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жаңы мыйзамын  турмушка ашырууда жана айыл 
тургундарынын жашоо деңгээлин жогорулатууда 
өтө маанилүү роль ойнойт деп ойлойм. 

Бүгүнкү күндө биз «Суусамыр өрөөнүндө тоо 
жайыттарынын туруктуу башкарылышын көрсөтүү, 
Кыргызстан» долбоорун турмушка ашырып жа-
тып, жайыттарды туруктуу башкаруу маселелерин 
чечүү боюнча бай тажрыйбага ээ болдук. Акыркы 
20 жыл аралыгында биринчи жолу долбоор чегин-
де Суусамыр өрөөнүнүн жайыттарынын инвента-
ризациясы өткөрүлүп, бардык аянттар так эсепке 
алынды, алардын чектери аныкталды, дагы баса 
белгилеп кетчү нерсе – бул жайыттардын эконо-
микалык сыйымдуулугу аныкталды. Ал Суусамыр 
өрөөнүндө 39 млн. сомду түздү. Жайыт пайда-
лануучулар менен иштөөнү кыйла жеңилдеткен 
“Электрондук айыл өкмөтү” автоматташтырылган 
маалыматтык система үчүн кошумча модулду 
түзүү тажрыйбасы уникалдуу болуп эсептелет. 
Анын жардамы менен вакцинация процессин 
көзөмөлдөсө, малдын санын эсепке алса, жердин 
бузулушунун мониторингин жүргүзсө, жайыт би-
леттеринин төлөнүшүн көзөмөлдөсө болот. “Элек-
трондук жайыт комитети” модулунун киргизилиши 
тажрыйбасына Кыргызстандын ар областтарынын 
фермерлери гана эмес, Борбордук Азиянын башка 
өлкөлөрүнүн, керек болсо алыскы чет өлкөлөрүнүн 
фермерлери да көңүл бура башташты.

Жалпысынан төмөнкүнү айтып кетсе болот: 
«Суусамыр өрөөнүндө тоо жайыттарынын туруктуу 
башкарылышын көрсөтүү, Кыргызстан» долбоор-
дун турмушка ашырууда пайда болгон ийгиликтүү 
тажрыйба республиканын башка областтарында 
да аны тарата алгандыгыбызга ишендирет.

Көңүлүңүздүн чордонундагы ушул басылма – 
бул «Суусамыр өрөөнүндө тоо жайыттарынын ту-
руктуу башкарылышын көрсөтүү, Кыргызстан» дол-
боорун турмушка ашырууда пайда болгон алдыңкы 
тажрыйбаны жалпылоо жана жайылтуу аракети, 
ошону менен бирге орун алган маселелерге карата 
чечиле турган милдеттерди аныктоо максатында 
кызыктар адамдардын көңүлүн буруу аракети. Бул 
басылма кызыккан адамдардын көпчүлүгүнө Суу-
самыр өрөөнүнүн жайыттарынын азыркы абалы, 
фермерлердин жетиштүүлүгүн жогорулатууга ба-
гытталган натыйжалар тууралуу кабар берет. 

Жогорку сапатта аткарылган иши жана мындан 
аркы конструктивдүү кызматташтык менен шерик-
тештик келечеги үчүн Кыргызстандагы БУУӨПтүн 
офисине жана улуттук эксперттерге  ыраазычы-
лык билдирем. 

Дүйшеев Нурлан Арстанбекович, 
Кыргыз Республикасынын АЧМ Статс-карчысы
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Кыргызстандын жайыттары 9 млн. гектар аянт-
ты ээлейт, анын ичинен 672 миң гектар аянты 
- Суусамыр өрөөнүнүн жайлоолору. Бул жерде 
өлкөбүздүн Чүй, Талас жана Жалал-Абад район-
дорунун фермерлери малын жайышат. Акыркы 
жылдарда малдын жалпы саны көбөйгөндүгүнөн, 
жайыттарды рационалдуу пайдалануу маселеси 
келип чыгууда. Бишкек-Ош трассасынын боюнда 
жана айылдардын четинде жайгашкан жайыттар-
ды экстенсивдүү пайдалануу жерлердин бузулу-
шуна алып келип, экологиялык коопсуздукту жого-
туу коркунучун туудурду.  

Фермерлердин турмуш деңгээлин жогорула-
туу жана жайыттардын потенциалын сактап ка-
луу максатында мыйзамдарга реформаларды 
киргизүү, жайыттарды башкаруу моделин иштеп 
чыгуу, фермерлерди мал жаюунун жаңы схемала-
рына үйрөтүү зарылчылыгы пайда болууда. 

Айыл чарба министрлигинде мен эл аралык 
донорлук уюмдар менен иш жүргүзүүнү жетектеп, 
БУУӨПтүн Экологиялык программасы менен кыз-
матташам. 

ГЭФ/БУУӨПтүн «Суусамыр өрөөнүндө тоо жай-
ыттарынын туруктуу башкарылышын көрсөтүү, 
Кыргызстан» долбоорунда Айыл чарба минис-
трлиги негизги улуттук шериктеш катары иш алып 
барат. Бул долбоор БУУӨП жана ГЭФ тарабы-
нан 1,939 млн. доллар көлөмүндө каржыланат 
жана беш жылдык мөөнөткө эсептелген. Долбоор 
2008-жылы башталды. Долбоордун максаты – бул 
жайыттарды натыйжалуу башкаруу үчүн пилот-
тук чараларды турмушка ашыруу; жайыт инфра-
структурасын, жем-тоют базасын,  айыл четинде-
ги жана жол боюндагы жайыттарды өркүндөтүү, 
мал чарбасынын өнүмүн сатып өткөрүүнүн базар 
каналдарын түзүү, экологиялык жактан туруктуу 
туура пайдаланууну киргизүү аркылуу жайыттар-
ды туруктуу пайдаланууга жетишүү. Бул долбоор 
Кыргыз Республикасынын “Жайыттар жөнүндө” 

Мазмуну
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руу максатын көздөгөн Борбордук Азия өлкөлөрү 
менен донорлук уюмдардын кызматташтыгынын 
10 жылдык программасы. 

Баарыбыз билгендей, жайыт ресурстарын 
башкаруу маселелери улуттук масштабга ээ, ант-
кени мал санынын азайышы жана мурдагы кол-
доо системасынын кыйрашы алыскы жайыттарга 
сезонго жараша малды айдоо салттуу практика-
сынын жоюлушуна алып келди. 2004-жылдан тар-
тып мамлекеттик органдар жана коомдук сектор 
тарабынан учурдагы жайыттарды башкаруу си-
стемасын кайрадан карап чыгуу жана мындан да 
натыйжалуу системаны киргизүү аракеттери жаса-
лууда. Мына ушул өңүттөн алып караганда, “Суу-
самыр” долбоору Кыргызстан үчүн экологиялык 
туруктуулукту артыкчылыктуу багыттардын бири 
катары аныктаган жана ал  улуттук деңгээлде да, 
жергиликтүү деңгээлде да өнүгүүнүн стратегия-
лык документтерине жана Өлкөнүн биргелешкен 
донорлук колдоо стратегиясына ылайык келет.

Бул долбоорду турмушка ашырууда көптөгөн 
мамлекеттик жана мамлекеттик эмес уюмдардын  
иши координацияланышы маанилүү. Натыйжа-
да пилоттук айыл аймагынын чегинде гана эмес, 
Суусамыр өрөөнүндө жайыт участкалары бар 
жергиликтүү башкармалар үчүн да жайыттарды 
туруктуу башкарууну киргизүү боюнча өтө чоң 
көлөмдөгү иш аткарылды. 

“Суусамыр” долбоорунун тажрыйбасы респу-
бликанын ар башка аймактарында гана эмес, 
Борбордук Азиянын башка өлкөлөрүндө да кы-
зыгууну туудуруп, жигердүү тираждалгандыгын 
- ийгиликтин белгиси катары бааласак болот. Дол- 
боордун ийгиликтеринин эң эле маанилүүсү ката-
ры жөнөкөй жайыт пайдалануучулардын да, ошону 
менен бирге чечимдерди кабыл алуучу адамдар-
дын да аң-сезиминде туруктуу жер пайдалануунун 
принциптеринин орун алгандыгын белгилеп кетсек 
болот. Долбоорду турмушка ашырууда алынган на-
тыйжалар туруктуу болоруна жана Кыргызстанда 
жайыттарды башкаруу тажрыйбасын өркүндөтүү 
боюнча кийинки иштерде да уланарына ишенди-
рет. Ушунун баары айлана-чөйрөнүн абалына, жал-
пысынан мамлекеттин экономикалык өнүгүүсүнө 
жана эң эле маанилүүсү – элдин турмушун оңдоого 
оң таасирин тийгизери шек туудурбайт.

 Александр Аванесов,
БУУ системасынын туруктуу координатору, 

Кыргыз Республикасындагы БУУӨПтүн  
туруктуу өкүлү 
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Суусамыр өрөөнүнүн долбоордун чегинде 
көрсөтүү максатында тандалгандыгынын себе-
би – ал Кыргызстандагы көптөгөн бийик тоолуу 
өрөөндөргө окшош жана ага жайыттарга таандык 
болгон бардык маселелер мүнөздүү. Демек, бул 
долбоордун тажрыйбасы жана сабактары потен-
циалдуу түрдө башка жерлерде да кеңири колдо-
нулушу жана кайталанышы мүмкүн. 

Маселе тууралуу маалымат
Советтер Союзунун кыйрашы Кыргызстанда 

айыл чарбасынын таралышына, малдын санынын 
кыскартылышына алып келди. Бул салттуу сезон-
го карата алыскы жайыттарга мал айдоонун ток-
тотулушунун себеби болду. Он беш жылдан кийин 
Кыргызстанда малдын саны мурунку деңгээлге 
өсүп жетти: 1995-жылдан 2000-жылга чейин жеке 
менчиктеги койдун саны 3,5 миллионго жетип, 
ошол мезгилден бери дагы 10%тен ашуун өстү. 

Совет доорундагы жайыттарды башкаруу бо-
юнча институттарды жана башкаруу система-
ларын кайра жаратуу аракеттери ар кандай на-
тыйжаларга алып келди жана үй айбандарынын 
санынын көбөйүшү башкаруу жана жөнгө салуу 
чөйрөсүндөгү вакуум фонунда өтүп жатты. Мын-
дай абал алыскы жайыттарга сезондук мал айдоо 
тажрыйбасынан баш тартуу менен бирге жайыт-
тардын бузулушу коркунучун жаратты. Улуттук, 

аймактык жана глобалдык деңгээлдеги экология-
лык терс натыйжалар  транс чек аралык сууларга, 
климаттын өзгөрүлүшүнө жана био ар түрдүүлүккө 
залакасын тийгизиши мүмкүн.

