарыя жана майда суулар, 1923 көл, 
1116,56 миң га токой жана сүт эмүүчүлөрдүн 91 түрү, 
канаттуулардын 407 түрү, 72 ден ашык балыктардын 
түрү, жерде-сууда жашоочулардын жана 
сойлоочулардын 44 түрү бар. 10  

Тилекке каршы, глобалдык жылуулуктун 

                                           
8 Кыргыз Республикасынын улуттук статистикалык комитети, http://www.stat.kg/ru/ 
9 КРнын Мамлекеттик миграция кызматынын маалыматы боюнча. Расмий эмес маалыматтар боюнча 
алардын саны 1-1,5 млн адамга жетиши мүмкүн, башкача айтканда өлкө калкынын 1/5 бөлүгү. 
10 Айлана-чөйрөнү коргоо жана  токой чарбасы мамлекеттик агенттиги, Кыргыз Республикасынын 
2006-2011-жылдардагы Айлана-чөйрөнүн абалы жөнүндөгү улуттук доклады, 
http://nature.gov.kg/index.php/environment/biodiversity.html жана АКИ-пресс, Кыргызстандын 
Жаныбарлар дүйнөсү, https://sport.akipress.org/blog:261  

“Аскасы бийик Ала-Тоо, 
О жараткан Кудай ай, 
Жер жараткан ар кандай. 
Жердеген адам тунбайбы, 
Жер соорусу турбайбы! 
Өлкө түзүн караса –  
Токою бар, талы бар, 
Жан бүткөндүн баары бар. 
Жери сонун ар кандай! 
Бейиштен артык сыягы 
Чырпыгы бар чынардай”. 
           (“Манас” эпосунан) 

http://www.stat.kg/ru/
http://nature.gov.kg/index.php/environment/biodiversity.html
https://sport.akipress.org/blog:261
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айынан, ошондой эле адамдардын иш-аракеттерине байланыштуу Кыргызстандын 
табигый байлыктарынын экологиялык абалынын начарлашы байкалууда. Азыркы 
мезгилде толук баалуу табигый экосистема өлкөнүн жалпы аянтынын 30% азын 
ээлейт, бул болсо алардын өзүн өзү калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгүнүн чегине 
жеткендигин билдирет.11 Тоолуу аймактардын шартында токой аянттарынын 
азайышы жер кыртышынын тез бузулушуна, сел, ташкындардын, жер көчкүлөрдүн 
пайда болушуна алып келди жана мөңгүлөрдүн эришин күчөттү. Токой менен кошо 
жапайы жаныбарлардын саны да азаюуда. Кыргызстандын Кызыл китебине 209 
сейрек кездешүүчү жоголуп бараткан жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн түрлөрү 
киргизилген. Жолборс, канаттуулардын 4 түрү, омурткасыздардын 2 түрү жок болду. 
Сүт эмүүчүлөрдүн 23 түрү, канаттуулардын 57 түрү, жерде-сууда жашоочулардын 
жана сойлоочулардын 10 түрү, балыктардын 7 түрү, өсүмдүктөрдүн 95, курт-
кумурскалардын 18 түрлөрү, жок болуп кетүү коркунучу астында калган. 

Математикалык-картографиялык моделдөө жыйынтыктары боюнча өткөн 
кылымдын 70-жылдарынан тартып 2000-жылга чейин мөңгүлөрдүн көлөмү болжол 
менен 15 %12 азайган, ал эми 2100-жылга карата мөңгүлөрдүн басымдуу көпчүлүгү 
жок болуп кетиши мүмкүн.13 Мындай жагымсыз абал экологиялык кыйроонго эле 
алып келбестен, социо-экономикалык көйгөйлөрдү да жаратып, улуттук коопсуздукту 
да коркунучка кептеши мүмкүн, анткени Кыргызстандын жана коңшулаш өлкөлөрдүн 
бардык жашоо-тиричилиги мөңгүлөргө байланыштуу.  

Азыркы кыргыздардын ата-бабалары айлана-чөйрө менен шайкеш, гармонияда 
жашаган жана өздөрүнүн чарбалык-экономикалык иш-аракеттеринде жаратылыштын 
табигый балансын сактоо жолун жолдошкон. Байыркылардын «Кожожаш жөнүндөгү 
уламышы» биздин бабалардын Табиятка карата мамилесинин үлгүсүн билдирген. Бул 
уламыш айлана-чөйрөнү талкалоо менен адамдар жашап кете албай тургандыгы 
тууралуу урпактарга карата нуска болгон. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк коомчулук бүт 
дүйнө жүзүндө ушул принципти киргизишүүдө. Бирок, Кыргызстанда керектөөчүлүк 
коомдун баалуулуктары, материалисттик индивидуализмдин ашынган формасы жана 
катаал экономикалык атаандаштык басымдуулук кылгандыктан табигый байлыктарды 
аёсуз пайдалануу байкалууда. Натыйжада биздин бабалар калтырып кеткен негизги 
материалдык мурас жана калктын жогорку баалуулугу болгон Кыргыз 
Республикасынын жери жана табигый байлыктары күчтүү бузулууга дуушар болууда. 
Табигый байлыктарыбыздын абалын мындан ары да байкамаксан болуу жана аларга 
карата көңүлкош мамиле жасоо акыр аягында алардын жок болуп кетишине алып 
келүүсү мүмкүн.  

                                           
11 Чейрек кылым мурда Кыргызстан Борбор Азиядагы толук кандуу табигый экосистемасы 60 % жана 
40 % адамдар аралашкан жана бузулган экосистемасы бар жалгыз өлкө болгон. Эколог Э.Ж. Шүкүров 
менен болгон интервьюдан. 
12 Третье национальное сообщение Кыргызской Республики по рамочной конвенции ООН об 
изменении климата, Бишкек, 2016. https://unfccc.int/files/national_reports/non-
annex_i_natcom/application/pdf/nc3_kyrgyzstan_russian_24jan2017.pdf 
13 Кузьмиченок В.А., Математико-картографическое моделирование возможных изменений водных 
ресурсов и оледенения Кыргызстана при изменении климата, КРСУ, Бишкек, 2003. 
https://www.krsu.edu.kg/vestnik/2003/v6/a07.html   

https://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/application/pdf/nc3_kyrgyzstan_russian_24jan2017.pdf
https://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/application/pdf/nc3_kyrgyzstan_russian_24jan2017.pdf
https://www.krsu.edu.kg/vestnik/2003/v6/a07.html
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Табигый байлыктарды – бабалар бизге калтырып кеткен бул жогорку 
материалдык баалуулуктарды сактоо жана көбөйтүү Кыргыз Республикасынын 
улуттук кызыкчылыгы болуп эсептелет. 

 

3. Руханий-маданий мурас 
Кыргыз Республикасы табигый байлыктарга гана эмес, жалпы билимдүүлүк, 

кош тилдүүлүк, эркин дүйнө тааным, ошондой эле руханий-маданий мурас сыяктуу 
материалдык эмес байлыктарга да бай келет.  

Кыргызстандын руханий-маданий мурасы ЮНЕСКО тарабынан дүйнөлүк 
мурас катары таанылган элдик оозеки чыгармачылык шедеврлерине; бүт дүйнөгө 
таанылган адабий чыгармаларга, ошондой эле музыкага, этностук спорт түрлөрүнө, 
өзүнчөлүк каада-салт, үрп-адатка жана көптөгөн башка нерселерге бай келет. Бул 
руханий-маданий баалуулуктардын маани-маңызын адамдарды сүйүү, Жаратылыш 
менен татуу мамиледе болуу, ата-бабаларды жана улууларды урматтоо, өз ара 
жардамдашуу жана аскетизм түзөт. Кыргыз элинин руханий-маданий мурасы өлкөнүн 
аймагында жашаган бардык этностордун түстөрү менен түркүн түскө боёлуп турат. 
Бирок, бүгүнкү күндө материалисттик индивидуализмдин басымдуулук кыла 
башташы менен ата-бабалар калтырган мурастарды толук талкаланууга, коомдун 
айрым өкүлдөрүнүн арасында депрессияны жана ыймандык жактан бузулууну 
жайылтуу менен жашообуздун бардык чөйрөлөрүндө өтө терс натыйжаларга алып 
келүү тобокелчилиги пайда болууда.  

Кыргыздардын руханий мурасы ишенимдердин жана дүйнө таанымдардын көп 
түрдүүлүгү менен айырмаланып турат. Теңирчиликти тутунган байыркы кыргыздар өз 
жүрөгүн жана акыл-эсин адамды сүйүүчү Ислам динине, кийин андан да кем калбаган 
гумандуу коммунисттик атеизмге ачты. Биздин бабалар бир эле мезгилде жана бирдей 
эле баалуулукта Теңирчиликти, Исламды жана коммунисттик атеизмди тутунуп 
келишти жана алар мында бирдиктүү дүйнө тааным симбиозуна бирикти. Бир апта 
бою партжыйналыштарда болуп, жума күндөрү үйүндө ыйык Куранды окуп, бул 
учурда ата-бабалардын арбактарынан жана Табият күчтөрүнөн да жардам сурап 
турууну унутушкан эмес. Кыргыздар эзелтеден бери диний ишенимдердин 
эркиндигине, диний жана философиялык жактан башкача ойдо болгондорго 
сабырдуулук менен мамиле жасап келген, буга Кыргызстанда православиенин жана 
көптөгөн майда диний агымдардын болушу күбө. Ар бир кишиге өзүнүн 
ишенимдерин туура тандоого мүмкүндүк берген эркин дүйнө тааным бизге 
бабалардын калтырган  мурасы, андыктан Кыргызстан калкынын эң жогорку 
баалуулугу болуп эсептелет. 

Совет бийлигинин 70 жылында Кыргыз Республикасында натыйжалуу жалпы 
билим берүү системасы түзүлгөн жана анын аркасында калкынын сабаттуулук 
деңгээли (99% ашык) жагынан Кыргызстан дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнүн алдында 
турат.14 Тез-тез өзгөрүп жана атаандаштык барган сайын күчөп жаткан дүйнөлүк 

                                           
14 ПРООН, Кыргызская Республика: третий отчет о прогрессе в достижении целей развития 
тысячелетия, Бишкек, 2013, 
http://www.kg.undp.org/content/dam/kyrgyzstan/Publications/povred/KGZ_Third_MDG_Progress_Report_2
014_RUS.pdf 

http://www.kg.undp.org/content/dam/kyrgyzstan/Publications/povred/KGZ_Third_MDG_Progress_Report_2014_RUS.pdf
http://www.kg.undp.org/content/dam/kyrgyzstan/Publications/povred/KGZ_Third_MDG_Progress_Report_2014_RUS.pdf
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шартта билим берүү улуттук өнүгүүнүн чечүүчү фактору болуп эсептелет. Бирок, 
бүгүнкү күндө билим берүү сапатынын деңгээли төмөндөп, өлкө өнүгүүсүнүн бардык 
чөйрөлөрүндө олуттуу тобокелчиликтерди жаратууда.  

Тарыхый факторлордон жана Кыргызстан калкынын көп улуттуулугунан улам 
бүгүнкү күндө коомдо эки тил – кыргыз жана орус тилдери кеңири колдонулууда. 
Орус тилинин мүмкүнчүлүктөрүн жана дүйнөлүк маданияттагы анын таасирин эске 
алуу менен бизден мурдагы муун билимдүүрөөк жана ийгиликтүү болуш үчүн ал 
тилди үйрөнгөн. Ошентип, Кыргызстандын калкында эки тил пайда болду, биринчиси 
аны өз ата-бабаларынын жана алардын каада-салтынын жолун жолдогон бирдиктүү эл 
кылса, экинчиси дүйнөлүк маалымат айдыңына чыгууда көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү 
берет.  

Тилекке каршы, кыргыз тилин Кыргыз Республикасынын бардык эле 
жарандары колдоно бербейт жана бул улуттук биримдикке карата коркунуч болуп 
эсептелет, анткени калктын ар башка тилдерде сүйлөгөн бөлүктөрү коомдо 
лингвистикалык ажырымды жаратышы мүмкүн. Мына ошодуктан жалпы кош 
тилдүүлүк калктын биримдигине жана гүлдөп өсүп-өнүгүшүнө өбөлгө болот. 
Мындан тышкары, бүгүнкү күндөгү дүйнөдө англис тилин билүү эл аралык деңгээлде 
ийгиликке жетүүнүн ачкычы болууда. Андыктан азыркы жана келечектеги муундар 
үчүн тилдерди үйрөнүү жагында ата-баба салтын улантып, англис тилин билүүнү 
дагы бир артыкчылыкка айлантуу зарыл.  

Руханий-маданий мурасты, эркин дүйнө таанымды, билим алууну жана 
көп тилдүүлүктү сактап калуу жана өнүктүрүү Кыргыз Республикасынын 
улуттук кызыкчылыгы болуп эсептелет. 

 

4. Эгемен мамлекет жана эл бийлиги  
Кыргызстандын калкы, анын аймагы жана табигый байлыктары, тили жана 

руханий-маданий мурастары мындан мурдагы муундардын өз урпактарына калтырган 
жогорку баалуулуктары. Азыркы кездеги кыргыздардын ата-бабалары бул жогорку 
баалуулуктарды кылымдардан кылымдарга кылдат сактап, бүгүнкү күнгө чейин 
жеткиришти. Бул жогорку баалуулуктарды сакташ үчүн биригүү жана өз мамлекетин 
түзүү зарыл болгон, ал бул мурасты сактап, кийинки муундарга өткөрүп берүү 
миссиясын аткарууга тийиш эле.  

Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тамыры VIII кылымга кетет жана бул өзүнүн 
эгемен жана көз карандысыз мамалекетин курууга карата ар дайым умтулуу болуп 
турганын күбөлөйт. Тоолуу рельефтен жана коомчулуктардын өз ара ажыратылып 
турганынан улам кыргыздарда эч качан феодалдык зөөкүрдүк жана азыркыдай 
авторитаризм түрүндөгү борбордошкон туруктуу бийлиги болгон эмес. Бири биринен 
ажыратылып турган уруулар өз башчыларын түздөн-түз демократиялык жол-жоболор 
аркылуу шайлап алышкан. Курултай сыяктуу институттар эркиндикти сүйүүчү элдик 
бийлик салтын негиздөөгө мүмкүндүк берген.  

Мурасты, башкача айтканда Кыргызстандын элин, анын табигый ресурстарын 
жана руханий-маданий байлыктарын сактап калуу жана андан ары да өнүктүрүү 
азыркы Кыргыз Республикасынын эгемен мамлекетинин маани-маңызын түзөт жана 
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VIII кылымдан бери биздин бабалар буга умтулуп келишкен. 15 Мамлекеттик аппарат 
– аткаруучу милдети бул баалуулуктардын сакталышын жана өсүп-өнүгүшүн камсыз 
кылуучу механизм болуп эсептелет. 

Бирок, бүгүнкү күндө айрым мамлекеттик кызматкерлер ата-бабалардын 
мурасын сактоо боюнча өздөрүнүн миссиясын аңдай албай жаткандыктан 
мамлекеттик аппарат жемкордук жана иштей албастык сыяктуу терс кубулуштарга 
дуушар болууда.16 Бул болсо мамлекеттик аппараттын иштешинде олуттуу 
көйгөйлөрдү жана Кыргыз Республикасынын улуттук кызыкчылыктарын коргой 
албай калуусун пайда кылып, натыйжада биздин бабалардан калган бардык мурастар 
үчүн алдын ала болжолдой алгыс кесепетерге алып келиши мүмкүн. Бийликтин эки 
жолку күч менен алмашылышы буга күбө болуп эсептелет.  

Кыргыз элинин эркиндикти сүйүүчү каада-салтына жооп берген 
башкаруу формасы бар эгемен мамлекетти сактап калуу жана өнүктүрүү, 
ошондой эле коррупция деңгээли эң төмөн болгон иш билги мамлекеттик 
башкарууну түзүү Кыргыз Республикасынын улуттук кызыкчылыгы болуп 
эсептелет.  

 
Табияттын универсалдуу мыйзамы – ата-бабалардын мурасын келечек муундар 

үчүн сактап калуу мыйзамы – ар дайым 
кыргыз элинин аңдалбаган идеологиясы 
болуп келген. Ал мыйзам каада-салтта 
жана элдик фольклордо эле 
сакталбастан, Кыргыз 
Республикасынын Мамлекеттик 
Гимнинин да маани-маңызы жана руху 
болуп эсептелет.  

Мына ошентип, Кыргыз 
Республикасынын негизги улуттук 
кызыкчылыгы ата-бабалар мурасын 
сактоо жана өнүктүрүү болуп эсептелет 
жана бул Ааламдын да универсалдуу 
мыйзамына туура келет. Бүгүнкү күндө 
биздин мурас өтө жол берилгис абалда 
калып келет! Мындай абалды мындан 
ары да этибар албоо биздин элибиздин, 
анын маданиятынын жана айлана 
чөйрөнүн да мындан ары да ого бетер 
бузулушуна коркунуч келтирүүдө. Биз, 
замандаштар, бул мурасты сактап калуу 

                                           
15 Бул  постулат Жан-Жак Руссо тарабынан иштелип чыккан «коомдук келишим» теориясына, ошондой 
эле Петр Кропоткиндин эмгектерине негизделген.  
16  2017-жылы эл аралык антикоррупциялык  Transparency International  уюмунун глобалдык рейтинги 
боюнча 180 мамлекеттин ичинен Кыргызстан 135-орунду ээлеген. Булак: Transparency International, 
2018, https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017#table 

Кыргыз Республикасынын 
Мамлекеттик Гимни 

 
Ак мөңгүлүү аска-зоолор, талаалар, 
Элибиздин жаны менен барабар. 
Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендеп, 
Сактап келди биздин ата-бабалар. 
 

Кайырма: 
Алгалай бер кыргыз эл, 
Азаттыктын жолунда. 
Өркүндөй бер, өсө бер, 
Өз тагдырың колуңда. 
 

Аткарылып элдин үмүт-тилеги, 
Желбиреди эркиндиктин желеги.  
Бизге жеткен ата салтын, мурасын, 
Ыйык сактап, урпактарга берели. 

 
Припев: 

 

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017#table
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017#table
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017#table
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жана урпактарга өткөрүп берүү үчүн, алардын өз ата-бабаларынын жеринде татыктуу 
жашап, өсүп-өнүгүшү үчүн мүмкүн болгондун бардыгын жасашыбыз керек! 

 

2-бөлүк: «Сактап калуу жана өнүктүрүү. Өнүгүүнүн стратегиялык 
багыттары» 

 
СССРдин чачырап кетиши менен бирге 

коммунисттик идеология биротоло талкаланып 
калды жана анын ордуна калктын акыл-эсинен жана 
жүрөгүнөн материалисттик индивидуализм 
принциптери жана дүнүйө жыйноонун эгоисттик 
каалоолору орун ала баштады. Калайык-калк ата-
баба мурастарын, башкача айтканда тилектештик, 
өз ара жардамдашуу, үй-бүлө, ата-эне культу, 
табиятка аяр мамиле жасоо сыяктуу принциптерди 
сактоого карама-каршы келген багытта туруп 
калды.  

Жандалбастап баюу аракеттери табигый 
байлыктарды жок кылуу менен пайдаланууга алып 
келди. Малдын саны туруктуу көбөйө баштаганы 
байкалууда жана малды системасыз, жөнгө 
салбастан эле жаюу 9 млн га жайыттардын 70% 
бузулушуна түрткү болду. Ошол себептен 
жайылган мал табигый токой экосистемасына 
кирип келип, андагы жаңыдан өсүп келаткан жаш 
дарактарды тебелеп-тепсеп, жеп талкалоодо, натыйжада токойлор картайып, табигый 
калыбына келүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калууда. Токой аймактарынын азайышы 
калган башка экосистемаларга, жаныбарларга жана мөңгүлөрдүн сакталышына 
талкалагыч таасирин тийгизүүдө. 

Кыргызстандын тоолору көбүнесе мал чарбачылыкка пайдаланылууда, 
башкача айтканда өлкө аймагынын 90% үчүн ал негизги экономикалык иш-аракет 
болуп эсептелет. Андыктан, иштин жоктугунан улам бул аймактардын калкы 
шаарларга же чет өлкөлөргө миграцияга кетүүдө. Ошентип, Кыргызстандын 
шаарларында чектелүү болгон жумуш орундарына карата атаандаштык күчөп, жашоо 
үчүн айыгышкан күрөш жүрүүдө. Катаал атаандаштык шартында эптеп жашап калуу 
менен жарандар ден соолугун сактоо, балдарды тарбиялоо, ыймандуулук жана 
маданият зарылчылыктарын унутта калтырышууда.  

Жашоо үчүн күрөшүп жаткан жарандар өздөрү мамлекеттик органдарда 
коррупцияны жаратып, ага дем беришүүдө жана бул бүткүл мамлекеттик аппараттын 
талкалануусуна жана мамлекеттин сакталып калышына коркунуч келтирүүдө. Мына 
ошентип, Кыргызстандын эли жашоо-тиричиликтин табигый мыйзамына - өзүн өзү 
сактоо мыйзамына, калкты, табиятты, ата-бабадан калган руханий-маданий мурасты 
сактоо мыйзамына каршы туруп калууда.  

“Жердин жүзүн ачтырып, 
Уучтап тукум чачтырып, 
Эгин айдап, жай болуп, 
Эсепсиз кыргыз бай болуп,  
Эшигинин алдына 
Алтыдан тулпар байлашып, 
Айдап алган эгиндин 
Кочушун койго сатышып, 
Табагын тайга сатышып. 
Жан аябай жарышып, 
Сан кара күтүп бай болуп, 
Көңүлү мындан жай болуп, 
Төрт түлүгү шай болуп, 
Атаны алты сан болуп, 
Адырда жылкы алты сан, 
Короо-короо кой болуп, 
Өрүшкө малы толуптур”.  
 (“Манас” эпосунан) 
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Бул көйгөйлөрдү чечүү үчүн төмөнкүлөр зарыл: биринчиден, өлкөнүн бардык 
аймактарында жетиштүү сандагы, Табиятка зыян келтирбеген жумуш орундарын 
түзүү, бул болсо ички жана тышкы миграция маселелерин чечип, айлана-чөйрөнүн да 
сакталышын камсыз кылат; экинчиден, калкты сапаттуу саламаттыкты сактоо, билим 
берүү жана социалдык коргоо менен камсыз кылуу; үчүнчүдөн, биздин ата-бабалар 
мурастап калтырган жана бүгүнкү күндө бүткүл прогрессивдүү адамзат умтулуп 
жаткан руханий-маданий принциптерди кайрадан жаратуу. Бул үчүн Кыргыз 
Республикасында төмөнкүдөй он эки стратегиялык багыттарды өнүктүрүү зарыл.  

 

1. Ыймандуулук17 (адеп-ахлак) жана маданият  
Кыргыз Республикасынын ыймандуулук жана маданият чөйрөсүндөгү максаты 

ата-бабалардын материалдык эмес мурастарын сактоо жана өнүктүрүү, ошондой 
эле маданият жана искусство жаатында жумуш орундарын түзүү болуп 
эсептелет.  

Бүгүнкү күндө бул чөйрөгө мамлекет эң аз маани берүүдө: калк арасында адеп-
ахлакты жана маданиятты жайылтуу иштери жүргүзүлбөйт, каржылоо калдык 
принциби боюнча (бюджеттин 1% кеми) 18, аймактар маданият мекемелери менен 
камсыз кылынбаган.  

Мамлекет жаш балдарга эң эрте жашынан тартып эле ата-бабалардын мурасты 
сактоо, үй-бүлө баалуулуктарынын культу, тилектештик, өз ара жардамдашуу, 
улууларды сыйлоо, Табиятка камкор мамиле жасоо сыяктуу адеп-ахлак принциптерин 
үйрөтө баштайт. Бул коомдун жаңы мүчөлөрүн коомго жеңилирээк 
ылайыкташтырууга жана аралаштырып кошууга мүмкүндүк берет, ошондой эле жеке 
адамдын социумда шайкеш жашоосу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзөт. 

Өлкөнүн бардык калктуу пункттарындагы мектептерде өзүнө клуб, китепкана, 
музей, галереяны камтыган көп функциялуу маданият борборлору түзүлөт. Борбордо 
же аймактарда, ошондой эле чет өлкөлөрдө өтүп жаткан маданий иш-чаралар өлкөнүн 
эң алыскы булуң-бурчтарында жергиликтүү маданият борборлорунда жамааттык 
көрүү үчүн интернет аркылуу түз көрсөтүлүп турат жана бул аркылуу жергиликтүү 
калк борбор шаардагы же дүйнөлүк борборлордогу маданиятка тартылат.  

Өлкөнүн мектепке чейинкиден жогорку билим берүүгө чейинки бардык окуу 
жайларында салттуу жана азыркы көркөм адабият, музыка, кино, сүрөт өнөрү боюнча 
милдеттүү түрдөгү окуу сабактары жана класстар киргизилет. Мамлекет театрга, 
операга, балетке, музейлерге, көргөзмөлөргө ж. б. жамааттык маданий жүрүштөрдү 

                                           
17 «Ыймандуулук эң жалпы маанисинде — рухтун дүйнөдө жана адамда байкалуусунун жыйындысы. 
Социологияда, культурологияда жана публицистикада ыймандуулук же адеп-ахлак деп, эреже катары,  
диний окууларда жана практикаларда, ошондой эле искусствонун  көркөм образдарында 
топтоштурулган адеп-ахлак баалуулуктары жана салттары катары чагылдырылган, көбүнесе  
 коомду бириктирүүчү  башталыштар аталат.  Мындай мамиленин алкагында  ыймандуулуктун жеке 
адамдын аң-сезиминде чагылдырылышы абийирдүүлүк  деп аталат, ошондой эле ыймандуулук   диний 
насыят, агартуу, идеялык-тарбиялоо же патриоттуулук иштеринде  бекемделет деп айтылат.»   Булак:                                    
Википедия, 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81
%D1%82%D1%8C) 
18Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн маданият чөйрөсүн 2020-жылга чейин  өнүктүрүү 
программасы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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да, бул үчүн ишканаларга салык жеңилдиктерин берүү менен, колдоого алат. 
Областтар аралык гастролдук, көргөзмөлүк жана фестивалдык иш-аракеттер 
өнүктүрүлүп, колдоого алынат.  