Бул долбоор айыл четиндеги жайыттардын бу-
зулушун азайткан туруктуу өндүрүштүк ландшаф-
тыны түзүүгө багытталган. Башкаруунун туруктуу 
механизми айыл четиндеги жайыттардын бузулу-
шун азайтуучу натыйжалуу ыкма катары эсепте-
лет. 

Бул долбоорду турмушка ашыруунун на-
тыйжасында өзүнчө алынган пилоттук аймак-
та жергиликтүү деңгээлдеги жайыт башкаруунун 
өркүндөтүлгөн системасы сыноодон өткөрүлүп 
көрсөтүлүшү күтүлөт. Бул долбоор сезонго ка-
рата алыскы жайыттарга мал айдоонун туруктуу 
салттык тажрыйбасынын кайрадан орун алышына 
жардам бериши керек.

Долбоордун максаты

Экосистеманын туруктуулугун күчөтүүгө са-
лым катары Кыргызстандын тоолуу аймактарын-
да тоолуу жайыт жерлеринин функционалдык 
бүтүндүгүнө жетүү, жер кыртышынын эрозиясын 
азайтуу жана азык-түлүк коопсуздугун жогорула-
туу. 
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Долбоор пилоттук аймакта – Чүй областынын 
Жайыл районунун Суусамыр айыл өкмөтүндө 
турмушка ашырылат.
Суусамыр айыл өкмөтү Жайыл районуна ки-

рет. Өзүнө Суусамыр, Кызыл-Ой, Кайсар, Ту-
нук, 1-май, Кожомкул деп аталган алты айылды 
камтыйт. Калкы – 6840 адам (2011-жылдагы 
маалыматтар боюнча).
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Жердин бузулушу жана буга байланыштуу жер 
ресурстарын туруктуу башкарууну алдыга жылды-
руу зарылчылыгы Кыргызстанда айлана-чөйрөнүн 
зор маселеси болуп эсептелет, ошондуктан БУУӨП 
бул чөйрөдө жигердүү иш жүргүзүүдө. Чарбачылык 
ишмердүүлүктүн натыйжасында жана бир катар та-
бигый факторлордун таасирине байланыштуу азыр-
кы учурда жер кыртышынын басымдуу бөлүгүндө 
бузулуу процесстери орун алган. 10,7 млн. га айыл 
чарба жерлеринин 88% бузулган же чөлгө айлануу 
процессине кабылууда деп табылган. Жайыт аянтта-
рынын жарымына жакыны өсүмдүүлүктүн абалына 
карата, ошондой эле жер кыртышынын абалын эске 
алганда, бузулган жайыттар категориясына кирет. 

БУУнун Өнүктүрүү Программасы “Темир айыл 
өкмөтүндө жайыттардын жамааттык башкаруусу” 
долбоорун ийгиликтүү аяктады. Бул долбоорду 
кошумча каржылагандар жана турмушка ашыр-
гандар - Канаданын Эл аралык өнүгүү агенттиги 
(CIDA) жана Чөлгө айланууга каршы күрөшүү боюн-
ча БУУнун конвенциясынын Глобалдык механизми. 
“Темир” долбоорун турмушка ашырууда баарыбыз 
тең жайыттарды туруктуу башкаруу маселелерин 
чечүү, жамааттарды мобилдештирүү, жакырчы-
лыктын кыйынчылыктарын жеңилдетүү жана кли-
маттын өзгөрүлүшүнө көнүү боюнча бай тажрый-
бага ээ болдук. Алынган тажрыйбаны БУУӨП орто 
мөөнөттүү «Суусамыр өрөөнүндө тоо жайыттары-
нын туруктуу башкарылышын көрсөтүү, Кыргыз-
стан» долбоорун турмушка ашырууда колдонууда. 

“Суусамыр” долбоору – бул Жер ресурстарын 
башкаруу боюнча Борбордук Азия өлкөлөрүнүн 
демилгесинин бир бөлүгү. Аталган демилге – бул 
аймакта жерлерди туруктуу башкарууга карата 
мамиле кылууларды ар тараптан алдыга жылды-
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Проект ГЭФ/ПРООН «Демонстрация устойчивого 
управления горными пастбищами в Суусамырской долине, Кыргызстан»

Долбоордун бюджети $

Долбоордун жалпы бюджети  1,939,216

БУУӨП 310,000

ГЭФ 950,000

КР Өкмөтү 631,000

Башка булактар   48,216

ДОЛБООРДУН КҮТҮЛҮҮЧҮ НАТЫЙЖАЛАРЫ

1-натыйжа: Жайыттарды туруктуу башка-
руунун жарактуулугун жана рентабелдүүлүгүн 
көрсөтүү үчүн иштелип чыгуучу жана турмушка 
ашырылуучу инновациялык пилоттук чаралардын 
комплекси.

2-натыйжа: Туруктуу негизде жайыттарды 
пайдаланууну пландоо жана жөнгө салуу, монито-
ринг жүргүзүү маселелерине карата  айыл жамаат-
тарынын жана айыл өкмөттөрүнүн жөндөмдүүлүгү 
жана маалымдуулугу.   

3-натыйжа: Жайыттардын пайдалануучу-
ларына жайыттарды натыйжалуу жана туруктуу 
башкаруу үчүн чөйрө түзүү.

4-натыйжа: Окутуу, баалоо жана адаптация-
лык башкаруу.

Долбоордун милдеттери

Суусамыр өрөөнүндө үй айбандарын оттотуу-
да жайыттардын жер кыртышына терс таасирди 
азайткан, экономикалык жактан натыйжалуу, айыл 
жергесиндеги киреше булактарын көбөйтүүчү 
жана жайыттарды кайра калыбына келтирүүчү 
жайыттарды башкаруу механизмин өнүктүрүү.

Долбоордук мөөнөт:
2008 – 2012-жылдар.

Донорлор:
Глобалдык Экологиялык Фонд (ГЭФ);
Бириккен Улуттар Уюмунун Өнүктүрүү Программа-
сы (БУУӨП)

Аткаруучу агенттик:
КР Айыл чарба министрлиги

Улуттук шериктештер:
1. КР Айыл чарба министрлигинин Жайыттар  
      департаменти;
2. Жерге жайгаштыруу боюнча мамлекеттик  
      долбоорлоо институту (КыргызГипрозем); 
3. Чүй областтык жана райондук администра- 
      циялары;
4.   Суусамыр айыл өкмөтү;
5.  “САМР АЛА-ТОО” КФ. 

Суусамыр өрөөнүнүн 
географиясы жана жер 
кыртыштык-климаттык шарттары

Суусамыр өрөөнү – алыскы жайыттарда мал 
багуучулук үчүн эң эле чоң жайкы жайыттардын 
массиви. 471655 га аймагында мал багуучу таби-
гый жерлер жайгашкан. Өрөөн батыштан чыгышка 
карай 200 кмге, түндүктөн түштүккө карай 25 кмге 
чейин созулат. Суусамыр өрөөнү Кыргызстандын 
борбору – Бишкектен Төө-Ашуу белинен өткөн 
автожолу менен жүргөндө 170 км алыстыкта. Бул 
өрөөн деңиз деңгээлинен бийиктиги 4000-4500 
метр болгон тоо кыркалары менен курчалган. Аб-
солюттук бийиктиги 2100 метрден 3000 метрге 
чейин өзгөрүп турат. Эң эле жапыз жери – 1900 
метр. Бул Суусамыр менен Каракол дарыялары 
кошулган жери.    

Суусамыр өрөөнүнүн рельефи да ар түрдүү. 
Чыгыш жана батыш бөлүктөрү анча терең эмес 
жана тик болбогон капчыгайларга жыш. Суусамыр 
өрөөнүнүн ортоңку бөлүгү кенен, жайык келет. 
Ушул жерге келгенде, тоо кыркалары бөксө тоо-
лорго айланып, ошол бөксө тоолордун чокулары 
жалпак, айрым гана жерлерде чокулары учтуу.   

Топурагы түрдүү, бирок негизинен талаалуу 
жана шалбаалуу-субальп, жапыз жерлеринде – 

шалбаалуу-саздуу топурактары үстөмдүк кылат. 
Суусамыр өрөөнүнө агып түшкөн суулар өтө 

көп. Суусамыр тоосу менен Жумгал тоосунун ара-
лыгында 112 суу, Талас тоосу менен Кыргыз тоо-
сунун аралыгында 81 суу агып түшөт. Ошол бар-
дык суулар негизги дарыяга – Ала-Бел ашуусунан 
булакча болуп башталган Суусамыр суусуна куят. 
Бардык суулар жылуу айларда (июнь, июлда), кар 
көбүрөөк ээриген маалда кирет. Август айында суу 
азаят. Суулар декабрь айынын биринчи жарымын-
да тоңот, ал эми муз март айынын экинчи жары-
мында ээрий баштайт. Дарыялардагы суу сапаттуу 
– тузсуз жана тунук. Суусамыр өрөөнүндөгү суу-
лар малды сугарууга колдонулат жана жетиштүү 
көлөмдө болот. 

Суусамыр өрөөнүнүн климаты кескин конти-
ненттик, абанын температурасы сутка аралыгын-
да да, жыл мезгили аралыгында да тез өзгөрүп 
турат. “Суусамыр” метеорологиялык станциясы-
нын маалыматтары боюнча кыш узак жана каар-
дуу. Кардын калыңдыгы 40-50 смге чейин жетет. 
Кар 150-180 күнгө чейин кетпейт. Абанын жылдык 
орто температурасы 0°Сден төмөн. Эң эле суук ай 
– январь, абанын орто температурасы – 22,9°С, 
эң эле жылуу ай – июль, абанын температурасы 
+13,1°С.  

1-бөлүм. 
Суусамыр өрөөнүнүн жайыттары:
азыркы абалы жана колдонуу тенденциялары
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Төрөгул Беков, Кыргыз Республикасынын 
Айыл чарба министри: 

“Азыркы күндө бардык жайыттар мамле-
кеттик менчикте, ал эми бул мыйзам кабыл 
алынганга чейин өлкөдөгү жайыт чарбасынын 
жалпы кожоюну болгон эмес. Айыл четиндеги 
жайыттар айыл өкмөтүнө, алыскы жайыттар 
– райондук масштабдагы акимдерге, ал эми 
бийик тоолордогу жайыттар – биздин ведом-
ствого баш ийчү. Мындан ары жайыт чарба-
сынын бардык маселелери жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдары тарабынан че-
чилет. Ал эми жергиликтүү өз алдынча башка-
руу органдары аларга жүктөлгөн кызматтарды 
коомдук жайыт комитеттерине өткөрүп бериш-
кен. Башкача айтканда, борборлоштуруудан 
баш тартуу орун алган, ошондуктан  жайыт 
пайдалануучулар малынын санына, социал-
дык абалына карабастан, баары тең укуктуу. 
Ал эми жергиликтүү бийлик органдары жайыт 
комитеттеринин иштерине кийлигише албайт.   