Архивдик, китепканалык, музейдик кино-, фото-, көрмө- жана аудиофонддор 
бирдиктүү электрондук фондго которулат жана анын базасында маданий мурас 
объекттеринин абалына байкоо жүргүзүп туруу маалыматтык системасы түзүлөт, 
ошондой эле  интернет тармагы аркылуу калктын андан пайдалануу 
инфраструктурасы да түзүлөт.  

Маданият чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын принциптүү өзгөчөлүгү болуп 
маданият мекемелерин долбоорлоо-багыттуу каржылоо, маданият уюмдарын этап-
этабы менен  өз алдынча мекемелерге которуу жана мамлекеттик-жеке ишкердик 
өнөктүгүн өнүктүрүү болуп калат. Бул бюджеттен тышкаркы каражаттарды тартууга 
жана бюджеттик чыгымдарды азайтууга өбөлгө болот.  

Кыргызстандын руханий-маданий дараметин көтөрүү айлана-чөйрө, 
экономика, билим берүү жана саламаттыкты сактоо чөйрөлөрүндө зарыл болгон 
идеологиялык принциптерди калыптандыруу үчүн пайдаланылат.  

 

2. Жарандардын ден соолугу жана саламаттыкты сактоо 
Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо чөйрөсүндөгү максаты калк 

арасында маалымат таратуу жана оорулардын алдын алуу, ошондой эле 
көрсөтүлүп жаткан медициналык тейлөө кызматын жакшыртуу аркылуу өлкө 
жарандарынын ден соолугун жакшыртуу болуп эсептелет.  

Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында саламаттыкты сактоо кызматтары 
негизги көңүлдү оорулардын алдын алууга эмес, дарылоо маселелерине бурууда. 
Андыктан, ооруларды дарылоого гана негизги көңүл бурулбастан, биринчи кезекте 
аларды алдын алууга жана болтурбоого негизги маани берилет. Мектепке чейинки 
мекемелерден тартып ар бир бала жана анын ден соолугу улуттук баалуулук экендиги 
жөнүндө түшүнүктү тарбиялоо башталат. Өзүнүн ден соолугуна кам көрүү Кыргыз 
Республикасынын ар бир жаранынын маанилүү жүрүм-турум нормасы болуп калууга 
тийиш.  

Бул максатта окуучуларга киши организминин негизги принциптерин жана ар 
кандай оорулардын келип чыгуу себептерин, анын ичинде туура эмес журум-турум 
типтерин (туура эмес тамактануу, физикалык жактан пассивдүүлүк, өтө муздап калуу, 
тамеки тартуу, алкоголь ичимдиктерин ичүү ж. б.) окуучуларга түшүндүрүүчү мектеп 
сабактарына өзгөчө көңүл бурулат. Бул коомдо келечекте өз жарандарынын арасында 
ооруларды азайтууга жардам берет.  

Жаштардын психикалык ден соолуктун негиздери боюнча билимине, атап 
айтканда жүрүм-турумдун кандай типтери психикалык бузулууларга алып келе 
турганына айрыкча көңүл буруу зарыл. Балдарга тунуунун, аутотренингдин, 
медитациянын ар кандай түрлөрү ж. б. аркылуу өздөрүнүн чектен чыккан жүрүм-
турумун жеңүүгө үйрөтүү маанилүү.  

Мындан тышкары, мектепке чейинки мекемелерден тартып жашоо 
коопсуздугунун негиздери жана жол кыймылынын эрежелери боюнча сабактарга 
өзгөчө көңүл буруу зарыл.  
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Мамлекет калкты ден соолукка жагымдуу тамактанууга (анын ичинде 
органикалык айыл чарбаны өнүктүрүүгө), ошондой эле физкультура жана спорт менен 
алектенүүгө дем берүү аркылуу туура жашоо мүнөзүн жайылтат.  

Калк арасында туура жашоо мүнөзүн жайылтуу жана өмүрүн, ден соолугун 
сактоо принциптерин үйрөтүү менен катар Кыргыз Республикасы көрсөтүлүп 
жаткан медициналык кызматтардын сапатын жакшыртат. 

Медициналык кызмат көрсөтүүдө диагностика жана профилактика, атап 
айтканда ар кандай ооруларга генетикалык жана кесиптик жактан жакындыкты 
аныктоо жана санаторий, курорттордо, алдын алуу жана дарылоо жайларында 
профилактикалык чараларды көрүү негизги багыт болуп калат. Бул багыт биринчи 
кезекте Кыргызстандын табигый ресурстарына: тоонун таза абасына, минералдык, 
радон сууларына, туздуу шахталарга, дарылоо баткактарына жана башкаларга таянат.  

Көрсөтүлүп жаткан медициналык кызматтардын сапатын жогорулатуу 
максатында билим берүү, кесиптик жана дарылоо мекемелеринин ортосундагы 
секторлор аралык кызматташтык күчөтүлөт жана андай кызматташтык бул үчүн 
атайын түзүлгөн Кыргыз Республикасынын калкынын ден соолугу боюнча улуттук 
координациялык кеңеш тарабынан камсыз кылынат. Секторлор аралык 
кызматташтыкта амбулаториялык-поликлиникалык кызмат байланыштыруучу роль 
ойнойт. Өлкөнүн тоолуу рельефин эске алуу менен транспорттук медицина, анын 
ичинде санитардык авиация, медициналык тез жардам жана телемедицина да мындан 
ары өнүктүрүлөт. Мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоонун башкы 
ролунун сакталышы менен бирге жеке сектор да маниге ээ болот. Ден соолук 
туризминин өнүгүшү (к. «Эко-этно-денсоолук туризм») рынокту квалификациялуу 
медицина кызматкерлери, ошондой эле зарыл болгон дарылоо аппараттары жана тоо 
медицина жаатындагы изилдөөлөр менен камсыз кылат. Жергиликтүү калк алардын 
администрациялык аймагында жайгашкан туристтик дарылоо мекемелеринин 
медициналык кызматынан пайдалана алышат.  

Калктын ден соолугунун абалы 10-15% гана саламаттыкты сактоо сектору 
менен аныкталат, 15-20% ата-тектик факторлорго байланыштуу жана айлана-
чөйрөнүн абалына жана табигый-климаттык шарттарга жараша болот.19 Мына 
ошондон улам саламаттыкты сактоо өнүгүүнүн артыкчылыктуу стратегиялык багыты 
болуп эсептелет, ал эми калган башка багыттар улуттун ден соолугунун 
кызыкчылыктарына баш ийип, мында коюлуп жаткан максаттар менен аныкталат. 
Калктын ден соолугуна таза айлана-чөйрөнүн тийгизген таасирине кыйла көңүл 
бурулат. 
 

3. Айлана чөйрө 
Кыргыз Республикасынын айлана чөйрө жаатындагы максаты токой 

экосистемаларынын аянтын калыбына келтирүү жана кеңейтүү, ошондой эле 

                                           
19 ВОЗ, Ден соолук тобокелчилигинин глобалдык факторлору. Тобокелчиликтин айрым негизги  
факторлору менен шартталган өлүмчүлдүк жана оорулардын жүгү,  2015. 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44203/9789244563878_rus.pdf;jsessionid=0586225E3E6D756
B5F5FD3E52B8DCE4C?sequence=8  

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44203/9789244563878_rus.pdf;jsessionid=0586225E3E6D756B5F5FD3E52B8DCE4C?sequence=8
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44203/9789244563878_rus.pdf;jsessionid=0586225E3E6D756B5F5FD3E52B8DCE4C?sequence=8
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антропогендик таасирди азайтуу аркылуу өлкөнүн табигый байлыктарын сактоо 
болуп эсептелет. 

Глобалдык жылуулуктун күчөшү менен Кыргыз Республикасы региондук 
масштабда экологиялык кыйроондорго учуратуу коркунучун жаратуучу мөңгүлөрдүн 
эрүүсүнүн көйгөйүнө кабылууда. Акыркы 50 жыл ичинде мөңгүлөрдүн көлөмү 493 
км3 дан 390 км3 чейин, башкача айтканда 15% азайган.20 Токой экосистемалары 
мөңгүлөрдүн эришин жайыраак кылуунун, ошондой эле айлана-чөйрөнү 
жакшыртуунун, атап айтканда абаны тазартуунун, суу экосистемаларын жана 
биокөптүрдүүлүктү сактоонун маанилүү факторлорунун бири болуп эсептелет. Дал 
ушундан улам Кыргыз Республикасы өз аймагында токой экосистемаларынын аянтын 
көбөйтөт.  

Токой экосистемаларынын аянтын (бүгүнкү күндө алар өлкө аянтынын 
5,61% ээлейт) калыбына келтирүү жана көбөйтүү максатында Кыргыз 
Республикасы токойлорду коргоо, алардын табигый аянттарын көбөйтүү, ошондой 
эле дарактардын табигый өсүү зоналарына ылайык жасалма токой массивдерин 
отургузуу иштерин жүргүзөт. Кыргыз Республикасынын токой чарбалары жыл сайын 
30 млн даанага жакын ар кандай отургузулуучу көчөттөрдү өстүрүшөт жана алардын 
жарымына жакыны пайдаланылбай калууда. Токой чарбаларынын мүмкүнчүлүктөрү 
мындан он эсе көп отургузулуучу көчөттөрдү өстүрүүгө мүмкүндүк берет жана 
аларды өлкөнүн аймагын жашылдандаруу үчүн колдонууга болот.  

Кыргыз Республикасы табигый экосистемаларды ашыкча антропогендик 
(адамдардын иш-аракеттеринен) басым жасоодон жана, биринчи кезекте экстенсивдүү 
мал чарбачылыктан коргойт. Биокөптүрдүүлүк суу жана токой экосистемаларынын 
экологиялык балансын табигый жөнгө салуучу болуп эсептелет жана ошондуктан аны 
коргоого жана көбөйтүүгө, анын ичинде мыйзамдуу эмес аң улоо жана балык кармоо 
практикасын азайтууга өзгөчө көңүл бурулат.  

Суу ресурстарын пайдалануунун жана коргоонун натыйжалуулугун арттыруу 
максатында жер үстүндөгү суу объекттеринин шаар аймактарынын агынды, эриген 
жана жаан-чачын суулары менен булганышы эң аз өлчөмгө чейин азайтылат. Азыркы 
кездеги сууну үнөмдөөчү технологиялар жана ирригациялык, техникалык жана ичүү 
максаттарында суунун жекече колдонулушун азайтууну жана эсепке алынбаган суу 
чыгымдарын кыскартууну камсыз кылуучу өндүрүштүк процесстер киргизилет. 

Абанын булгануусун азайтуу максатында Кыргыз Республикасы булганыч 
заттардын чыгарылышын контролдоону күчөтөт, ошондой эле калыбына келип 
туруучу энергия булактарын пайдалануу менен же жаңычылдык принциптеринде 
иштеген автомобилдерди жана техниканы импорттоого жана пайдаланууга дем берет.  

Калдыктарды туруктуу башкаруу саясаты калдыктардын пайда болушун алдын 
алуу, аларды азайтуу жана экинчилик ресурстардын негизинде жаңы өндүрүштөрдү 
өнүктүрүүнү камтуу менен, кайрадан иштетүү жана кайрадан пайдалануу боюнча 
чараларды кабыл алууга карай багытталат. Мындан тышкары, радиоактивдүү 
калдыктардын жана металлургия өнөр жай калдыктарынын  потенциалдуу коркунуч 

                                           
20 Кыргыз Республикасынын климаттын өзгөрүшү боюнча БУУнун  рамалык конвенциясы боюнча 
үчүнчү улуттук билдирүүсү, 2016, Бишкек,  https://unfccc.int/files/national_reports/non-
annex_i_natcom/application/pdf/nc3_kyrgyzstan_russian_24jan2017.pdf  

https://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/application/pdf/nc3_kyrgyzstan_russian_24jan2017.pdf
https://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/application/pdf/nc3_kyrgyzstan_russian_24jan2017.pdf


20 
 

келтиришин жок кылууга, аларды толук нейтралдаштырууга чейинки чаралар 
көрүлөт. 

Айлана-чөйрөгө карата антропогендик терс таасир этүүнү азайтууга 
мыйзамдарды катаалдантуу жана экологиялык прокуратураны түзүү аркылуу да 
жетишилет. 

Өз айлана-чөйрөсүн сактоо менен Кыргыз Республикасы планетанын 
глобалдык сакталып калуу ишине да салым кошот, андыктан бул чөйрөдө мамлекет эл 
аралык «жашыл» фонддордун гранттык колдоо мүмкүнчүлүгүн да карап көрөт жана 
бул бюджетке карата каржылык басымды азайтат.  

Өлкөнүн экологиялык коопсуздугун арттыруу жана Кыргызстанда «жашыл» 
жумуш орундарын түзүү максатында эко-этно-ден соолукту чыңдоо туризми жана 
органикалык айыл чарбасы сыяктуу экологиялык таза экономикалык багыттар 
өнүктүрлөт.  