Арпанын тандалма “Кылым” сорту эгилген көрсөтмө талаа

Кыргыз Республикасынын жайыт 
мамилелерин жөнгө салуучу 
ченемдик-укуктук актылары
“Жайыттар жөнүндөгү” жаңы мыйзам Кыргыз Ре-

спубликасынын Айыл чарба министрлиги тарабынан 
демилгеленип, Дүйнөлүк банктын колдоосу аркылуу 
иштелип чыккан. 2006-жылы Айыл чарба министр-
лигинин Жайыттар департаментинин эксперттер 
тобу мыйзамдын долбоорунун бет ачарын өткөргөн. 
Андан соң бул долбоор түрдүү деңгээлдерде тал-
кууланган: бир катар тегерек столдор, парламенттик 
угуулар өткөрүлүп, депутаттар, өкмөттүн мүчөлөрү 
менен калктын ортосундагы жолугушуулар уюш-
турулган. Мыйзамды алдыга жылдыруу иши эки 
жылдан ашык убакыт алды. Коомдогу каршылыкты 
жоюу - эң эле татаал иш болду. 

Бирок мыйзам долбоорун алдыга жылдыруу 
иши өз натыйжаларын берди: сурамжылоого ка-
тышкан адамдардын 85%ти “Жайыттар жөнүндө” 
КР мыйзамынын концептуалдык негиздерин кол-
доду. Мыйзамда жайыттарды башкарууга карата  
жоопкерчиликти жергиликтүү өз алдынча башка-
рууга өткөрүп берүү, жайыттарды пайдалануучу-
лардын бирикмелерин түзүү, мал башына төлөө 
системасын киргизүү, жайыт билетинин негизинде 
жайыттарды май жаюуга берүү ж.б.у.с.  маселе-
лерге тиешелүү жерлер кайрадан иштелип чыкты. 
Коомчулук талкуулап бүткөндөн кийин, мыйзамдын 
долбоору министрликтер жана ведомстволор ме-
нен макулдашуу процедурасынан өткөрүлдү. Кыр-
гыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан каралып 
чыкты жана 2009-жылы Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынды. 

“Жайыттар жөнүндө” мыйзамы кабыл алынган-
дан кийин, ГЭФ/БУУӨПтүн «Суусамыр өрөөнүндө 
тоо жайыттарынын туруктуу башкарылышын 
көрсөтүү, Кыргызстан» долбоору коюлган максат-
тарды турмушка ашыруу үчүн системалык түрдө 
өз ишмердигин жүргүзүүдө. 

1-бөлүм. Суусамыр өрөөнүнүн жайыттары:
азыркы абалы жана колдонуу тенденциялары

Байбек Усубалиев, ГЭФ/БУУӨПтүн «Суу-
самыр өрөөнүндө тоо жайыттарынын 
туруктуу башкарылышын көрсөтүү, 
Кыргызстан» долбоорунун менеджери: 

“Суусамыр өрөөнүнүн аймагында Сууса-
мыр айыл өкмөтүнөн башка дагы 79 айыл 
өкмөтү бар. Эки жыл тынбай иштеп жүрүп, биз 
элди жайыттарды пайдалангандыгы үчүн акы 
төлөө керек экендигине жана малды өз жай-
ыттарында гана жаюу керек экендигине ишен-
дирдик. Айылдыктарга чогултулган акча толугу 
менен аларда каларын, чогулган акча жайыт 
инфраструктурасын өркүндөтүү үчүн жумша-
ларын түшүндүрдүк. Мыйзам кабыл алынган-
дан кийин, ижарага берилген жүздөн ашык гек-
тар жерлер мамлекетке кайтарылганын баса 
белгилеп кетүү керек. Натыйжада жөнөкөй 
жарандар жайыттардын чоң аянттарында мал 
жаюуга мүмкүнчүлүк алышты. Азыркы учурда 
айыл тургундары өздөрүн жердин толук укук-
туу ээлери катары сезе башташты. Ыйгарым 
укуктарга ээ болгондон тартып, алар жайыт 
жерлерин башкарганга үйрөнүштү”.

Кыргыз Республикасынын “Жайыттар 
жөнүндө” мыйзамынын негизги максатта-
ры менен милдеттери:
• Мамлекеттик менчиктеги жайыттарды 

пайдалануу үчүн жоопкерчиликти жана 
көзөмөлдөөнү жергиликтүү өз алдынча 
башкарууга өткөрүп берүү

• Жайыттарды ижарага жана субижарага 
берүүгө тыюу салуу

• Жайыттардын чектерин орнотуу жана анык-
тоо

• Жергиликтүү коомчулуктар тарабынан жай-
ыт пайдалануучулардын бирикмелерин 
түзүү

• Жайыттарды пайдаланууда мал башына 
акы төлөө

• Жайыт билетинин негизинде жайыттарды 
жана алардын ресурстарын пайдаланууга 
берүү жана колдонуу

• Жайыт комитети тарабынан иштелип чык-
кан жана жергиликтүү кеңеш тарабынан 
бекитилген жайыттарды башкаруу жана 
пайдалануу планына ылайык жайыттарды 
башкаруу жана пайдалануу

• Чет өлкөлүк пайдалануучуларга жайыттар-
ды берүү

• Жайыттарды башка максаттарда пайдала-
нуу (мал жаюудан башка максаттарга) 

1-таблица. КРдин “Жайыттар жөнүндө” мыйзамы 
кабыл алынгандан кийинки жайыттарды 
башкаруу жана пайдалануу системасы 

1-бөлүм. Суусамыр өрөөнүнүн жайыттары:
азыркы абалы жана колдонуу тенденциялары

Жайыт
комитети

АӨ төрагасы

Айыл кеңешинин
депутаттары

Жайыттардын
пайдалануучулары

Адистер

Башка 
таламдаш
адамдар

Жайыт пайдалануучулардын бирикмеси

Райондук
мамлекеттик
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дыктан, аянттардын көпчүлүгүндө чөптүн курамы 
бузулуп, үй айбандары жебей турган чөптөр жана 
өсүмдүктөр өсө баштады. Ушул белгиленген жер-
лердин көп бөлүгү физикалык бузулууга, б.а. эро-
зияга кабылууда.

Суусамыр өрөөнүнүн 
жайыттарынын абалы жана 
аларды пайдалануу келечеги

Суусамыр өрөөнү - табыгый жайыттар орун ал-
ган, алыскы жайыттарда мал багуучулукка ылай-
ыктуу республикадагы эң ири борбор. Бүгүнкү 
күндө өрөөндүн жайыттары өлкөнүн Чүй, Талас 
жана Жалал-Абад областтарынын жайыт пай-
далануучуларын тейлейт. Долбоор тарабынан 
аткарылган инвентаризациянын жыйынтыгы бо-
юнча Суусамыр өрөөнүнүн жалпы аянты 472 миң 
гектарды түзөт. Жайыттарды пайдаланган айыл 
өкмөттөрүнүн саны – 80, аныкталган участкалар-
дын саны – 176. Суусамыр өрөөнүндө мал жаюуга 
колдонулган жайыттардын бардык түрлөрү орун 
алган. Алар – жазгы-күзгү, жайкы жана кышкы 
жайыттар. 

Түзүлгөн экономикалык шарттарда оор абал-
дан чыгып кетиш үчүн, айыл тургундары табигый 
ресурстарды аларга өтө катуу күч келтирип пай-
даланып жатышат. Акыркы беш жыл аралыгын-
да жайылган малдын санынын өсүшү, Суусамыр 
өрөөнүнүн жайыттарын туура эмес, системасыз 
пайдалануу алардын бузулушуна алып келди. Эң 
эле күч келген жерлер – бул айыл, калк конуштар-
дын четиндеги жана соода жүргүзүүчү жерлердин 
(Бишкек-Ош трассасынын) жанындагы жайыттар. 
Негизинен алар күзгү-кышкы жана жазгы-күзгү 
мезгилде пайдаланылат. Тегиз пайдаланылбаган-

2-таблица.
Сезон боюнча пайдаланылган Суусамыр 
өрөөнүнүн жайыттары жөнүндөгү маалымат

Пайдалануу сезону Гектар менен  
ченелген аянты

Гектарына центнер 
менен ченелген желе 

турган кургак массанын 
орто түшүмдүүлүгү 

Центнер менен 
ченелүүчү  

камдалган тоют 

Жазгы-күзгү 52658 5,3 279087

Жайкы 231589 9,8 2269572

Кышкы 16643 4,9 81551

Чабынды 883 24,7 21810

Бардыгы: 300890 2652020

Маалымат булагы: Суусамыр өрөөнүнүн жайыттарынын инвентаризациясы жана баалоосу, Жерге 
жайгаштыруу боюнча мамлекеттик долбоорлоо институту (КыргызГипрозем)

Суусамыр өрөөнүндөгү жайкы жайыттар

Суусамыр өрөөнүндөгү жайкы жайыттар

 

58421 га
18,8%

24186 га
7,7%

6997 га
2,2%

55835 га 
18,0%

5207 га
1,7 %

18229 га 
5,9%

142180 га
45,7%

Зыяндуу катуу сабактуу 
өсүмдүктөр менен 

булгандан жайыттар

Бадалдар жыш
өскөн жайыттар

Орто жана өтө
таштуу жайыттар

Уулуу өсүмдүктөр менен 
булганган жайыттар 

Таза жайыттар

Анча таштуу эмес жайыттар Бадалдары анча
көп болбогон жайыттар

1-диаграмма. 
Жайыттардын чарбалык абалы

Маалымат булагы: Суусамыр өрөөнүнүн жайыт-
тарынын инвентаризациясы жана баалоосу, Жер-
ге жайгаштыруу боюнча мамлекеттик долбоор-
лоо институту (КыргызГипрозем)

Алыскы жайыттарга жыл мезгилине карата мал 
айдоонун тарыхый салтынан баш тартуу жердин 
бузулушунун түздөн түз себеби болуп эсептелет. 
Мындай көрүнүш жеткиликтүү жайыттардын аша 
чаап пайдалануусуна жана алыскы жайыттардын 
жетиштүү деңгээлде колдонулбай калышына алып 
келди. Бул өз кезегинде экосистеманын иштеши-
не, анын бүтүндүгүнө залакасын тийгизди: шамал 
жана суу эрозияларына жол берип, суулардын агып 
түшүүсүнө терс таасирин тийгизди, ошондуктан 
суунун сапаты төмөндөп, ал тартыш болуп, аймак-
тын жер көчкүлөрү сыяктуу табигый кырсыктарга 
туруштук берүүчүлүк касиети төмөндөп кетти.