 

4. Айыл чарба  
Кыргыз Республикасынын айыл чарбасындагы максаты асыл тукум мал 

чарбасын, балык чарбасын, органикалык айыл чарбасын, багбанчылыкты жана 
агротокой чарбасын өнүктүрүүү аркылуу калкты ден соолугу үчүн зыянсыз азык-
түлүк менен камсыз кылуу, жумуш орундарын түзүү жана табигый ресурстарды 
сактоо болуп эсептелет.  

Айыл жеринде жашагандар калктын 65% түзөт, алардын көпчүлүк бөлүгү айыл 
чарбасында иштейт (өлкөдөгү бардык жумуш орундарынын 45,9 %). Бирок, айыл 
чарбасынын ИДПдагы салыштырмалуу салмагы 15% эле бир аз жогору, бул учурда 
анын жарымына жакыны мал чарбасына туура келет. 21  

Кыргызстандын экстенсивдүү жайыт мал чарбачылыгы өлкөнүн ИДПсына 
кошкон анча чоң эмес салымына карабастан ал аркылуу табигый ресурстарга басым 
жасалууда (болгону 9 млн га жайыттын 70% деградацияланган) жана мал жаш 
өсүмдүктөрдү тебелеп-тепсеп, жеп, тоо экосистемасы талкаланууда. Демек, асыл 
тукум мал башын көбөйтүү22, ошондой эле малды короодо багууну жана корголгон, 
ротациялык (алмашылып туруучу) жайыттарды кеңири жайылтуу аркылуу ургаалдуу 
мал чарбачылыкка өтүү зарыл. Бул өлкөнүн экосистемасына жүк келтирүүнү гана 
азйтпастан, рентабелдүүлүктү да кыйла көбөйтөт.  

Мындан тышкары, мал чарбачысына альтернатива болгон балык 
чарбачылыгы сыяктуу экономикалык иш-аракеттердин түрлөрү да өнүктүрүлөт. 
Балык жана балык азыктарын өнөр жайлык өндүрүү, ошондой эле жасалма 
көлмөлөрдө деңиз флорасын өстүрүү мал чарбачылыгына караганда пайдалураак 
экономикалык иш-аракет түрү болуп эсептелет. Жасалма көлмөлөрдө промыселдик 
балык өстүрүү балык кармаганга караганда суу чарбачылыгынын жакшыраак 
варианты болуп эсептелет, анткени азыктануу тизмегинин бузулушуна алып келбейт 
жана табигый көлмөлөрдөгү балыктын санын азайтпайт. Анысынан да суулардын 

                                           
21 Кыргыз Республикасынын улуттук  статистикалык  комитети,  http://www.stat.kg/ru/  
22 Кыргызстанда бир уй жылына 3 миң л сүт берет, Израилде 12 миң берет, ал эми Голландияда  8 миң 
литрден аз берген уй брак деп, союуга кетет. Булак: Шамшиев, Н., В Голландии наших коров пустили 
бы под нож, Sputnik.kg https://ru.sputnik.kg/economy/20180531/1039432285/kyrgizstan-udoi-korova.html 

http://www.stat.kg/ru/
https://ru.sputnik.kg/economy/20180531/1039432285/kyrgizstan-udoi-korova.html
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алабында жасалма көлмөлөрдү түзүү айлана-чөйрөгө жагымдуу таасир этет, абадагы 
нымдуулукту көбөйтөт жана жээкке жакын аймакта өсүмдүктөрдү көбөйтөт.  

Кыргызстандын айдоо жерлери чектелген (1,2 млн га)23 шартта айыл чарбасын 
пестициддерди жана химикаттарды пайдалануу менен өнүктүрүү рентабелдүү 
болбойт, анткени керектөөчүлөрдүн ден соолугуна жана айлана-чөйрөгө зыян 
келтирет. Мына ушундай жагдайда органикалык айыл чарбанын эл аралык рыногунун 
тез өсүп баратышы (жылына 15,5% көбөйгөн24) бул багыттын келечектүү экендигин 
ишеничтүү айгинелеп турат. Кыргыз Республикасы пестициддер жана химикаттар 
тийбеген, таза суусу жана абасы бар тоолуу жери менен органикалык айыл чарбасы 
жаатында салыштырмалуу экономикалык артыкчылыктарга ээ. 

Кыргыз Республикасы айыл чарбасын этап-этабы менен органикага өтүүсүнө 
көмөк көрсөтөт. Органикалык айыл чарбасы айдоо аянттарында жана 
багбанчылыкты өнүктүрүү максатында тоо кыркаларына мөмө-жемиш жана жаңгак 
дарактарын отургузуу аркылуу өнүктүрүлөт. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын жалпы 
аянтынын 1% багбанчылык ээлейт, аз өндүүрүмдүү жерлерди (500 миң га) жана 
бузулган жайыттарды (6 млн гадан ашык) пайдалануу бактардык аянтын бир нече эсе 
көбөйтүп, ири айыл чарба багытын түзөт жана ал экономикалык гана киреше алып 
келбестен, экологиялык жактан да пайдалуу болот. Алдын ала эсептөөлөр боюнча 1 
млн га жерде багбанчылыкты өнүктүрүү ИДПнын 15 млрд АКШ долларынан ашык 
өсүшүн камсыз кылышы мүмкүн.  

Кыргызстанда жалпы калктын 65% түзгөн айыл элинин эки миллионго жакыны 
токой фондунун аймагында же ага жакын жерлерде жашайт25 жана мындай абалды 
агротокой чарбасын өнүктүрүү үчүн пайдаланууга болот. Жасалма токой 
плантациялары түзүлөт жана мындай жасалма токойлордун аймагында жергиликтүү 
калк үчүн козу карын, мөмө-жемиш, жаңгак, бал, дары чөптөрдү жана башка токой 
продукцияларын жигердүү даярдоо жана сатуу мүмкүнчүлүктөрү пайда болот. (к. 
“Айлана-чөйрө”). Ошол эле учурда токой чарба ишканалары өздөрү үчүн 
экономикалык гана пайда алып келбестен, өлкөнүн экологиялык балансында да 
маанилүү роль ойногон токой ресурстарын кайрадан калыбына келтирүүгө кам 
көрүүсү зарыл.  

Ата-мекендик айыл-чарба продукцияларын сатуу үчүн ЕАЭБ, Кытай, Япония, 
Түштүк Корея, Европа союзунун, Жакынкы Чыгыштын жана Араб жарым аралынын 
өлкөлөрү потенциалдуу рынок болуп эсептелет. Кыргыз Республикасы айыл 
чарбасынын негизги кыймылдаткыч күчү болуучу, ошондой эле жеңил өнөр жайын 
жана кол өнөрчүлүктү өнүктүрүү үчүн база болуучу кооперативдердин түзүлүшүн 
жана өнүгүшүн колдойт.  (к. “Ишкердик жана кооперация»). 

 

                                           
23 Салыштыруу үчүн коңшу Өзбекстанда  27 млн га, ал эми Казакстанда 220 млн гадан ашык айдоо 
жери бар.  
24 2012-2013-жылдары органикалык айыл чарбанын дүйнөлүк рыногу 12 млрд АКШ долларына өскөн 
жана 72 млрд АКШ долларын түзгөн. 2016-жылдан 2020-жылга чейин бул рынок жылыга 15,5% өсөт 
жана 2020-жылы 212 млрд АКШ долларын түзөт.Булак: Grand View Research, 
https://www.grandviewresearch.com/  
25 ГАООСЛХ и ФАО ООН, Комплексная оценка природных ресурсов Кыргызстана 2008-2010, 
http://www.fao.org/forestry/30654-0cb0a06f2a277764a409e39896af550fa.pdf 

https://www.grandviewresearch.com/
http://www.fao.org/forestry/30654-0cb0a06f2a277764a409e39896af550fa.pdf
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5. Өнөр жай 
Кыргыз Республикасынын өнөр жайындагы максаты экологиялык таза чийки 

затты алуудан акыркы продуктуга чейинки толук циклды өнүктүрүү аркылуу 
жаңы жумуш орундарын түзүү болуп эсептелет. 

Айыл чарба продукциясы тамак-аш өнөр жайында кайра иштетүү үчүн бай 
ресурс болуп, кошумча жумуш орундары түзүлмөкчү. Кайра иштетилип чыккан 
тамак-аш азыктарынын ири кошумча наркы, сактоо мөөнөтү, транспорт менен 
ташууга ыңгайлуулугу аны экспортко чыгарууга ылайыктуу келет.  

2016-жылдын жыйынтыгы боюнча текстиль жана тигүү өнөр жай 
продукциясынын өндүрүш көлөмү 2015-жылга салыштырганда 44,6 млн сомго 
көбөйгөн жана 5,2 млрд сомду түзгөн.26 Азыркы мезгилде бул тармакта 150 миңден 
ашык киши эмгектенүүдө. Ата мекендик өндүрүшчүлөрдүн арзан, бирок сапаттуу 
продукциясы Россиянын жана Казакстандын рынокторунда жакшы таанылып, 
белгилүү болуп калды.  

Кыргыз Республикасы жеңил өнөр жайды өнүктүрүү максатында породасыз 
койлорду жүнүнүн көлөмү жана сапаты жагынан белгилүү болгон, мисалы уяң 
жүндүү жана меринос койлоруна алмаштырат. (к. “Айыл чарбасы”). Кыргыз ССРинин 
түштүгүндө ХХ кылымдын орто ченинде тыт жибегин чыгаруу өтө өнүгүп, ал 
уникалду сапаты жана жылтырактыгы менен кеңири белгилүү болгон. Мына ушул 
багытты кайрадан калыбына келтирүү тигүү өнөр жайын дагы бир сапаттуу жана 
экологиялык таза чийки зат менен камсыз кылат.  

Өзүн продукциясынын сапаттуулугу менен тааныта алган жана булгаары, жүн, 
жибек, пахта сыяктуу экологиялык таза чийки зат менен камсыз болгон 
Кыргызстандын тигүү тармагы жаңыдан өнүгүп келаткан келечектүү дүйнөлүк 
органикалык жеңил өнөр жай рыногунда өзү чыгарган органикалык продукциясы 
менен атаандаша алат.  

Кыргызстан өзүнүн пайдалуу жыгач берүүчү дарактардын плантациясын 
өнүктүрүү менен жыгач иштетүү өнөр жайынын продукциясын көбөйтө алат. 
Мындай жыгач ресурстары жергиликтүү калк тарабынан отунга, курулушка жана 
башка тиричилик муктаждыктарына пайдаланылат. Жергиликтүү калктын жыгачка 
болгон муктаждыктарынын канааттандырылышы токой экосистемаларында 
дарактардын мыйзамсыз кыйылышын болтурбайт.  

Кыргыз Республикасынын жыгач иштетүү өнөр жайы соода балансын 
жакшыртып, өлкөнүн ички рыногун чийки зат менен камсыз кылат27, ошондой эле 
жыгач курулуш материалдарын, отун гранулдарын, эмерек, ширеңке жана 
башкаларды чыгаруучу бир катар ишканаларды түзөт. Жыгачтан спирт, чайыр, 
скипидар, канифоль, тоюттук ачыткы, живица сыяктуу жана башка катуу жана суюк 

                                           
26 Кыргызстандын текстиль жана тигүү өнөр жайы 2016-жылы,  
http://www.easttime.ru/news/kyrgyzstan/tekstilnaya-i-shveinaya-promyshlennost-kyrgyzstana-v-2016-
godu/12893  
27 Бүгүнкү күндө токойдон алынуучу негизги продукт болуп отун үчүн жыгач эсептелет - 32%, өнөр 
жайлык жыгач 3,5% түзөт. Кыргызстан  2013-жылы  жыгачты, жыгачтан жасалган буюмдарды, жыгач 
көмүрүн, пробка жана андан буюмдарды жана өрмө үчүн башка материалдарды 151 831 000 АКШ 
долларына алган, ошол эле учурда 861 500 АКШ долларына экспорттогон.  

http://www.easttime.ru/news/kyrgyzstan/tekstilnaya-i-shveinaya-promyshlennost-kyrgyzstana-v-2016-godu/12893
http://www.easttime.ru/news/kyrgyzstan/tekstilnaya-i-shveinaya-promyshlennost-kyrgyzstana-v-2016-godu/12893
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ар кандай чарбалык маанидеги продуктуларды иштеп чыгуучу лесохимия да өзүнүн 
логикалык өнүгүүсүнө жетишет.  

Жеңил өнөр жайы менен катар эле булгаары, чопо, жыгач жана башка табигый 
заттардан өзгөчө продуктуларды жасап чыгаруучу кол өнөрчүлүк да өнүгөт.  

Мына ошентип, тамак-аш, жеңил жана жыгач иштетүүчү өнөр жайлары, 
ошондой эле кол өнөрчүлүк айыл чарбасы иштеп чыккан чийки заттарды пайдалануу 
менен ага шайкеш келип, анын логикалык уландысы болуп калат. Өзгөчөлүктүк 
мүнөзүн эске алуу менен ата мекендик тамак-аш жана жеңил өнөр жайларынын таза 
продукциясы дүйнөлүк рынокко чыгарылат, ошондой эле өлкөгө келген туристтердин 
талабына да ылайык келет.  

 

6. Эко-этно-ден соолукту чыңдоо туризм 
Кыргыз Республикасынын туризм чөйрөсүндөгү максаты өлкөнүн 

экологиялык таза тоолуу райондорунда ден соолукту чыңдоо жана спорт 
туризминин борборлорун өнүктүрүү аркылуу жумуш орундарын түзүү болуп 
эсептелет. 

Кыргыз Республикасынын туризм тармагы башка экономикалык тармактар 
үчүн көп жактуу оң натыйжа жаратуу менен тез темптерде өнүгүп келе жатат. 2014-
жылы туристтерди ташуудан түшкөн кирешелер (утурумдук бааларда) 2010-жылга 
караганда 1,9 эсеге өсүп, 9 127 000 000 сом болгон. Туризм чөйрөсүндө чекене соода 
жүгүртүү көлөмү 16636,5 млн сомдон ашкан жана 2010-жылга караганда 3 эсеге 
өскөн.28 Ошол эле учурда Кыргызстанда бүгүнкү күндө иш жүзүндө өнүктүрүлбөй 
келаткан ден соолукту чыңдоо туризмин өнүктүрүүнүн чоң потенциалы бар.  

Кооз табияты, тоонун таза абасы, минерал жана дарылык суулар29, туз 
шахталары жана дары чөптөрү кирешелүү жана жыл бою иштеген ден соолукту 
чыңдоо жана спорт туризмин өнүктүрүүнүн сейрек мүмкүнчүлүктөрү болуп 
эсептелет. Болгон табигый өзгөчө потенциалды эске алуу менен 2050-жылга карата 
Кыргызстан ден соолукту чыңдоо жана спорт туризминин борбору болуп калат. 
Бул дүйнөдө туризмдин жыл бою иштеген жана эң кымбат түрү болуп эсептелет. 
Санаторий, курорт, дарылоо мекемелерин жана спорт комплекстерин ачуу 
максатында жергиликтүү жана чет өлкөлүк инвесторлорду тартуу үчүн зарыл болгон 
бардык укуктук, фискалдык жана инфраструктуралык шарттар түзүлөт. Өзүнүн 
кымбат болгондугунан улам туризмдин бул кымбат түрү каражаттардын келип 
түшүшүн көбөйтүп, ошол эле учурда келип жаткан туристтердин санын азайтуу менен 
экосистемага карата басым чектелет.  

Ден соолукту чыңдоо жана спорт туризминин  борборлору Кыргызстандагы  
бүткүл саламаттыкты сактоо системасынын жана спорттун  өнүгүшүнө түрткү болот. 
Тоолуу райондордун жашоочулары санаторий, курорттордо  жеңилдетилген шартта 

                                           
28 Кыргыз Республикасынын улуттук статистикалык комитети, http://www.stat.kg/ru/  
29 Кыргызстандын аймагында 250 минерал суу, 30 көмүр кычкыл суу, ошондой эле көптөгөн 
кремнийлүү жылуу суулар, радондуу суулар, сульфиддүү суулар, йод-бромдуу суулар чыккан жерлер 
бар. Булак: Кыргыз Республикасынын Экономика  министрлиги,  Кыргыз Республикасынын Тоо-кен 
казуу өнөр жайынын орто мөөнөттөгү жана узак мөөнөттөгү өнүгүү стратегиясы, 2014. 

http://www.stat.kg/ru/
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дарылана жана оорунун алдын ала алышат, ошондой эле спорт базаларында да спорт 
менен машыга алышат.  

Мындан тышкары, ден соолукту чыңдоо туризминен улам тоолуу райондордун 
жергиликтүү калкы жумуш менен гана камсыз болбостон, өздөрүнүн экологиялык 
жактан таза чарбалары, ошондой эле спорт оюндары, фестивалдар сыяктуу маданий 
жана атайын иш-чаралары аркылуу туристтерди тартуу менен эко-этно-агро 
туризмди өнүктүрө алышат.  

Кыргызстандын рекреациялык борборлорунда ден соолукту чыңдоо үчүн гана 
эмес, иштиктүү туризм үчүн да зарыл болгон шарттар түзүлөт. Келген туристтер эс 
алышат, ошол эле учурда интернет аркылуу аралыктан иштей алышат, ошондой эле 
башка өлкөлөрдөн келген кесиптештери менен иш боюнча жолугушууларды жана 
сүйлөшүүлөрдү да өткөрө алышат жана мындайлар XXI кылым үчүн норма болуп 
калат.  

Жогоруда аталган багыттар тейлөө чөйрөсүнө, курулушка, ошондой эле 
транспорттук ташууларга жана коммуникацияларга да оң таасирин тийгизет. 

 

7. Транспорт жана коммуникациялар 
Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар чөйрөсүндөгү 

максаты көп жактуу транспорттук жана коммуникациялык тармактарды түзүү 
аркылуу жүргүнчүлөрдү, жүктү жана маалыматтарды өлкө аймагы боюнча 
үзгүлтүксүз, өтө тез жана арзан жеткирип туруу болуп эсептелет. 

Азыркы мезгилде автомобиль, авиация жана темир жол менен ташууларды 
камсыз кылуучу транспорттук инфраструктура кризистик абалда турат, ошондой 
болсо да жүргүнчү, жүк ташуулардын көлөмү жылына 10% өсүүдө.30 Айыл 
чарбасынын, туристтик тармактын жана жеңил өнөр жайдын өнүгүшү өлкөнүн тоолуу 
райондорунда колдо болгон транспорттук инфраструктураны гана жакшыртуу эмес, 
жол жана телекоммуникация тармактарын да өнүктүрүүнү талап кылат. 

Туристтик жана жүк ташуу агымдарын көбөйтүү максатында Кытай – 
Кыргызстан – Өзбекстан темир жолун куруу ишке ашырылат жана ал өлкөнүн 
түндүгү менен түштүгүн байланыштыруучу кошумча темир жол багытынын 
курулушуна өбөлгө болот.  

«Ош», «Ысык-Көл», «Баткен», «Исфана», «Манас» аэропорттору 
реконструкцияланат жана модернизацияланат. Бул болсо ар кайсы өлкөлөрдүн 
туристтерине өтө ыңгайлуу шартта жана аз эле убакытта узак аралыктан өтүү менен, 
өзү эс алуучу жайга түз эле барууга мүмкүндүк берет. 

Автомобиль жолдорунун сакталышын камсыз кылуу максатында уруксат 
берилүүчү салмагы жана чоңдугунун көрсөткүчтөрү жагынан транспорттук 
көзөмөлдү күчөтүү каралат.  

Автомобиль жана темир жол инфраструктурасын түзүү жана аэропортторду 
реконструкциялоо Кыргызстандын ар кайсы аймактарынын өз ара байланыштарын 

                                           
30 Вице-премьер-министр Валерий Диль жүк ташуучу автомобилдердин өтүүсү үчүн жыйым алуу 
системасын талкуулоо боюнча кеңешмеге катышкан. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
Аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү.http://www.gov.kg/?p=51053&lang=ru  

http://www.gov.kg/?p=51053&lang=ru
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жакшыртып, экономикалык жактан өз ара ички алака-байланышта иштешүүгө өбөлгө 
болот.  

Транспорттук инфраструктура менен бир катар эле азыркы кездеги байланыш 
жана телекоммуникация технологиялары оптика-булалык, мобилдик, ошондой эле 
спутниктик байланыш аркылуу өлкөнүн бардык булуң-бурчтарына жеткирилет. Жаңы 
технологиялар бардык калктуу пункттарды өз ара байланыштыруу менен электрондук 
өкмөттүн бардык айыл  өкмөттөрүнө кирүүсүн камсыз кылат, ошондой эле 
жергиликтүү калкка азыркы технологиялардан туруктуу пайдаланууга мүмкүндүк 
берет. 

Жаңы транспорттук инфраструктуранын курулушун каржылоо маселесин 
чечүү үчүн тоолуу райондордо мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жол-жоболору жана 
акы төлөнүүчү жол практикасы пайдаланылат. Мындан тышкары, конкреттүү 
инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн мамлекет атайын эсептерди 
ачат. Бул эсептерге каржылар түздөн-түз тигил же бул тоолуу кен чыккан жерлерди 
иштетүүдөн келип түшөт.  

 

8. Энергетика 
Кыргыз Республикасынын энергетика чөйрөсүндөгү максаты 

гидроэнергетиканы мындан ары да өнүктүрүү, энергия керектөөчүлөргө 
калыбына келүүчү энергия булактарын (ККЭБ) пайдаланууга дем берүү жана 
энергияны үнөмдөө аркылуу табигый ресурстарды сактоо менен бирге өлкөнүн 
энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуу болуп эсептелет. 

Кыргызстандын өзүнүн мунайзат продуктулары жана табигый газ менен 
камсыз болушу 5% аз. Ошол эле учурда Кыргызстанда 3500 ашык суулар бар жана 
алардын гидроэнергетикалык дарамети 162 млрд кВт·с электр энергиясы деп 
бааланат (Борбор Азиядагы запасынын 38%). Бирок, аларды пайдалануу деңгээли өтө 
төмөн бойдон калууда (8—9%). Бул учурда чакан суулардын дарамети жылына 5 тен 
8 млрд кВт·с деп бааланат, бирок 3% гана пайдаланылат31.  

Өлкө экономикасынын өсүп-өнүгүшү  сөзсүз түрдө энергия пайдалануунун 
өсүшүнө алып келет.  Суроо-талап болжол менен жылына 5% өссө, энергия 
пайдалануунун өсүшү жылына 1,5-2 млрд кВт.с. болот деп болжолдонууда. Башкача 
айтканда, жаңы киргизилип жаткан кубаттуулуктардын көлөмү эң аз дегенде жылына 
170-200 МВт болууга тийиш32. Нарын дарыясына жалпы суммалык кубаттуулугу 
4124,5 МВт жана электр энергиянын көп жылдар бою жылдык орточо иштелип 
чыгуусу 16 млрд кВт.с33 болгон 31 гидроэлектр станциядан турган 6 каскадды курууга 
болот. Бирок, кылымдын орто ченинде дарыяларда суу деңгээлинин кескин азайышы 
күтүлүүдө, мисалы Чүй, Талас сууларында суунун деңгээли 30% төмөндөйт, бул 

                                           
31 НИСИ КР, Современная ситуация в энергетике Кыргызской Республики, Бишкек, 2014. 
32 Ж.Оторбаев: Кыргызстан электр энергияны өндүрүүгө караганда көбүрөөк керектейт, Вечерний 
Бишкек, 
https://www.vb.kg/doc/286460_otorbaev:_kyrgyzstan_potrebliaet_bolshe_elektroenergii_chem_proizvodit.htm
l  
33 Кыргыз Республикасынын энергетика жана өнөр жай  министрлиги, презентация: Кыргыз 
Республикасында энергетиканы өнүктүрүүнүн  стратегиялык максаттары жана келечектери,  
Бишкек, 2013. http://www.inogate.org/documents/Baetov%20Presentation%2050th%20Anniversary.pdf  

https://www.vb.kg/doc/286460_otorbaev:_kyrgyzstan_potrebliaet_bolshe_elektroenergii_chem_proizvodit.html
https://www.vb.kg/doc/286460_otorbaev:_kyrgyzstan_potrebliaet_bolshe_elektroenergii_chem_proizvodit.html
http://www.inogate.org/documents/Baetov%20Presentation%2050th%20Anniversary.pdf
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болсо гидроэнергетиканын мүмкүнчүлүктөрүнө жана ири ГЭСтерди куруунун кымбат 
долбоорлорунун өзүн-өзү актоосуна терс таасирин тийгизет. 34 

Кыргызстанда бүгүнкү күндө энергия керектөөчүлөрдү калыбына келүүчү 
энергия булактарына (ККЭБ), ошондой эле чакан ГЭСтерге өтүүгө дем берүү 
зарыл болууда жана бул учурда мунайзат продуктуларынын импортуна жана 
дарыялардагы суу деңгээлине көз карандылыкты азайтуу мммкүнчүлүгү пайда болот, 
ошондой эле абанын булганышын азайтуугу да өбөлгө түзүлөт.  

Бүгүнкү күндө салттуу эмес калыбына келүүчү энергия булактарынын 
(СЭККЭБ) мүмкүнчүлүктөрү Кыргызстанда бар болгону 800 млн т шарттуу отун деп 
бааланат, ал эми аларды пайдалануу деңгээли да өтө төмөн –  1 % аз. Ошондой болсо 
да тез өсүп бараткан жаңы технологиялар адамзатка келечекте ККЭБ пайдаланууну эң 
арзан жана рационалдуу деңгээлге жеткирүүгө мүмкүндүк берет. 

Кыргызстанда жылына 7 млн т ашык малдын кыгы пайда болот. Биогаз 
установкаларынын жардамы менен 1 т кыктан 30 куб метр газ чыгарылышы мүмкүн35, 
ал эми иштелип чыккан калдыктарды жер семирткич катары пайдаланууга болот. 
Ошентип, Кыргызстанда жылына 200 млн куб метрден ашык газ жана 7 млн т жакын 
жер семирткич36 чыгарылышы мүмкүн. Биогаз установкаларын колдонууну жайылтуу 
өлкөнүн эң алыскы калктуу пункттарын арзан газ менен камсыз кылууга мүмкүндүк 
берет.  