Абдымалик Эгемдердиев, КР Айыл чарба 
министрлигинин Жайыттар департа-
ментинин директору:

“Жайыттардагы экстенсивдүү мал чарба-
чылык экологиялык чектөөлөргө туура кел-
бейт. Мындай мал чарбачылык токой, аңчылык 
чарбачылыкка, калктын ден соолугун коргоо 
шарттарына карама-каршы келет. Тоонун  
боорлорунда жайылган мал санынын өтө көп 
болушунун кесепетинен,  жылда ар бир гектар 
аянтынан жер кыртышы тонналап жок болот. 
Кыргыз Республикасынын аймагынын жары-
мынан көбү эрозияга дуушар болот. Ошондо 
жер кыртышы 40-80%га азаят. Оор кырдаалдан 
чыгып, Суусамыр өрөөнүнүн потенциалын то-
лук пайдаланыш үчүн, бардык жайыт пайдала-
нуучулардын таламдарын, жайыт пайдалануу-
нун экологиялык стандарттарын эсепке алуу 
менен тез арада жайыттарды пайдалануунун 
адекваттуу планын иштеп чыгуу зарыл бол-
гон. “Жайыттар жөнүндө” мыйзамынын кабыл 
алынышы жана өз ара мамилелешүүлөрдүн 
системасын киргизүү алыскы жайыттарда мал 
багуучулук үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачуу-
га жардам берди”.

Суусамыр өрөөнүндөгү кышкы жайыттар

1-бөлүм. Суусамыр өрөөнүнүн жайыттары:
азыркы абалы жана колдонуу тенденциялары

1-бөлүм. Суусамыр өрөөнүнүн жайыттары:
азыркы абалы жана колдонуу тенденциялары
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2-бөлүк. ГЭФ/БУУӨПтүн «Суусамыр өрөөнүндө тоо жайыттарынын туруктуу 
башкарылышын көрсөтүү, Кыргызстан» долбоору: теориясы жана практикасы

фраструктураны өркүндөтүү, мамлекеттик орган-
дар жана эл аралык уюмдардын алдында жайыт 
пайдалануучуларынын кызыкчылыгын билдирүү, 
жайыт комитеттеринин ортосундагы кагышууларды 
чечүү. “Суусамырдын жайыттары” ассоциациясын-
дагы мүчөлүк Суусамыр өрөөнүндө жайыт участка-
лары бар болгон бардык жайыт комитеттери үчүн 
ачык.    

Нурдасан Кулматов, Суусамыр айыл 
өкмөтүнүн “Суусамыр” ЖКБсинин  
жайыт комитетинин төрагасы: 

“2009-жылы “Жайыттар жөнүндө” мыйза-
мынын чегинде “Суусамыр” ЖКБси түзүлгөн, 
жайыт комитети анын аткаруучу органы бо-
луп эсептелет. Ага ар бир айылдан үч тургун, 
жергиликтүү кеңештердин эки депутаты жана 
айыл өкмөтүнүн төрагасы кирген. Биз жайыт 
комитетинин бюджетин иштеп чыктык, чогул-
тулган акчага жайыттардын жана айылдын 
инфраструктурасын өркүндөтүүнү пландаш-
тырдык. Кабыл алынган “Жайыттар жөнүндө” 
мыйзамына ылайык  жайыттарды ижарага 
берүү жоюлган, ал эми акы төлөөнүн көлөмү 
жергиликтүү кеңештин сессиясында аныкта-
лат жана мал башына алынат. Азыркы учурда 
жайыт пайдалануучу ири мүйүздүү мал башы 
үчүн 62 сом, майда мүйүздүү мал башы үчүн 
12 сом төлөйт. Бүгүнкү күндө мал жаюу пла-
нына ылайык ар бир жайыт пайдалануучу 
менен иш жүргүзүлөт. Чогултулган акча кара-
жатынын 70%га жакыны жайыт инфраструк-
турасын өркүндөтүүгө жумшалат”.  

2-бөлүк. ГЭФ/БУУӨПтүн «Суусамыр өрөөнүндө 
тоо жайыттарынын туруктуу башкарылышын 
көрсөтүү, Кыргызстан» долбоору:  
теориясы жана практикасы

Натыйжалуу башкаруу: 
Жайыт комитеттери жана 
Жайыт пайдалануучулардын 
бирикмелеринин ассоциациясы

Жамааттар деңгээлинде жайыт жерлерин 
туруктуу башкаруу ГЭФ/БУУӨПтүн «Суусамыр 
өрөөнүндө тоо жайыттарынын туруктуу баш-
карылышын көрсөтүү, Кыргызстан» долбоору-
нун ишмердигинин бир багыты болуп эсептелет. 
2009-жылы кабыл алынган “Жайыттар жөнүндөгү” 
мыйзам жайыттардын башкарылышынын түп та-
мырынан башкача жаңы режимин жана система-
сын орнотту. Ошол учурда биринчи жолу юстиция 
органдарында расмий түрдө катталган жайыт 
пайдалануучулардын “Суусамыр” коомдук бирик-
меси (ЖКБ) түзүлгөн. ЖКБнин аткаруучу орган-
дары катары жайыт комитеттери иштеп калган. 
Так ошол комитеттер жайыт пайдалануучулар 
менен жигердүү иш алып барууда: аларга жайыт 
билеттерин тапшырышат, малдын санына карата 
төлөмдөрдү аныкташат. Төлөнүүчү бааны бычууда 
малдын саны гана эмес, жайыттардын география-
лык орду да эске алынат. Азыркы учурда 350 миң 
сомдон ашык акча каражаты чогултулду. Бул акча 
каражаттары жайыт инфраструктурасын кайрадан 
түзүүгө жана мындан аркы өркүндөтүүгө жумша-
лат. Эмнеге артыкчылык берүү керек: көпүрөнүн 
же жолдордун курулушунабы же жайыттардын се-
миздигин калыбына келтирүүгөбү? Бул маселелер 
акылдашып айыл жыйынында чечилет. 

Жайыттарды башкаруунун иштелип чыккан 
режиминин негизинде республикада алгач жолу 
өрөөндө жайыт комитеттеринин бардыгын коорди-
нациялоочу орган боло турган Суусамыр өрөөнүнүн 
жайыт пайдалануучулары бирикмелеринин ассо-
циациясы түзүлгөн. 2011-жылдын 11-февралында  
Суусамыр өрөөнүнүн жайыт комитеттери 
өкүлдөрүнүн түзүүчү жыйынында Ассоциацияны 
түзүү тууралуу чечим кабыл алынган. Жайыт пай-
далануучуларынын бардык коомдук бирикмелери 
үчүн Координациялоочу органдын пайда болушу 
ГЭФ/БУУӨПтүн «Суусамыр өрөөнүндө тоо жайыт-
тарынын туруктуу башкарылышын көрсөтүү, Кыр-
гызстан» долбоорунун ишмердүүлүгүндөгү  натый-
жалардын бири болуп эсептелет. “Суусамырдын 
жайыттары” ассоциациясынын негизги милдетте-
ри – бул жайыттарды пайдалануу жана башкаруу 
пландарын иштеп чыгуу, Суусамыр өрөөнүндө ин-

Алмаз Мусабаев, Укук жана бизнести 
өнүктүрүү фондунун директору: 

“Жайыт пайдалануучулар бирикмелеринин 
ассоциациясын түзүү жайыт комитеттеринин 
туруктуу өнүгүшү, бузулган жайыттарды жана 
жайыт инфраструктурасын калыбына келтирүү 
жана эң эле маанилүүсү - өлкөдөгү бүтүндөй  
мал чарбачылыгынын өнүгүшү үчүн өтө за-
рыл болгон. Бүгүнкү күндө айыл өкмөттөрүнүн 
кызматкерлеринин билими менен тажрыйба-
сынын жетишсиздиги эң эле негизги маселе 
болуп эсептелет. Ассоциация жайыт комитет-
терин түзүүдө жана аларды иштетүүдө жар-
дам берүүчү орган болуп калат”.

Арпанын тандалма “кылым” сорту эгилген көрсөтмө талаа

Жайыл районундагы Суусамыр айылынын фермери 
Азим Ибраимовдун үй-бүлөсү” 

Жалал-Абад областындагы Токтогул районунун 
Үч-Терек айыл өкмөтүндөгү жайыт комитетинин 
төрагасы мал жаюу планын алып жаткан учур
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2-бөлүк. ГЭФ/БУУӨПтүн «Суусамыр өрөөнүндө тоо жайыттарынын туруктуу 
башкарылышын көрсөтүү, Кыргызстан» долбоору: теориясы жана практикасы

кы планын даярдоо тартиби жөнүндө” жобосунун 
долбооруна ылайык түзүлгөн. Негиз катары 2009-
жылы иштелип чыккан мал жаюу планы колдонул-
ган. Бул планда жапайы жаратылышты баалоо бо-
юнча эксперттер тарабынан өткөрүлгөн талаалык 
изилдөөлөр жана талдоо эсепке алынган.

Суусамыр өрөөнүнүн айыл жана жол четиндеги 
жайыттарын рационалдуу жана тегиз пайдаланба-
гандык алардын өнүмдүүлүгүнүн жоюлушуна, жер 
кыртышынын жана өсүмдүктүн бузулушуна, ошону 
менен бирге био ар түрдүүлүктүн глобалдуу маа-
ниге ээ болгон түрлөрүнүн жок болуу коркунучунун 
пайда болушуна алып келди. Мындай көрүнүштүн 
себептеринин бири – бул жакырчылыктын жого-
ру деңгээли: малын алыска айдап барып жаюуга, 
алыскы жайыттардын инфраструктурасын жарак-
туу түрдө кармоого дыйкан, фермерлердин кар-
жылык мүмкүнчүлүгү жок жана күчү да жетпейт. 

Суусамыр өрөөнүнүн жайкы алыскы жайытта-
рында малын Чүй, Талас областтарынын, Жалал-
Абад областынын Токтогул районунун фермерлери 
жайышат. Акыркы беш жыл аралыгында Суусамыр 
өрөөнүнүн шарттарында эң эле көп киреше (кымыз, 
кой этин, уй этин) берүүчү   малдын саны кескин 
өстү: койдун саны 212%га, эчкинин саны 266%га, 
жылкынын саны 165%га, ири мүйүздүү малдын 
саны 280%га. 39 миллион долларга бааланган Суу-
самыр өрөөнүнүн потенциалын толугу менен тур-
мушка ашыруу үчүн жайыт пайдалануучулардын 
баарынын кызыкчылыгын жана экологиялык стан-
дарттарды эсепке алган башкаруунун туура режи-
ми талап кылынган. Башкаруунун так ушундай ре-
жими долбоордун эксперттери тарабынан иштелип 

Жайыттарды туруктуу пайдалануу: 
жапайы айбанаттын миграциялык 
коридору эсепке алынган мал 
жаюу планы

ГЭФ/БУУӨПтүн «Суусамыр өрөөнүндө тоо жай-
ыттарынын туруктуу башкарылышын көрсөтүү, 
Кыргызстан» долбоорунун чегинде жайыттар-
ды туруктуу башкаруу боюнча Суусамыр айыл 
өкмөтүнүн аймагында гана эмес, ошол өрөөндө 
жайыттары бар бардык айыл өкмөттөрүндө 
көлөмдүү иштер жасалган. Мал жаюу планы иш-
телип чыккан, жайыттардын бардык чектерин, 
өнүмдүүлүгүн жана сыйымдуулугун аныктоону 
камтыган жайыттардын инвентаризациясы жана 
аларды баалоо иштери аткарылган.

Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан тартып би-
ринчи жолу Жерге орноштуруу боюнча мамлекеттик 
долбоордук институтунун (МДИ) адистери  долбоор-
дун тапшырмасы боюнча Суусамыр өрөөнүнүн бар-
дык жайыттарынын мүмкүнчүлүктөрүн изилдеп чы-
гышты. Натыйжада жердин бузулган участкалары 
аныкталып, чегинен чыгып кеткен антропогендик 
жүктүн кесепетин жоюу жолдору сунушталган. Мал 
жаюунун иштелип чыккан планы жапайы айбандар-
дын миграциялык коридорун эске алуу менен кай-
радан кошумчаланып иштелип чыккан. 

Кыргыз Республикасынын “Жайыттар жөнүндө” 
мыйзамын турмушка ашыруу максатында иштелип 
чыккан жогоруда аталган мал жаюу планы “Жайыт-
тарды башкаруу жана пайдалануунун жыл сайын-

Суусамыр суусунун өрөөнү глобалдуу маа-
нидеги эндемик болуп эсептелген флора жана 
фаунанын өкүлдөрү жашаган кайталангыс 
жер болуп эсептелет.  Бул жерди мекендеген 
жаныбарлардын жок эле дегенде он беши 
Улуттук Кызыл Китепке, беши – Эл аралык 
Кызыл Китепке киргизилген. Алардын ара-
сында Марко Полонун Тянь-Шань тоо кул-
жасы, илбирс ж.б. 

Суусамыр өрөөнүнүн аймагында:
- жайыттарды пайдаланган чөп жечү ири 

айбандардын 7 түрү;
- канаттуулардын 6 түрү;
- массалык фитофаг курт-кумурскалардын 

300гө жакын түрү кездешет. 
Жапайы жаратылыштын жогоруда аталган 

түрлөрү өсүмдүктөр менен жан сактайт жана 
Суусамыр жайыттарында жайылган малдын 
табигый атаандаштары болот. 

Мал жаюунун кошумчаланып кайрадан 
иштелип чыккан планы өзүнө төмөнкүдөй 
бөлүмдөрдү камтыйт: 
1 Жайыт участкасынын номерин.
2. Участканын жайгашкан жерин, ээсин жана 
ким мал жаярын. 
3. Участканын жана жайыттардын жалпы аянтын.
4. Өсүмдүктүн түрүн. 
5. Пайдалануу сезонун. 
6. Чарбалык абалын. 
7. Орто түшүмдүүлүгүн. 
8. Мал жаюу мөөнөтүн. 
9. Тоют бирдиктерин колдонуу менен тоюттун 
көлөмүн. 
10. Жайыттын шарттуу мал башы менен эсеп-
телген сыйымдуулугун. 
11. Сунушталган жүктөлүшүн. 
12. Жапайы жаныбарлардын бар болушун.

чыккан. Жайыттардын дурус абалын сактап калыш 
үчүн, жергиликтүү, административдик жана мам-
лекеттик үч деңгээлдеги үзгүлтүксүз мониторинг, 
б.а., байкоолор жүргүзүлүп турууга тийиш. Жайыт-
тардын абалынын өзгөрүлүшүнө карата байкоолор 
жүргүзүлгөндө гана алардын абалын жакшыртуу 
боюнча чаралар колдонулушу мүмкүн, мисалы – 
айрым участкаларда мал жаюуну чектөө. Ошону 
менен бирге жайыттарды сактоо боюнча эксперт-
тердин сунуштарын так колдонуу керек. Бул – жай-
ыттарды түп тамырынан же үстүртөн жакшыртуу 
жана суу режимин жөнгө салуу мүмкүнчүлүгү. 
Мал жаюунун мөөнөттөрү (ар бир участкага 

ылайык көрсөтүлгөн):
Суусамыр айыл 
өкмөтү үчүн  

Жазгы жайыттарга –  
5-7-майда

Жайкы жайыттарга – 25-майда

Күзгү жайыттарга –  
20-сентябрда
Кышкы жайыттарга –  
10-ноябрда 

Башка пайдала-
нуучулар үчүн  

Алыскы жайыттарга –  
1-10-июнда
Малды жайыттардан айдап 
келүү – 1-15-сентябрда

Мал жая турган күндөрдүн саны чөптүн чыгы-
шына, пайдалануу сезонуна жана жайыттын деңиз 
деңгээлине карата бийиктигине байланыштуу бо-
луп, 90 күндөн 140 күнгө чейин созулат.

Жазгы-күзгү жайыттардын жайыт алмаштыруу 
схемасы

1-талаа – майдын 
аягында, июнда, 

экинчи жолу - күзүндө 
пайдалануу керек

2-талаа – июнда 
пайдалануу керек

3-талаа – талааны эс 
алдыруу керек

4-талаа – сентябрда 
пайдалануу керек

Жайкы жайыттардын жайыт алмаштыруу схемасы
1-талаа – майдын 
ортосунда, июнда, 

экинчи жолу - август-
та пайдалануу керек

2-талаа – июлда 
пайдалануу керек

3-талаа – талааны эс 
алдыруу керек

4-талаа – августта 
пайдалануу керек

Жогорудагы схемаларды мал көп жайылган жай-
ыттарга карата колдонуу сунушталат.

Жайыттарды сактоо боюнча сунуштар:
1. Түп тамырынан жакшыртуу жолу – жайыт-
тарды айдоо жана жапайы чөптөрдү себүү. 
2. Үстүртөн жакшыртуу жолу – караган ба-
далдарын кыюу жана таштарды чогултуу.
3. Суу режимин жөнгө салуу жолу – же курга-
туу же сугаруу. 
4. Күчтүү генеративдик жаш бутактар өсүп чык-
кан участкаларда тоют өсүмдүктөрүн сактоо.

Людмила Пенкина, Жерге жайгаштыруу 
боюнча мамлекеттик долбоорлоо инсти-
тутунун (КыргызГипрозем)  “Жайыттар-
дын мониторинги” бөлүмүнүн башчысы: 

“Өткөрүлгөн инвентаризация бардык болгон 
аймактардын так эсебин алууга, алардын чекте-
рин, аянтын аныктоого мүмкүнчүлүк берди. Бул 
иш запасты жана белгиленген аймакта жайылуу-
чу мал башынын жалпы санын аныктоого шарт 
түздү. Мындан тышкары дагы жерлерге эконо-
микалык баа берүү өткөрүлдү. 

Инвентаризация жер бузулушу процесстери-
нин орун алышын көрсөттү. Эң эле зыяндуу отоо 
чөбү болуп эсептелген, фермерлердин жайыт-
тарын бузган караган бадалдарынын жайылып 
кетишин аныктадык. Бул тикенектүү бадал мал-
дын жүнүн шыпырып алат. 20 жыл мурун акыр-
кы инвентаризация өткөрүлгөндөн бери кара-
ган бадалдарынын аянты 30%га көбөйгөндүгүн 
аныктадык. 

Өткөрүлгөн иштин натыйжалары Сууса-
мыр өрөөнүнүн картасына киргизилген: алар – 
участкалардын аянты жана чектери, жайылган 
малдын саны, жайыттардын чарбалык абалы 
жана потенциалы. Ошону менен бирге жапайы 
айбандарга да жайылууга мүмкүнчүлүк бериш 
үчүн, ошол жапайы айбандардын миграциялык 
жерлерин аныктадык. Азыркы учурда Суусамыр 
өрөөнүнүн фермерлери жайыттарда аларга 
малдын туура келген санын жайышат, б.а. опти-
малдуу жүктү колдонушат, мал жаюу планын 
пайдаланышат, жаюу мөөнөтүн да карманат. 
Ушундай иш бүтүндөй республикага тараса, 
жакшы болор эле деген ойдомун”.
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билеттерин, жайыттарды пайдалануу үчүн акы 
төлөөнү эсепке алса болот.

“Жайыт комитети” маалыматтык системасы
Жайыттардын абалына мониторинг жүргүзүү, 

тактап айтканда жерлердин бузулушу процесси-
не байкоо жүргүзүү мүмкүнчүлүгү – бул система-
нын артыкчылыктарынын бири болуп эсептелет.

Системанын жардамы менен жайыт билет-
терин издесе, алардын берилишин эсепке алса 
болот. Мындан тышкары дагы бул системада 
төмөнкүдөй маалыматтар камтылган: жайыт 
пайдалануучу тууралуу керектүү маалыматтар, 
малды айдоо маршруту, жайылуучу малдын 

Жаңы технологиялар: 
«Электрондук айыл өкмөтү» 
автоматташтырылган системасы
2010-жылы ГЭФ/БУУӨПтүн «Суусамыр 

өрөөнүндө тоо жайыттарынын туруктуу башка-
рылышын көрсөтүү, Кыргызстан» долбоорунун 
чегинде “Электрондук айыл өкмөтү” автоматташ-
тырылган системасынын кем жерлери оңдолуп, 
колдонууга киргизилди. Жергиликтүү өз алдынча 
башкаруунун ишмердүүлүгүндөгү натыйжалуу-
лукту жогорулатуу, мамлекеттик башкаруу орган-
дары менен өз ара аракеттешүүнү өркүндөтүү 
үчүн иштелип чыккан “Электрондук айыл өкмөтү” 
автоматташтырылган системасы 2005-жылдан 
2009-жылга чейин БУУӨПтүн “Демократиялык 
башкаруу” программасынын чегинде түзүлгөн. 
“Электрондук айыл өкмөтү” автоматташтырыл-
ган системасынын азыркы оңдолуп чыккан вер-
сиясына жайыт пайдалануучулар менен иштөөгө, 
малдын санын эсепке алууга жана вакцинация 
процессин көзөмөлгө алууга мүмкүнчүлүк берген 
жаңы модулдар киргизилген. 