Кыргызстанда 1930-жылдан 1950-жылдарга чейин 150 ашык чакан гидроэлектр 
станциялар (ЧГЭС) курулган, бүгүнкү күндө алардын 13 гана иштөөдө.37  ЧГЭС баасы 
жагынан ири ГЭСтерге атаандаша алат, өлкөнүн тоолуу ландшафтынын көз 
карашынан алганда да аларды куруу жана пайдалануу өзүнө тартып турат. Тоолуу 
райондордо чакан ГЭСтерди куруу тоолордогу коомчулукту, ошондой эле туристтик 
жана спорттук борборлрду да электр энергиясы менен туруктуу камсыз кылууга 
мүмкүндүк берет.  

Мындан тышкары, эски турак-жай жана турак-жай эмес фонддорду 
энергонатыйжалуу реконструкциялоо боюнча ири программалар ишке ашырылат, 
ошондой эле курулуштарда энергия жана ресурс үнөмдөөчү жана натыйжалуулугу 
жогору болгон технологияларды колдонуу талабы жана объекттин ансыз 
пайдаланууга мүмкүн болбогон энергоэффективдүү паспортунун болушу милдеттүү 
болуп калат. Ар бир имарат үчүн  белгилүү бир сандагы энергия менен жарым-
жартылай өзүн-өзү камсыз кылуусу милдеттүү болуп калат жана бул фискалдык жана 
башка чаралар менен жөнгө салынып турат. Ошентип, топтошкон ири калкттуу 

                                           
34 24.kg, Чүй жана Талас суулары: Кыргызстан менен Казакстандын кызыкчылыктарынын акваториясы, 
21-сентябрь 2017, 
https://24.kg/obschestvo/63331_reki_chuitalas_akvatoriya_interesov_kyirgyizstana_ikazahstana_/ 
35 Trendnewsagency,  Кыргызстанда  биогаз установкаларын  чыгаруу үчүн завод ишке киргизилди, 6- 
сентябрь 2018-ж. https://www.trend.az/casia/kyrgyzstan/2062475.html 
36 Kloop, Кочкор районунда «уникалдуу» көчмө биогаз установкасын орнотушту,  17-июнь 2011, 
https://kloop.kg/blog/2011/06/17/v-kochkorskom-rajone-ustanovili-unikalnuyu-peredvizhnuyu-biogazovuyu-
ustanovku/ 
37 24.kg, КРда калыбына келүүчү энергия булактары 1 проценттен кем пайдаланылат. Өзгөртүү үчүн 
мыйзам долбоору иштелип чыкты  
https://24.kg/obschestvo/41330_kr_ispolzuet_vozobnovlyaemyie_istochniki_energii_menee_chem_na_1_prots
ent_dlya_izmeneniy_razrabotan_zakonoproekt/  

https://24.kg/obschestvo/63331_reki_chuitalas_akvatoriya_interesov_kyirgyizstana_ikazahstana_/
https://www.trend.az/casia/kyrgyzstan/2062475.html
https://kloop.kg/blog/2011/06/17/v-kochkorskom-rajone-ustanovili-unikalnuyu-peredvizhnuyu-biogazovuyu-ustanovku/
https://kloop.kg/blog/2011/06/17/v-kochkorskom-rajone-ustanovili-unikalnuyu-peredvizhnuyu-biogazovuyu-ustanovku/
https://24.kg/obschestvo/41330_kr_ispolzuet_vozobnovlyaemyie_istochniki_energii_menee_chem_na_1_protsent_dlya_izmeneniy_razrabotan_zakonoproekt/
https://24.kg/obschestvo/41330_kr_ispolzuet_vozobnovlyaemyie_istochniki_energii_menee_chem_na_1_protsent_dlya_izmeneniy_razrabotan_zakonoproekt/
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пункттар үчүн энергияны үнөмдөө жана жылуулук менен борборлоштурулбаган 
камсыз кылуу маанилүү жана натыйжалуу чечим болуп калат.  

Энергия керектөөчүлөрдү калыбына келүүчү энергия булактарына (ККЭБ) 
которуу жана чакан гидроэлектростанциялар тармагын түзүү, ошондой эле ири 
ГЭСтерди куруу максатында мамлекет инвестициялык жактан ылайыктуу тарифтер 
жана мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жол-жоболору аркылуу ири инвесторлорду 
тартуу маселесин карашы мүмкүн. Кыргыз Республикасы конкреттүү 
инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн атайын эсептерди да түзөт жана 
аларга каражаттар тигил же бул тоо-кен чыккан жерди иштетүүдөн түздөн түз келип 
түшөт.  
 

9.  Тоо-кен өнөр жайы 
Кыргыз Республикасынын тоо-кен казуу чөйрөсүндөгү максаты жумуш 

орундарын түзүү, ошондой эле энергетика, транспорт жана коммуникациялар 
чөйрөсүндө ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн кен чыккан 
жерлерди конкреттүү инфраструктуралык долбоор үчүн максаттуу иштетүү 
аркылуу зарыл болгон финансы каражаттарын алуу болуп эсептелет.  

Азыркы мезгилде баалоолор боюнча тоо-кен өнөр жайында 16 миңдей киши 
иштейт, алардан түздөн түз өндүрүштө иштегени 13 миң. Бул эмгекке жарамдуу 
калктын жалпы санынын болжол менен 1,5% түзөт. Ошол эле учурда тоо-кен өнөр 
жайына ИДПнын жалпы көлөмүнүн 10 % жана экспорттук кирешелердин 41 % ашыгы 
туура келет.38  

Кен чыккан жерлердин иштелип бүткөнүнө байланыштуу39 2023-жылдан 
тартып жумуш орундары кыскарып, 2034-жылы эки миң кишинин, ал эми 2036-жылы 
бир миң кишинин деңгээлине чейин жете турганы болжолдонууда. Кыргызстандын 
тоо-кен өнөр жайынын сурьманы, сымапты, сейрек кездешүүчү металлдарды чыгаруу 
сыяктуу бир топ ишканалардын иши начарлады40 жана мындан ары талап кылынбай 
калышы мүмкүн41. 

Узак мөөнөттүү болжолдоолор боюнча келечектүү долбоорлорго Жетим темир 
кенин өздөштүрүүнү кошууга болот, ал иштеген бардык мезгилде келип түшүүчү акча 
каражаты 3 млрд АКШ долларынан ашат. Ал эми андагы өндүрүштө иштегендердин 

                                           
38 КР Өкмөтүнө караштуу Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин 
сайты: http://www.geo.gov.kg/  
39 Азыркы мезгилде төмөнкүдөй алтын кендери иштетилүүдө: Кумтор, Макмал, Солтон-Сары, 
Тереккан, Иштамберды, Жамгыр, Караказык, Талдыбулак Сол жээк, Бозумчак. ТЭН жана долбоорлоо 
стадииясында: Жерүй, Андаш, Тоголок, Дуваташ, Насоновское, Алтын-Жылга, Чаарат, Шамбесай, 
Үңкүрташ, Терек, Мироновское, Куру-Тегерек.  
40 Мисалы, Хайдаркен сурьма комбинаты, Кадамжай сымап комбинаты, Кыргыз тоо-кен металлургия 
комбинаты.  
41 Зыяндуу заттардан баш тартуу боюнча дүйнөлүк тенденцияны эске алуу менен бул кендерди иштетүү 
келечекте өнүгүшү күмөн. Мисалы, сымапка карата суроо-талап, өзгөчө жер алдынан казылып 
алынуучуга, күтүлүп жаткандай, Сымап жөнүндөгү Минамат Конвенциясын ишке ашыруудан улам, 
кыйла азаят. Ал Конвенцияга кошулгандардан сымапты биринчилик казып алуудан баш тартуу талап 
кылынат жана тараптарга биринчилик казып алуудан алынган сымапты конвенцияны 
ратификациялабаган өлкөлөрдөн импорттоого тыйуу салынат. Булак: В.Богдецкий, К.Ибраев, 
Ж.Абдырахманова, Горнодобывающая промышленность как источник роста экономики Кыргызстана, 
2005, Бишкек. 

http://www.geo.gov.kg/
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саны 2500 кишиден ашат, кыйыр түрдө иштегендердин саны 4000 кишиге жакын, 
салыктык келип түшүүлөрдүн жалпы суммасы 1 млрд АКШ долларын түзүшү мүмкүн 
жана КР Социалдык фондуна чегерүүлөр 160 млн АКШ долларына жакын. 42 Темир 
кен концентратынын баасынын төмөн экенин эске алуу менен экономикалык 
натыйжалуулугу аны сатуу рыногуна жеткирүү баасына жараша болот. 
Кыргызстандын аймагы аркылуу Кытай-Өзбекстан темир жолунун курулушу бул 
долбоордун баалуулугун кыйла көтөрөт. 

Болжолдоолор маалыматы боюнча Кыргызстанда металлургиялык кремнийди 
өндүрүүгө жарактуу, жалпы кору 50,0 млн т жакын кварц чийки заты бар 18 ашык кен 
чыккан жер бар жана жарым өткөргүч сапатындагы поликремний чыгаруу үчүн 
кварцтын майда кен чыккан жерлери да бар.43  

Кыргыз Республикасы кен чыккан жерлерди иштетүүдөн алынган чийки 
заттарды пайдалануунун ички мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү үчүн шарттарды түзөт. 
Бардык кен чыккан жерлер, каржылоонун башка мүмкүнчүлүктөрү жок болгон 
учурда, белгилүү бир инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн гана 
максаттуу түрдө иштетилет. Кенди иштетүүдөн түшкөн жана инфраструктуралык 
долбоорлорду ишке ашырууга багытталган финансы каражаттарынын суммасы ачык 
жарыяланат.  

 

10.  Ишкердик жана кооперация 
Кыргыз Республикасынын ишкердик жана кооперация чөйрөсүндөгү максаты 

ишкердик үчүн жагымдуу шарттарды камсыз кылуу аркылуу жумуш орундарын 
түзүү болуп эсептелет.  

Статистика боюнча 2017-жылдын башында 458 миң экономикалык жактан 
жигердүү жарандар чакан жана орто бизнесте алектенишкен, бул болсо иштеген 
адамдардын 20% жакынын түзөт. Кыргыз Республикасынын ИДПсында чакан жана 
орто бизнестин үлүшү 40% түзөт. 44 

Ошол эле мезгилде өлкөдө кооперация45 өнүккөн эмес, натыйжада фермерлер 
продукциясын чакан көлөмдө, ар кандай сортто жана сапатта чыгарышат жана ал 
экспортко тоскоолдук кылууда. Колдо болгон агроөнөр жай дараметин пайдалануу 
максатында кооперацияны өнүктүрүү зарыл жана ал айыл чарбасынын гана эмес, 
тамак-ашты кайра иштетүүнүн, жеңил өнөр жайдын жана кол өнөрчүлүктүн да 
кыймылдаткычы болуп кала алат  

Кыргыз Республикасы айыл чарбада кооперацияны, ошондой эле тейлөө, соода 
чөйрөлөрүндө жана ташууда, көбүнесе жогоруда сүрөттөлгөн стратегиялык 
багыттардын тегерегинде чакан жана орто бизнести өнүктүрөт. Бул максаттарда 

                                           
42 Кыргыз Республикасынын тоо-кен өнөр жайынын орто мөөнөттөгү жана узак мөөнөттөгү өнүгүү 
стратегиясы, 2015, Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги. 
43 Кыргыз Республикасынын тоо-кен өнөр жайынын орто мөөнөттөгү жана узак мөөнөттөгү өнүгүү 
стратегиясы, 2015,  Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги. 
44 Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети,  www.stat.kg  
45 Кооперация – экономикалык иш-аракеттердин ар кандай жаатында жалпы максатка жетишүү үчүн 
жумушчулардын, майда өндүрүүчүлөрдүн, анын ичинде дыйкандардын, кызматчылардын өз алдынча 
ыктыярдуу түрдө уюмдашкан бирикмелеринин жыйындысы. Булак: Большая советская энциклопедия. 
— М.: Советская энциклопедия 1969—1978. 

http://www.stat.kg/
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төмөнкүлөр ишке ашырылат: бюрократиялык процедураларды өтө азайтуу үчүн 
экономиканы мындан ары жөнгө салбоо; салык ставкаларын төмөндөтүү жана жаңы 
ачылып жаткан бизнестерге салыктарды жеңилдетүү; инвестицияларга жана 
киргизилип жаткан инновацияларга салык жеңилдиктерин берүү; бизнеске кредит 
берүүнүн натыйжалуу системасын иштеп чыгуу. Өлкөдөгү укук системасын бекемдөө 
аркылуу жеке менчикти коргоо камсыз кылынат. 

Бизнести жөнгө салууда ишкерлердин кесиптик жана тармактык бирикмелери 
(ассоциациялары) маанилүү роль ойнойт жана аларга экономикалык иш-аракеттердин 
белгилүү бир түрлөрүнө лицензия берүү жана контролдоо милдеттери «бир сектор – 
бир ассоциация» принциби боюнча берилет. Мамлекет кесиптик жана бизнес 
ассоциациялардын ролунун үч багытта жогорулашына дем берет: бизнес 
кызыкчылыктарына өкүлчүлүк кылуу, кызмат көрсөтүү жана рыноктук координация. 
Мамлекеттик мекемелердин, кесиптик жана бизнес ассоциациялардын жана билим 
берүү окуу жайларынын өз ара аракеттениши жакшырат. Кесиптик жана бизнес 
ассоциациялар мамлекеттик тармактык саясаттарды жана стратегияларды, ошондой 
эле профилдик адистиктердин окуу программаларын иштеп чыгууда маанилүү роль 
ойношот.  

Кооперациянын жана ишкердиктин өнүгүшү Кыргыз Республикасынын калкын 
жетиштүү сандагы жумуш орундары менен камсыз кылууга мүмкүндүк берет жана ал 
экономикалык өсүшкө гана эмес, мамлекеттин социалдык саясатына да оң таасир этет.  

 

11.  Калктын чабал катмарларын социалдык жактан коргоо  
Кыргыз Республикасынын социалдык чөйрөдөгү максаты калктын 

социалдык жактан чабал катмарларына жардам берүү жана мындай жардамга 
муктаж болгон адамдардын санын азайтуу болуп эсептелет.  

Бүгүнкү күндө социалдык төлөмдөр калктын кирешелеринин курамында 
экинчи орунду ээлейт. Расмий маалыматтарга ылайык балдардын дээрлик жарымы 
(48,5%) кедейилик шартында жашайт, ал эми ар бир сегизинчи бала жакырчылыктан 
жана жетишпестиктен кыйналат. Балдардын 436,0 миңи же өлкөдөгү бардык 
балдардын 20 % ашыгы активдүү социалдык коргоо менен камтылган. Көптөгөн 
балдардын турмуштук оор кырдаалга туш болуп жатышынын себеби багуучусунун 
жоктугу, ата-энесинин аракечтиги же эмгекке жарамсыздыгы болуп эсептелет. Ден 
соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын (МЧА) саны жылдан жылга 
көбөйүүдө: 2011-жылы алардын саны 142,4 миң кишини түзсө, 2012-жылы 5,1 %, 
2013-жылы 4,1 % көбөйгөн.46  

Мамлекеттик саясаттагы саламаттыкты сактоонун артыкчылыгы (к. 
“Саламаттыкты сактоо”) аракечтердин, баңгилердин, ден соолугунун 
мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын жана эмгекке жарамсыз жарандардын 
санынын азайышына өбөлгө болот жана мамлекеттин социалдык саясаттагы 
аракеттерине оң таасир этет.  

Бирок мамлекет тарабынан дайыма социалдык колдоо жөлөк пул алып жаткан 
айрым жарандардын өз статусуна кызыкдар болуп, өзүнүн абалын жакшыртууга 

                                           
46 Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети,  www.stat.kg 
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карата аракет жасабоосуна алып келүүдө. Демек, мамлекеттин социалдык саясаттагы 
биринчи мүдөөсү жарандардын өз дараметин өстүрүшүнө жана өзүн өзү камсыз 
кылуусуна дем берүү болот. Кыргыз Республикасы ден соолугу боюнча МЧАлардын 
жана турмуштук оор кырдаалда турган үй-бүлөлөрдүн жумушка орношуусунда 
бизнеске карата жүйөөлөр жана түз даректүү жардам аркылуу алардын иш-аракеттери 
үчүн шарт түзөт. Мамлекет ден соолугу боюнча МЧАлардын негизги тейлөө 
кызматтарынан тең укуктуу пайдалануусун камсыз кылат жана алардын коомго 
натыйжалуу аралашуусу үчүн жеткиликтүү иш-аракет чөйрөсүн түзөт.  

Кыргызстанда 2014-жылдын 1-январына карата 400,0 миңден ашык улгайган 
адамдар жашаган жана бул жалпы калктын 7 % түзөт.47  Кыргыз Республикасы этап-
этабы менен топтолмо пенсиялык системага өтүү жана мамлекеттик эмес пенсиялык 
системаларды өнүктүрүү аркылуу улгайган адамдарды татыктуу деңгээлдеги 
социалдык төлөмдөр менен камсыз кылуу жана сапаттуу социалдык кызматтардан 
пайдалануусу үчүн зарыл болгон шарттарды түзөт.  

 

12.  Билим берүү жана илим  
Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим чөйрөсүндөгү максаты 

атаандаштык дүйнө шартында өзүн өзү өнүктүрүү үчүн зарыл болгон илим-
билимди жана көндүмдөрдү изилдөө жана кийинки муундарга өткөрүп берүү, 
ошондой эле Кыргыз Республикасынын улуттук баалуулуктары жана аларды 
сактоо, өнүктүрүү жөнүндөгү илим-билимди изилдөө жана кийинки муундарга 
өткөрүп берүү болуп эсептелет. 

Кыргыз Республикасы мамлекеттик бюджеттин кыйла бөлүгүн билим берүү 
системасына жумшайт.48 Бирок соңку жылдары окуу программалары азыркы 
дүйнөдөгү талаптарга жооп бербегендигинин себебинен бүтүп жаткан окуучулардын 
жана студенттердин билим деңгээли төмөндөп кетти. Окуу программаларында 
теориялык материалдардын көлөмү көп, бирок мектепти же жожду бүткөндөн кийин 
приактикалык жашоодо жарандар үчүн керек болуучу илим-билим жана көндүмдөр 
жетишсиз болууда.  

Кыргыз Республикасы окуучулардын өзүнүн жеке шык-жөндөмүн, ошондой 
эле иш жүзүндө колдонула турган илим-билимин жана көндүмдөрүн өнүктүрүүгө 
карай багытталган билим берүү системасын түзөт. Мектеп программасында Кыргыз 
Республикасынын улуттук баалуулуктары: Кыргызстандын эли, анын жери жана 
табигый байлыктары, руханий-маданий мурасы жана эгемен мамлекеттин 
принциптери жөнүндөгү илим-билимге көп көңүл бурулат. Өлкөнүн келечектеги 
жарандарына дал ушул чөйрөдө жашоого туура келет жана ийгиликтүү болуш үчүн 
өзүнүн жашаган чөйрөсү жана аны сактоо жолдору жөнүндөгү илим-билимге ээ болуу 
керек. Бардык деңгээлдеги окуу жайларында үч тил: кыргыз, орус, англис тилдери 
киргизилет.  

                                           
47 Кыргыз Республикасынын улуттук статистикалык комитети,  www.stat.kg 
48 2014-жылы мамлекеттик бюджеттен каржылоо ИДПнын 6,5% түзгөн. Салыштыруу үчүн, билим 
берүүгө карата утурумдук чыгымдардын үлүшү улуттук дүң кирешеден (УДК) процент менен Кыргыз 
Республикасында, мисалы Россиядагыга караганда, эки эсе жогору. https://monitoring.edu.kg/wp-
content/uploads/2016/11/finance.pdf  

http://www.stat.kg/
https://monitoring.edu.kg/wp-content/uploads/2016/11/finance.pdf
https://monitoring.edu.kg/wp-content/uploads/2016/11/finance.pdf
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Кесиптик жана жогорку окуу жайларынын ишинде кесиптик союздар, 
тармактык ассоциациялар жана өлкөнүн ишканалары маанилүү роль ойнойт, алар 
окуу программаларын түзүүгө, адистештирилген сабактарды окутууга, ошондой эле 
бүтүрүүчүлөрдү андан ары ишке орноштурууга катышышат. Алардын билим берүү 
сиситемасына катышуусу үчүн иш билги кадрларга болгон кызыкчылык жана 
мамлекет тарабынан берилүүчү салык жеңилдиктери жүйөө болот. Мындан тышкары, 
кесиптик жана тармактык ассоциациялар аттестацияларды өткөрүшөт жана иш-аракет 
жүргүзүү үчүн лицензияларды беришет жана ошону менен окуу жайдын диплому 
ырасталат же жокко чыгарылат. Ошентип, окуу жайлары өз кадыр-баркын сактоо 
үчүн окуучуларына сапаттуу билим берүүгө аракеттенишет.  

Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасы илим чөйрөсү үчүн жылыга ИДПнын 
0,21% бюджеттен каражат бөлүп берет, бирок илимий иштердин көбү иш жүзүндө 
колдонууга багытталбастан, теориялык корутунду катары эле калып калууда. Кыргыз 
Республикасы илимий чөйрөнүн иш жүзүндө колдонулуу жагдайын өркүндөтүү 
максатында республиканын институттарынын жана алдыңкы университеттеринин 
илимий борборлорунун белгилүү бир практикалык маселелерди чечүүгө, ошондой эле 
улуттук баалуулуктарды сактоого жана өнүктүрүүгө багытталган максаттуу илимий-
изилдөө долбоорлорун колдоого алат. 

Билим берүүнүн маанилүү максаттарынын бири ата-бабалардын мурасын 
сактоо жана өнүктүрүү жолдору жана ыкмалары, атап айтканда мамлекеттик 
башкаруу жөнүндөгү илим-билимди кийинки муундарга өткөрүп берүү болуп калат. 
 

3-бөлүк. «Башкаруу жана өткөрүп берүү. Мамлекеттик 
 башкаруунун принциптери»  

 
 1-бөлүктө сүрөттөп жазылган мурдагы муундар калтырган мурастарды 2-
бөлүктө сүрөттөп жазылган стратегиялык багыттарды өнүктүрүү аркылуу сактоо, 
өнүктүрүү жана өткөрүп берүүнү камсыз кылуу жогорку натыйжалуу мамлекеттик 
башкаруу болгондо гана мүмкүн. Башкаруу деңгээлин жогорулатуу максатында 
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик аппараты төмөнкүдөй принциптерди 
жетекчиликке алат.  

1. Укуктун үстөмдүгү принциби  
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруусунда башкы принцип болуп 

укуктун үстөмдүгүнүн принциби эсептелет. Бул бийликтин үч бутагынын көз 
карандысыздыгы жана өлкө жетекчилеринин жарандар өкүлдөрүнүн алдындагы түз 
отчеттуулугу аркылуу камсыз кылынат. 

Өлкө жетекчилеринин жарандар өкүлдөрүнүн алдындагы түз 
отчеттуулугу жергиликтүү жамааттардын, кесиптик союздардын жана тармактык 
ассоциациялардын өкүлдөрүнүн курултайын жылыга өткөрүү аркылуу камсыз 
кылынат, анда бийликтин үч бутагынын жетекчилери отчет беришет жана аткарган 
иштерине карата саясий баа алышат.  
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Мамлекеттик кызматкер өзүнүн жетекчилигине эле эмес, КР 
Конституциясынын жана укуктук мамлекеттин мыйзамдарынын талаптарына баш 
ийет. Жарандардын укуктарынын сакталышынын кепилдиги  көз карандысыз сот 
системасы болот, судьялар боюнча кадрдык чечимдер мыйзам чыгаруу жана аткаруу 
бийликтерине көз каранды болбойт. Мындан тышкары, шайлоочунун парламентти 
таркатууга карата демилге көтөрүү аркылуу бийликтин мыйзам чыгаруу бутагына 
таасир этүү мүмкүнчүлүгү болот.  

 

2. Мамлекеттик аппараттын түзүлүшү 
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик аппараты тармактык принцип боюнча 

түзүлөт, башкача айтканда 2-бөлүктө сүрөттөлүп жазылган стратегиялык тармактар 
министрликтерди жана ведомстволорду түзүүдө алдыңкылар болуп аныкталат. 
Натыйжалуу мамлекеттик башкарууну камсыз кылуу максатында мамлекеттик 
органдардын башкаруу чөйрөлөрү жана милдеттери кыскартылат, ошондой эле 
аутсорсинг өнүктүрүлөт. 

Мындан тышкары, Кыргыз Республикасында  электрондук өкмөт жана IT 
чөйрөсү андан ары өнүктүрүлөт жана ал мамлекеттик башкаруунун милдеттерин 
гана оптималдаштырбастан, корруциянын деңгээлин да азайтат. Башкаруучулук 
чечимдерин иштеп чыгуу жана аларды ишке ашыруу жөнгө салуучу таасирлерди 
анализдөө принциптерине негизделет  

Бийликти борбордон четтетүүнү өнүктүрүү улантылат жана анын 
натыйжасында көптөгөн милдеттер жана салыктар жергиликтүү өзүн өзү башкарууга 
өткөрүп берилет.  

 

3. Кадрдык саясат 
Мамлекеттик аппараттын аткаруучу милдеттерин кыскартуунун жана 

электрондук өкмөттү өнүктүрүүнүн натыйжасында мамлекеттик кызматкерлердин 
айлык маяналары көбөйтүлөт. Кадрдык чечимдердин коллегиялык 
принциптери мамлекеттик башкаруунун бардык деңгээлиндеринде киргизилет жана 
бул ачык, тең салмакталган кадрдык саясат жүргүзүүгө өбөлгө болот.  

Мамлекеттик башкаруудагы кадрдык саясаттын негизги принциби 
меритократия жана ачыктык болот.49 Кадрларды тандоо жана даярдоо 
системасында чечүүчү роль түздөн түз мамлекеттик мекемелердин өздөрүнө жана 
адистештирилген окуу жайларга таандык болот. Онлайн (өз учурунда) режиминде 
вакансиялар (бош орундар), конкурстардын жыйынтыктары, ошондой эле бардык 
деңгээлдеги мамкызматкерлердин биографиялары тууралуу толук кадрдык 
маалыматтардан пайдалануу мүмкүнчүлүгү болот. Мындай чечимдер мамлекеттик 
кызматтын кадрдык курамын жакшыртат жана аларга карата элита жана кадыр-барк 
түшүнүгүн жаратат. 