Жаңы версиясында атайын жайыт комитеттери 
үчүн Суусамыр өрөөнүнүн электрондук картасын 
камтыган жаңы модуль түзүлгөн. Анын жарда-
мы менен жайыт участкаларын, берилген жайыт 
«Жайыт комитети» маалыматтык системасы

Үй айбандары тууралуу маалымат киргизүү

Жайыт участкасынын баракчасы

Электрондук карта төмөнкүлөрдү камтыйт:
• Административдик чектерди 
• Рельефти 
• Гидрографиялык тармакты 
• Суу объектилерин
• Калк конуштарын
• Жол тармактарын (мал айдоо жолдорун, кара 

жолдорду, асфальт, бетон төшөлгөн жолдор-
ду, талаа жолдорун, чыйыр жолдорду)

• Инфраструктуранын объектилерин 
(көпүрөлөрдү, булактарды, сугаруу жерлерин)

• Жайыт участкаларынын контурларын
• Айыл чарбалык участкаларды
• Башка объектилерди ( мөңгүлөрдү, аска-

ларды, токойлорду)

Жайыт участкасынын баракчасы 
төмөнкүлөрдү камтыйт:
• Жайыт участкасынын абалы тууралуу инвен-

таризациялык маалыматтарды 
• Инвентаризациялык маалыматтарды камтыган 

жайыт участкасынын контурларынын тизмесин
• Берилген жайыт билеттеринин тизмесин 

Жайыт комитеттери үчүн маалыматтык си-
стема төмөнкүлөрдү камтыйт:
• Суусамыр өрөөнүнүн электрондук картасын
• Жайыт участкаларындагы абалдын эсепке 

алынышын
• Жайыт участкаларынын азыркы колдонулу-

шунун эсепке алынышын
• Мал жаюу үчүн жайыт билеттеринин бери-

лишин жана алардын эсепке алынышын
• Жайыттарды пайдалануу үчүн акынын 

эсептелип чыгышын жана акы төлөөнүн чо-
гултулушун

• Маалымат издөө мүмкүнчүлүгүн (опциясын), 
иш баян түзүү мүмкүнчүлүгүн (опциясын)

саны, вакцинация тууралуу маалыматтар, мал 
жаюу аймагы, акы төлөөнүн суммасы, акынын 
төлөнгөндүгүнүн эсеби. 

“Электрондук айыл өкмөтү” автоматташты-
рылган системасынын өркүндөтүлгөн версиясы 
башында жайыт пайдалануучуларга карата Суу-
самыр айыл өкмөтүндө киргизилип, андан соң Кыр-
гыз Республикасынын башка аймактарына тараган. 
“Электрондук айыл өкмөтү” автоматташтырылган 
системасынын түзүлүшү – бул ГЭФ/БУУӨПтүн 
«Суусамыр өрөөнүндө тоо жайыттарынын туруктуу 
башкарылышын көрсөтүү, Кыргызстан» долбоору-
нун эң эле ири натыйжаларынын бири.
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Байбек Усубалиев, ГЭФ/БУУӨПтүн  
«Суусамыр өрөөнүндө тоо жайыттары-
нын туруктуу башкарылышын көрсөтүү, 
Кыргызстан» долбоорунун менеджери: 

“Электрондук айыл өкмөтү” автоматташты-
рылган системасынын түзүлүшүнө долбоор-
дун үч натыйжасы себеп болду: жайыттардын 
инвентаризациясы, алардын экономикалык 
жактан бааланышы жана жапайы айбандар-
дын миграциялык коридорун эске алуу менен 
түзүлгөн мал жаюу планы. Аткарылган иштин 
эң эле башкы натыйжасы – бул жайыттардын 
бузулушу процессине карата байкоо жүргүзүү 
мүмкүнчүлүгү. Мисалы, эгерде бир контур 50 
гектар жерди камтыса жана ал үч-төрт жайыт 
пайдалануучуга берилсе, анда жайыт коми-
тети жайыттын сыйымдуулугун жана анын 
өнүмдүүлүгүн эсептеп чыга алат. Компьютер 
дароо эле жайыттын пайдалануу деңгээлин 
же, башкача айтканда, жүгүнүн аз же көптүгүн 
автоматтык түрдө көрсөтөт. Мына ушундай 
жол менен жайыттардын бузулушу процесси-
не мониторинг жүргүзүү башталат. Маанилүү 
нерсени белгилөө керек: “Электрондук жайыт 
комитети” Суусамыр өрөөнүнүн 80 жайыт ко-
митети үчүн иштелип чыккан. Бул жерде 79 
айыл өкмөтүнүн өзүнө тиешелүү мал жаюу 
участкалары бар. Келерки жылы “Электрон-
дук айыл өкмөтүн” бардык жайыт комитет-
теринде орнотууну пландаштырдык. Учурда 
биздин алдыңкы тажрыйбаны республика-
нын башка аймактарынын, Борбордук Азия-
нын башка өлкөлөрүнүн жана алыскы чет 
өлкөлөрдүн өкүлдөрү үйрөнүп жатышат”. 

Жайыт билеттерин издөө 

Жайыт билетинин формасы

Динара Ережепова, “Элет калкынын 
жетиштүүлүгүн жогорулатуу жана эко-
логиялык бүтүндүктү коргоо үчүн жай-
ыт ресурстарын туруктуу башкаруу 
(ЖРТБ), Казакстан Республикасы» дол-
боорунун жайыт ресурстары жана дол-
боордун потенциалын күчөтүү боюнча 
эксперт-координатору:

“ГЭФ/БУУӨПтүн «Суусамыр өрөөнүндө 
тоо жайыттарынын туруктуу башкарылышын 
көрсөтүү, Кыргызстан» долбоорунун турмушка 
ашырылышы тийиштүү деңгээлде деп эсептей-
биз. Ал эми Суусамыр өрөөнүндө долбоордун 
биз көргөн дурус натыйжалары жергиликтүү 
деңгээлде жайыт ресурстарын кандайча баш-
карса болорун көрсөтүп турат. Баса белгилеп 
кетчү нерсе – бул Жайыт пайдалануучулары 
бирикмелеринин ассоциациясынын түзүлүшү 
жана уникалдуу “Электрондук жайыт комите-
тинин” иштелип чыгышы. Делегациябыз өтө 
пайдалуу тажрыйба алды деп эсептейм”.

КРде БУУӨПтүн туруктуу өкүлүнүн орун басары Прадип 
Шарма жана “Чукул кырдаалдар боюнча айлана-чөйрөнү 
коргоо” уюмунун экологиялык бөлүмүнүн ассистенти Ай-
дай Аширалиева Суусамыр өрөөнүндөгү жайыттардын 
инвентаризациясынын жана алардын бааланышынын 
натыйжалары менен таанышып жаткан учуру
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ди дыйканчылыктын, үрөн өстүрүүнүн, айыл чар-
ба өсүмдүктөрүнүн биологиясынын негиздерине 
үйрөтүүнү пландаштырды. 

Бул үчүн долбоордун чегинде 3500 доллар сум-
масына арпанын тандалма “Кылым” сортунун үрөнү 
сатып алынып, ал аянты 55 гектар участкага эгил-
ген. Жер участкасы Суусамыр айыл өкмөтүнүн жер-
лерди кайра бөлүштүрүү фондунан жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдары тарабынан бөлүнүп 
берилген. Мындан тышкары дагы 24 гектар жерге 
2009-жылы эспарцеттин тандалма сорттору ай-
далган. Ошондо 100 тонна арпа, 4 тонна эспар-
цет алынган. Уруктары өз ара колдоо топторунун 
– жергиликтүү жамааттардын арасында таратыл-
ган. Биринчи репродукциянын уруктарын колдонуп, 
жамааттар 550 гектар жерге арпа, 70 гектар жерге 
эспарцет эгишкен. 

Мындан кийин тажрыйбанын туруктуулугун кам-
сыз кылуучу схема колдонулат: жамааттар жыл сай-
ын түшүмдүн үчүнчү репродукциясына чейин аны 
үрөн материалы катары колдонот, ал эми төртүнчү 
репродукциясы үрөн чарбасына кайтарылат, ал өз 
кезегинде үрөндүн жаңы жогорку сортторун алып, 
тоюттун сортун жаңыртат. Ушундай жол менен жыл 
сайын тоют өсүмдүктөрүнүн жогорку көлөмдөгү 
түшүмү алынып, бүтүндөй Суусамыр аймагынын 
мал баккан фермерлерин үрөн менен камсыздоо 
маселеси чечилет, үй айбандары Кыргызстандын 
бул аймагында 7 айга чейин созулган кышкы мез-
гилгде тоют менен камсыз болот. 

Суусамыр өрөөнүндө эспарцетти өстүрүү тех-
нологиясы WOCAT (Жерлерди туруктуу башкаруу 
боюнча мамиле кылуулар менен технологиялар-
дын дүйнөлүк обзору) системасына киргизилген. 
WOCAT системасына дүйнөдөгү жерди жана сууну 
сактоочу эң эле мыкты мамиле кылуулар жана тех-
нологиялар киргизилери белгилүү. 

Эң мыкты тажрыйбалар: үрөн 
базасын түзүү

ГЭФ/БУУӨПтүн «Суусамыр өрөөнүндө тоо жай-
ыттарынын туруктуу башкарылышын көрсөтүү, Кыр-
гызстан» долбоорунун дагы бир ийгиликтүү натыйжа-
сы катары арпа жана эспарцеттин үрөн базасынын 
түзүлгөндүгүн белгилесе болот. Долбоордун чегинде 
Суусамыр айыл өкмөтүнүн өсүмдүк өстүрүүчүлүгүндө 
түзүлүп калган кырдаалга баа берилген. Баалоонун 
натыйжасында фермерлер пайдаланган үрөндөрдүн 
сапаты өтө начар экендиги, өнүп чыккан арпа менен 
эспарцет талааларында отоо чөптүн көп болушу 
аныкталган. Ал эми тийиштүү билимдердин жокту-
гунан, фермерлер агротехникалык регламенттерди 
колдонбогондугу да белгиленген. 

Долбоор Суусамыр айыл өкмөтүндө тоют 
өсүмдүктөрүнүн үрөн өстүрүүчү базасын түзүү че-
чимин кабыл алды, б.а., арпа жана эспарцеттин 
уругун алуу процессин иштеп чыгуу, фермерлер-

Абдыбек Асаналиев, тоют өсүм-
дүктөрүнүн үрөндөрүн өстүрүү боюнча 
долбоордун эксперти: 

“Суусамыр өрөөнүндө жылына миң тон-
надан ашуун үрөн талап кылынса да, азыркы 
кезге чейин фермерлерди сапаттуу уруктар 
менен камсыздап турган бир да үрөн чарба-
сы түзүлгөн эмес. Чүй өрөөнүнө үрөн сатып 
алуу үчүн барыш кымбатка түшкөндүктөн, 
фермерлер өздөрү камдаган, сапаты анча 
жогору болбогон үрөндү колдонууга аргасыз 
болушкан. Биз ушул кемчилдикти жоюу мак-
сатында үрөн өстүрүү базасын түзүп, керек 
болсо, мамлекеттик үрөн көзөмөлү инспек-
торлорунан актыны да алып койдук. Фермер-
лер бул актынын негизинде керектөөчүлөргө 
өндүрүлгөн үрөнүн сата алышат. Өткөн жылы 
100 тонна биринчи репродукциядагы сапат-
туу үрөн алдык. Айыл жыйынынын чечими 
менен ошол үрөн негизинен кедей жана өтө 
кедей фермерлердин арасында таркатылды. 
Ошону менен бирге биз фермерлерди жер 
айдоо, үрөн себүү, оруп жыйноо ыкмаларына 
үйрөттүк. Быйыл астыбызда аларды үрөндү 
сактоо жана кайра иштетүү, ошону менен бир-
ге маркетинг жүргүзүү ыкмаларына үйрөтүү 
милдети турат. Фермерлерде Талас областы-
нын коңшу райондоруна сата турган ашыкча 
үрөн калышы керек. Үрөн сатуу иши калып-
танса, ошондо БУУӨП долбоорунун дагы бир 
ийгилиги тууралуу сөз кылса болот”.

Байбек Усубалиев, ГЭФ/БУУӨПтүн «Су-
усамыр өрөөнүндө тоо жайыттарынын 
туруктуу башкарылышын көрсөтүү, 
Кыргызстан» долбоорунун менеджери: 

“Жайыт пайдалануучуларын тоют 
менен камсыздоо – бул долбоордун 
ишмердүүлүгүнүн экинчи багыты. Кышка 
тоют камдоо жана сапаттуу үрөн алуу ма-
селеси актуалдуу, ошондуктан долбоорду 
турмушка ашыруунун алдында биз изилдөө 
жүргүзүп, арпа менен эспарцет негизги тоют 
өсүмдүктөрү экендигин аныктадык. Сууса-
мыр өрөөнүнүн шарттарында арпа менен 
эспарцет гана бышат экен. Экспертибиз-
дин сунуштары боюнча биз үрөн чарбасын 
уюштуруп, арпа менен эспарцеттин жогорку 
сортторунун туруктуу өстүрүлүшүн камсыз-
дадык”.

55 гектар жер аянтына эгилген арпанын тандалма 
“Кылым” сортунун  түшүмүн оруп жыюу учуру 

24 гектарга эгилген эспарцеттин тандалма “Белек” 
сортун оруп жыйноо учуру

Арпанын уругун тазалоо учуру Арпа талаасында түшүмдү текшерүү процедурасы
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жерлерин пайдалана алышат. Туруктуулукту кам-
сыз кылуу максатында объектилерди иштетүү жана 
оң абалда кармоо жоопкерчилиги жергиликтүү жа-
мааттарга жүктөлдү.

Ветеринардык тейлөө
Мал чарбачылыгынын өнүмүн сатып өткөрүүнүн 

базар каналдарын жакшыртуу максатында дол-
боор Суусамыр айыл өкмөтүндө ветеринардык 
сервисти (кыргызчасы – “тейлөө”) уюштуруп, 2 ве-
теринардык дарыкана ачты. Бул өрөөндөгү эпизо-

Биргелешип катышуу: жайыт 
инфраструктурасын өнүктүрүү

Бүгүнкү күндө мал чарбачылыгынын жайыт-
тарга өтө зор күч келтиргендигинин эң эле баш-
кы себеби - бул элет калкынын жетишсиздигинин 
бийик деңгээли, ошондуктан жайыттардын бузу-
лушу маселеси өтө кеңири тарап, терең тамыр-
лап кетти. Дыйкан, фермерлердин көбү малын 
алыскы жайыттарга айдап барып жаюуга, алыскы 
жайыттардын инфраструктурасын жарактуу түрдө 
кармоого каржылык мүмкүнчүлүгү жок болуп, күчү 
да жетпейт. Ошол себептен Суусамыр өрөөнүндө 
алыскы жайыттар толугу менен колдонулбайт. 
Фермерлердин ветеринардык жана башка чыгым-
дарды жабууга акча каражаттары жок.

ГЭФ/БУУӨПтүн «Суусамыр өрөөнүндө тоо жай-
ыттарынын туруктуу башкарылышын көрсөтүү, 
Кыргызстан» долбоорунун ишмердүүлүгүнүн дагы 
бир багыты – бул жайыттардын инфраструктура-
сын жакшыртуу. Долбоор жайыттардын инфра-
структурасын өркүндөтүү, коомдук кыштоолордун 
жайлуулугун жогорулатуу, кыш мезгилинде тоютту 
сактоону жакшыртуу жана ушул сыяктуу майда 
долбоорлорун турмушка ашырууда  бирге катышуу 
мамиле кылууну пайдаланат. Ишмердүүлүктүн бул 
багыттарын турмушка ашырууда жергиликтүү жа-
мааттардын түздүн түз катышуусу талап кылынат. 

Долбоорду турмушка ашырууда пилоттук 
объектилерде (Суусамыр айыл өкмөтүнүн 6 
айылында) жайыт пайдалануучуларга жайыт-
тарды эффективдүү жана туруктуу башкарууга 
мүмкүнчүлүк берген экономикалык жана социал-
дык чөйрө түзүлүүдө. Мындай шарттарда келечекте 
жол жана айыл четиндеги жайыттарга көбөйгөн күч 
келтирүү азаят, алардын бузулушу токтоп, кайра-
дан калыбына келтирүү процесси башталат. Атал-
ган багытта иш жүргүзүү үчүн, жайыт инфраструкту-
расынын объектилеринин тизмеси түзүлгөн, андан 
соң жайыт пайдалануучулар өздөрү ошол объекти-
лердин калыбына келтирүү иретин аныкташкан. 

Унаа коммуникациялары
Ашар ыкмасы менен Кызыл-Ой айылындагы 

кышкы жайыттарга кеткен жолдогу Көкөмерен суу-
суна салынган көпүрө оңдолду (2009-жылдын но-
ябрь айы); Суусамыр айыл өкмөтүндөгү тоо жол-
дорунун реабилитациясына жана үч көпүрөнүн 
курулушуна керектүү долбоордук-сметалык доку-
ментация иштелип чыкты (2009-жылдын декабры 
– 2010-жылдын июну); алыскы жайыттарга кеткен 
жолдун “Чаар” жана “Кара-Чат” тоо учаскаларын-
да 39 суу өткөрүүчү жасалма курулуштар курулду; 
алыскы жайыттарга жол ачылды. Эми жайыт пай-
далануучулар дагы кошумча 35 миң гектар жайыт 

Кампаны оңдоо
Кампаны оңдоп чыгыш үчүн долбоор керектүү 

курулуш материалдарды сатып алды. Аны калы-
бына келтирүү иштери ашар ыкмасы менен тур-
мушка ашырылат жана аны кийин оң абалда кар-
мап туруу жоопкерчилиги жамаатка тапшырылат. 

Биринчи жолу мындай мамиле кылуу БУУӨП/
СИДА/ГМ (СИДА (CIDA) – Канаданын эл аралык 
өнүгүү агенттиги, ГМ (GM) – Глобалдык механизм 
уюму) уюмдары тарабынан Темир долбоорунун 
чегинде колдонулуп, ийгиликтүүлүгүн жана ту-
руктуулугун көрсөтө алган, анткени биргелешип 
иштерди аткаруу жана биргелешип объектилер-
ди оң абалда кармоо жоопкерчилиги жумшалган 
акча каражаттардын жана материалдардын сакта-
лышына кепил болот. Ашар ыкмасы долбоордун 
башка иш чараларын турмушка ашырууда да кол-
донулат жана кийин мындай мамиле кылуу башка 
долбоорлордо Кыргызстандын аймагында да, чет 
өлкөлөрдө да колдонууга сунушталат.

отикалык абалды жайшыртууга, мал чарбачылы-
гы өнүмүнүн – эт менен сүт азыктарынын сапатын 
жогорулатууга шарт түзөт. Натыйжада экология-
лык жактан таза өнүмдү атаандаштык баа менен 
сатып өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. 

Калыбына келүүчү энергия булактарын 
алдыга жылдыруу

Учурда долбоордун чегинде калыбына келүүчү 
энергия булактарын жана энергияны үнөмдөө прин-
циптерин пайдаланып, кыш мезгилинде кыштоолор-
ду жакшыртуу боюнча иш чаралар планы турмушка 
ашырылууда: жамааттарга 6 микро-ГЭС жана фото-
электр станциялардын 6 комплекти сатып берилген. 
Бул алыскы жайыттардагы жайыт пайдалануучулар-
дын жашоо шарттарын жеңилдетип, алыскы жай-
ыттардын колдонулушун көбөйтүп, айыл четиндеги 
жайыттарга күч келтирүүнү азайтат. 

Кашарлар жана кой купкалары
Долбоор ашар ыкмасы менен оңдоп чыгыш 

үчүн алты коомдук кашарды, жамаат пайдалана 
турган эки кой купканы материал менен камсыз-
дап жатат. Мындай чаралар жайыт пайдалануучу-
ларга кыш мезгилинде мал багууну жеңилдетүүгө 
мүмкүнчүлүк берет. Айбек Мырзакматов, Суусамыр айыл 

өкмөтүнүн башчысы: 
“ГЭФ/БУУӨПтүн «Суусамыр өрөөнүндө 

тоо жайыттарынын туруктуу башкарылышын 
көрсөтүү, Кыргызстан» долбоору жамааттар-
ды түзүүгө жана элди биргелешип иштегенге 
уюштурууга жардам берди. БУУӨП сатып бер-
ген Микро-ГЭСтер, күн батареялары жайлоодо 
да жакшы инфраструктураны түзүүгө болорун 
көрсөттү. Бул жакшы мисал. Кызыл-Ой айы-
лында малды кышкы жайыттарга айдап өтүү 
үчүн колдонулган көпүрө капиталдуу түрдө 
оңдолду. Биринчи май жана Суусамыр айыл-
дарында малга мини-купкалар курулду. Акы-
рындап айылдагы турмуш шаардагыдай эле 
жайлуу болуп келе жатат”. 