Мамкызматтын идеологиялык негизи болуп ата-баба мурастарын сактоо жана 
кийинки муундарга өткөрүп берүү максатында Кыргыз Республикасына кызмат кылуу 
                                           
49 Меритократия (лат. meritus - татыктуу жана  грек. krátos - бийлик), сөзмө-сөз, татыктуулардын жана 
чыгаандардын бийлиги дегенди билдирет.   
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эсептелет. Аткаруучу миссиясынын жогорку деңгээлин эске алуу менен мамкызмат 
жана мамкызматкерлер коомдо кадыр-баркка жана сыйга татыктуу болот. 

 

4. Фискалдык (бюджеттик-салыктык) саясат  
Кыргыз Республикасында бюджеттик саясат катаал тартипке жана 

администрациялык, өкүлчүлүктүк чыгымдарды азайтууга, ошол эле учурда өлкөнүн 
инфраструктуралык долбоорлорун каржылоону көбөйтүүгө карай багытталат.  

Кыргыз Республикасы бюджеттик-салыктык борбордон четтетүүнү жүргүзөт 
жана анын аркасында өлкөнүн аймактарын өнүктүрүү үчүн каржы мүмкүнчүлүктөрү 
көбөйөт. Райондук администрациялар жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу 
органдары чогултулган салык каражаттарын кайда пайдаланууну өздөрү чечүү 
мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат жана бул бюджеттик каражаттарды пайдалануунун 
ачыктык деңгээлин жогорулатат, коррупцияны азайтат жана жергиликтүү өнүгүүгө 
өбөлгө болот.  

Кыргыз Республикасында салык саясаты ачыктык жана бюрократиялык 
процедураларды жеңилдетүү, башталып жаткан бизнеске салык жеңилдиктерин 
киргизүү, ошондой эле көмүскө ишканаларды мыйзамдаштыруу жүйөөлөрү аркылуу 
салыктык келип түшүүлөрдү натыйжалуу жыйноого карата багытталат. 
Социалдык жактан акыйкат салык салуунү жаратуу максатында киреше салыгын 
эсептөөнүн прогрессивдүү формуласы киргизилет. Ошондой эле, Кыргыз 
Республикасы айлана-чөйрөнү булгоого жана/же ага зыян келтирүүгө карата 
салык мыйзамдарын катаалдантат жана ал өлкөнүн экологиялык абалына терс 
таасир этүүнү азайтууга өбөлгө болот. Бюджеттик каражаттарды жыйноонун, 
топтомдоонун жана бөлүштүрүүнүн бүткүл тизмеги боюнча ачыктык камсыз 
кылынат.  

 

5. Укук тартиби, коопсуздук жана коргонуу  
Өлкөдөгү коомдук коопсуздукту ички коркунучтардан сактоо максатында 

Кыргыз Республикасы бардык укук коргоо органдарын жазалоочу механизмден 
ишенимдүү мамилелердин негизинде жергиликтүү калк менен тыгыз кызматташкан 
эң ачык сервистик уюмга айлантуу боюнча кайрадан профилдөө иштерин жүргүзөт. 
«Электрондук полицейский» (E-police) системасын киргизүү жеке курамдын санын 
азайтууга, бюджеттик каражаттарды үнөмдөөгө жана коррупция деңгээлин 
төмөндөтүүгө мүмкүндүк берет. 

Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдары алардын иш-
аракеттерине карата парламенттик контролду киргизүү, ошондой эле профилдик 
ведомствонун жетекчисин дайындоого парламенттин катышуусу аркылуу саясаттан 
арылтылат. Саясаттан арылуу атайын кызматтарга өз иш-аракеттерин негизги эки 
жакка: чалгындоого жана контрчалгындоого багыттоого мүмкүндүк берет. 

Өлкөнү коргоодо башкы роль кургактагы аскерлерге жүктөлөт жана алар 
тоолуу шартта согуштук аракеттерди жүргүзүүгө үйрөтүлгөн туруктуу армияга, 
ошондой эле системалуу түрдө аскердик даярдыктан өтүп туруучу резервдик курамга 
негизделет. Аба куралдуу күчтөрү көбүнесе кесипкөй кадрлардан куралат жана 
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алардын негизги техникалык каражаты бирдей даражада самолет жана вертолеттор 
болот. 

Кыргыз Республикасынын укук коргоо, коопсуздук жана коргонуу 
органдарында кызмат кылуу эң кадыр-барктуу кызматтардын бири болот жана ага 
эмгек акынын татыктуу деңгээлин камсыз кылуу, олуттуу социалдык пакет, ошондой 
эле ата-баба мурастарын сактоонун жогорку миссиясы аркылуу жетишилет.  

 

6. Тышкы саясат  
Кыргыз Республикасынын тышкы саясаты улуттук кызыкчылыктарды 

коргоо жана прагматизм принциптерине негизделет. Кыргыз Республикасы мурдагы 
муундар калтырган мурастарды сактоого жана өнүктүрүүгө арналган тышкы 
саясатынын башкы багытына ылайык башка өлкөлөр менен өнөктөштүк мамилелерин 
түзөт жана эл аралык уюмдарга катышат жана мындай иштер жарандардын жашоосун 
жакшыртуу, айлана-чөйрөгө камкордук менен мамиле жасоо, маданий мурастарды 
өнүктүрүү жана эгемен мамлекетти чыңдоо деген мааниде болжолдонот. Биринчи 
кезекте Кыргызстандын мурасына түздөн-түз таасири бар, географиялык, тарыхый 
жана маданий жактан жакын өлкөлөр менен мамилелерге өзгөчө маани берилет. 
Ошондой эле дүйнөнүн ар кандай өлкөлөрү менен мамилелер жигердүү өнүктүрүлөт 
жана алар Кыргызстан элинин мурасын сактоого жана өнүктүрүүгө өбөлгө болот. 

 

7. Идеология жана маалыматтык саясат 
Эгемен мамлекет катары Кыргыз Республикасынын жашоосунун маани-

маңызы мурдагы муундар калтырып кеткен мурасты сактоодо жана өнүктүрүүдө 
турат. Бул постулат улуттук идеологиянын негизи болуп эсептелет. Мына ошентип, 
Кыргыз Республикасынын улуттук идеологиясы элди, табиятты, азыркы 
Кыргызстандын аймагында жашаган мурдагы муундардан мурас катары калтырылган 
руханий-маданий байлыкты жана Кыргыз Республикасы мамлекетин сактоо жана 
өстүрүп-өнүктүү идеясынын айланасында түзүлөт.  

Бул идеология мамлекеттик аппарат тарабынан инсандын өсүүсүнүн бардык 
баскычтарында коомдо жайылтылып турат. Маалыматтык саясат бул идеологияны 
жайылтууга жана мамлекеттин, коомчулуктун ата-баба салтын сактоо жана өнүктүрүү 
ишиндеги аракеттеринин натыйжасын калкка билдирип турууга карата багытталат.   

 

Корутунду  
  
Бул концепциянын негизинде өнүгүүнүн 12 стратегиялык багыттарынын ар бири 
боюнча тармактык стратегиялар жана алардын иш-чара пландары кошо иштелип 
чыгат. Бул документтер эксперттер тарабынан бул чөйрөдө иштеген адистердин, 
кесиптик союздардын жана ассоциациялардын пикирлерин эске алуу менен иштелип 
чыгат. Тармактык стратегияларды ишке ашыруу аларды иштеп чыккан эксперттер 
тарабынан жүргүзүлөт, алар тийиштүү министрликтерде жана ведомстволордо 
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маанилүү саясий кызматтарга дайындалат. Ар бир тармак үчүн тармактык кеңештер 
түзүлөт жана алардын курамына тармактык стратегияларды иштеп чыккан 
эксперттер, кесиптик союздардын жана ассоциациялардын өкүлдөрү киргизилет, эми 
алар ишке ашырууга мониторинг жасап турушат. Мындан тышкары Кыргыз 
Республикасынын табигый өнүгүшүнүн Улуттук кеңеши түзүлөт жана ага тармактык 
стратегияларды иштеп чыккан жана маанилүү кызмат орундарына дайындалган 
эксперттер, ошондой эле ар бир тармактык кеңештен өкүлдөр жана бийликтин бардык 
бутактарынын жетекчилери кирет. Улуттук кеңеш Бул Табигый өнүгүү концепциясын 
ишке ашырууга жетекчилик кылат. 
 

Концепцияны ишке башталгандан тартып Кыргыз Республикасы төмөнкүдөй 
натыйжаларга жетишет: 

 
1 жылдан кийин:  

1) мамлекеттик аппаратты реформалоодон улам коррупциянын деңгээли 
төмөндөй баштайт; 

2) администрациялык чыгымдардын төмөндөшүнүн, өлкөнүн салык 
жыйымдарынын көбөйүшүнүн жана коррупциянын азайышынын эсебинен 
мамлекеттик бюджет көбөйөт; 

3)  негизги стратегиялык экономикалык багыттар боюнча кооперация жана 
ишкердик үчүн зарыл болгон шарттар түзүлөт; 

4)  бийликтин бардык үч бутактарынын жетекчилери жыл сайын эл өкүлдөрүнүн 
алдында (курултай) отчет бере баштайт.  

 

2 жылдан кийин:  

1) дарактарды отургузуу менен Кыргызстандын аймагын жигердүү 
жашылдандыруу башталат;  

2) кендерди иштетүүнүн натыйжасында адистештирилген фонддор түзүлөт жана 
бул каражаттар стратегиялык долбоорлорду ишке ашырууга багытталат; 

3) стратегиялык экономикалык багыттарда жаңы жумуш орундары пайда болот. 
 

3 жылдан кийин:  

1) эмгек мигранттарынын кайра кайтып келүүсү башталат; 
2) ИДПнын өсүшү стратегиялык экономикалык багыттардын өсүшү аркылуу 

камсыз кылынат; 
3)  стратегиялык экономикалык багыттардын өсүшүнөн улам мамлекеттик 

бюджет көбөйөт.  
 

4 жылдан кийин:  
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1) кылмыштуулуктун деңгээли төмөндөйт;  
2) Кыргыз Республикасынын жарандары өз ден соолугуна олуттуу маани бере 

башташат, ден соолукта жашоо образы кеңири жайылат;  
3) жалпы билим берүү системасы ата-бабалар мурасы жана аларды сактоо 

жолдору, ошондой эле бул баалуулуктарды глобалдашкан дүйнө шартына 
ылайыкташтыруу зарылчылыгы жөнүндө түшүнүгү бар жарандарды чыгара 
баштайт. 

 

5 жылдан кийин: 

1) бийликтерди иш жүзүндө бөлүнүшү жана бийликтин бардык бутактарынын ар 
жылы улуттук жыйынга отчет берип турушу аркылуу укуктун үстөмдүгү 
камсыз кылынат;  

2) билим берүү системасы Кыргызстандын эмгек рыногунда талап кылынуучу 
квалификациялуу адистерди чыгара баштайт;  

3) эмгек мигранттарынын кайтып келиши жалпы мүнөзгө ээ болот; 
4) ИДП тышкы булактарга көз каранды болбой калат жана өлкөнүн ички 

экономикасынын өнүгүшүнүн эсебинен өсөт;  
5) Кыргызстандын аймагында дарактардын саны көбөйөт, табигый жана адамдар 

түзгөн экосистемалардын аянттары кеңейет;  
6) Кыргыз Республикасынын жарандары маданиятка, искусствого, ошондой эле 

руханий өсүп-өнүгүүгө олуттуу маани бере баштайт;  
7) бийлик тынчтык жолу менен алмашат. 

 

Мына ошентип, бул Концепция ишке ашырыла баштагандан беш жылдан 
кийин Кыргыз Республикасында маанилүү өзгөрүүлөр болот жана улуттук өнүгүүнүн 
жаңы моделине негиз салынат. Мамлекет жана коом негизи табигый мыйзам болгон 
жаңы идеологияга, кылымдар бою биздин даанышман ата-бабалар карманган жана 
бүгүнкү күндө принциптерине бүткүл прогрессивдүү адамзат умтулуп жаткан 
идеологияга ээ болот. Мамлекет жана коом элди, табиятты жана руханий-маданий 
мурасты сактоо идеологиясына жооп берген жана ылайык келген стратегиялык өнүгүү 
багытын түзөт. Мамлекеттик органдар жашоонун негизги мыйзамына кызмат кылуу 
жана Кыргыз Республикасынын жогоруда аталган улуттук идеологиясынын 
принциптеринин ишке ашырылышын камсыз кылуу максатында түзүлөт. Бул модель 
XXI кылымда мамлекеттин жана коомдун гармониялуу жана табигый өнүгүшүнүн 
негизи болот.  
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Сүрөт 1.  

Кыргыз Республикасынын аймагында экономикалык 
пайдалануунун учурдагы үстөмдүк модели (аймагынын 90%да) 
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Сүрөт 2:  

Кыргыз Республикасынын аймагында экономикалык 
пайдалануунун келечек үстөмдүк модели  
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