Кызыл-Ой айылындагы оңдолгон көпүрө - кышкы жай-
ыттарга кетчү жалгыз жол

Тунук айылындагы Микро-ГЭС

“Кызыл-Ой айылында “Капсалаң” жамааты оңдоп 
чыккан кашар

Жайыт пайдалануучуларды сапаттуу ветеринардык 
препараттар жана медикаменттер менен камсыз кы-
луучу Суусамыр айылындагы ветеринардык дарыкана
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жылдын октябрь айы);
• БУУӨПтүн демократиялык башкаруу жана 

жакырчылыкты кыскартуу программалары 
менен кызматташтыкта өткөрүлгөн айыл 
активисттери үчүн социалдык мобилизация 
боюнча үйрөтүү тренинги (20 киши, 2010-
жылдын февраль айы) жана жайыт пайда-
лануучулар үчүн чакан жана орто бизнести 
өнүктүрүү боюнча тренинг (61 киши, 2010-
жылдын март айы);

• Жаңы мыйзамга ылайык жайыт пайдалануу-
чулардын “Суусамыр” коомдук бирикмесинин 
жана жайыт комитетинин маалымдуулугун 
жогорулатуу максатында жайыттарды ту-
руктуу башкаруу боюнча тренинг (105 киши, 
2010-жылдын февраль айы). 

Дагы бир багыт – бул долбоордун шериктеште-
ри долбоордун турмушка ашыруу жерине натыйжа-
ларды көрүү жана долбоор боюнча иштегендерден 
түздөн-түз маалымат алуу үчүн келген таанышуу 
стади-турлары. 

2001-жылдын май, июнь айларында Чүй обла-
стынын Москва жана Жайыл райондорунун деле-
гациялары, Ысык-Көл областынынын Тоң райо-
нундагы Көк-Мойнок айыл өкмөтүнүн өкүлдөрү 
долбоордун турмушка ашырылышы жерине таж-
рыйба алмашуу сапары менен келип кетишти. 
Бул сапарлар райондук администрациялардын 
башчыларынын демилгеси боюнча уюштурул-
ган. Делегациянын курамына айыл өкмөтүнүн 
башчылары, жайыт комитеттеринин төрагалары, 
ошондой эле райондук администрациялардын 
департаменттеринин жана структураларынын 
жетекчилери кирген. 

Сапарлардын максаты – ГЭФ/БУУӨПтүн 
айыл четиндеги жана алыскы жайыттарды баш-
каруу боюнча топтолгон тажрыйбаны үйрөнүп 
өздөштүрүү. Стади-турлардын катышуучуларын 
бардык маселелер тең кызыктырган: жайыт коми-

Потенциалды жогорулатуу: 
окутуу жана тажрыйба алмашуу

Бул долбоор жер-жерлерде жайыттарды башка-
руу механизмин иштеп чыгуу жана турмушка ашы-
рууга байланыштуу тажрыйбадан алынган сабак-
тарга жана жакшы мисалдарга өзгөчө маани берет. 
Алар жайыттарга күч келтирбөөгө жана терс таасир 
тийгизбөөгө мүмкүнчүлүк берет. Долбоордун таж-
рыйбасы жана алынган натыйжалары бүгүнкү күндө 
Кыргызстандын башка аймактарында да, Борбор-
дук Азия өлкөлөрүндө жана алыскы чет өлкөлөрдө 
да зор кызыгууну туудурат. 

Долбоордун максатына жетиш үчүн маанилүү 
болгон багыттардын бири – бул пилоттук айыл 
өкмөтүндө да, бүтүндөй республикада да жайыт 
пайдалануучулардын потенциалын жогорулатуу. Бул 
багыттын чегинде долбоор дайыма семинарларды, 
тренингдерди, тегерек столдорду өткөрүп, тажрыйба 
алмашуу сапарларын да уюштуруп келүүдө.

Долбоор иштегенден бери төмөнкүдөй багыт-
тар боюнча окутуу уюштурулган:

• Фермерлер үчүн тоют өсүмдүктөрүн өстүрүү 
боюнча тажрыйбалык тренинг (142 киши, 
2009-жылдын май айы);

• 3 тегерек стол: жайыттарды инвентариза-
циялоо жана баалоо боюнча (67 киши, 2008-
жылды сентябрь-декабрь айлары), таламдуу 
тараптар үчүн жайыттарды башкаруу режи-
ми боюнча (64 киши; 2009-жылдын октябрь 
айы);

• Жайыттарды туруктуу башкаруу жана мал 
чарбачылыкты интенсивдүү жол менен 
жүргүзүү боюнча семинарлар (154 киши, 
2008-жылдын декабрь айы), ошондой эле 
Суусамыр айыл өкмөтүнүн жайыт пайда-
лануучулары үчүн жер (жайыт) талашта-
рын чечүү боюнча семинар (22 киши, 2009-

кистандын; ГТБ, Ага-Хан фонду сыяктуу бир катар 
эл аралык уюмдардын өкүлдөрү болушкан.

2011-жылдын июль айында Суусамыр 
өрөөнүндө жайыттарды башкаруунун алдыңкы 
тажрыйбасы менен таанышуу максатында Казак-
стандан делегация келип кетти. Анын курамында 
Казакстан Республикасынын Айыл чарба минис-
трлигинин, жайыт комитеттеринин өкүлдөрү, айыл 
өкмөттөрүнүн акимдери менен эксперттер болгон. 
Казакстан эксперттери долбоордун натыйжалары 
тууралуу толук маалымат алып, Суусамыр айыл 
өкмөтүнүн башчысы жана ветеринардык серви-
стин жетекчиси менен жолугуп, “Суусамыр” жайыт 
комитетинин ишин талкуулап, көрсөтмө участка-
ларды көрүп кетишти. 

тетинин жайыт чектерин кандайча орнотуу керек, 
мал жаюунун сезондук графигин жана мал айдоо 
маршруттарын кантип макулдашуу керек, вете-
ринардык тейлөөнү кандайча жолго коюу мүмкүн 
жана тоют өсүмдүктөрүн өстүрүү үчүн үрөн база-
сын кантип түзүү керек деген маселелер. Сапар-
лардын программасында семинарлар да болгон. 
Аларды өткөрүү учурунда катышуучулар дол-
боордун ишмердүүлүгүнүн натыйжалары менен, 
“Суусамыр” жайыт комитетин түзүү жана иштөө 
тажрыйбасы менен таанышып, анын төрагасына 
көптөгөн суроолорду беришкен. “Электрондук 
айыл өкмөтү” автоматташтырылган системанын 
жаңы модулдары, дагы бир ийгиликтүү тажрый-
ба - үрөн базасын түзүү жана социалдык шерик-
тештиктин куралын – ашар методун жайыттар-
дын инфраструктурасын кайрадан калыбына 
келтирүүдө колдонуу делегация мүчөлөрүнүн зор 
кызыгуусун туудурду.

2011-жылдын июнь айында Эл аралык симпози-
умдун катышуучулары тажрыйба алмашуу сапары 
менен долбоорду турмушка ашыруу аймактарына 
келип кетишти. Делегациянын курамында Борбор-
дук Азия өлкөлөрүнүн, Афганистан, Монголия, Па-

Жайыл районунун делегациясы стади-тур чегинде 
Суусамыр өрөөнүнө келген учуру

Жайыл районунун акими Таалайбек Субанбеков айыл 
өкмөттөрүнүн башчылары менен турган жери

Председатель ООП «Суусамыр» Нурдасан Кулматов 
рассказывает про «Электронный жайыт комитет»

Эл аралык симпозиумдун катышуучулары эспарцет 
эгилген көрсөтмө талаада

Казакстан делегациясы Суусамыр өрөөнүндө долбоор 
турмушка ашырылып жаткан жеринде. Делегациянын 
курамында Казакстан Республикасынын Айыл чарба 
министрлигинин өкүлдөрү, жайылым комитеттери-
нин төрагалары, айыл өкмөттөрүнүн акимдери менен 
эксперттер. Делегацияны КРдеги БУУӨПтүн Эколо-
гиялык программасынын өкүлдөрү узатып жүрүштү

Жайыл районундагы жайыт комитеттеринин чектери 
тууралуу талкуу өтүп жаткан учур. Сүрөттө оңдон 
солго карай: Жайыл районунун агрардык өнүгүүнүн 
башчысы Жумабек Жунусалиев, Чүй областы боюнча 
Жайыттар департаментинин координатору Эшболот  
Осоров, Жайыл районунун акими Таалайбек Суваналиев, 
бул долбоордун менеджери Байбек Усубалиев, Сууса-
мыр айыл өкмөтүнүн башчысы Айбек Мырзакматов
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Коллег из Казахстана, прежде всего, интере-
совал опыт прохождения проектом «Суусамыр» 
важнейшего для реализации всей дальнейшей 
деятельности начального этапа: подготовитель-
ные процедуры, запуск проекта, организация и 
проведение стартового семинара, возможные 
процедурные «подводные камни», налаживание 
взаимоотношений с ключевыми партнерами и т.д. 
В ходе встречи выяснилось, что все ключевые на-
правления проектов в двух странах совпадают:  
это и работа по совершенствованию законода-
тельства в сфере управления пастбищами, и 
мобилизация местного населения, и повышение 
потенциала жамаатов, и восстановление инфра-
структуры пастбищ.

Все эти визиты и обучающие поездки были ор-
ганизованы по инициативе и поддержке проекта 
ИСЦАУЗР/ПРООН по повышению потенциала.

Батхуяг Балдангомбо, ГЭФ/БУУӨПтүн 
«Суусамыр өрөөнүндө тоо жайыттары-
нын туруктуу башкарылышын көрсөтүү, 
Кыргызстан» долбоорунун башкы тех-
никалык кеңешчиси, Монголия: 

“Суусамыр өрөөнүндө долбоордун негизги 
милдети – бул элет калкын, жайыт пайдалану-
учуларын чечимдерди кабыл алуу процессине 
катыштыруу экендиги белгилүү. 

Айылдыктар иштей баштады – жамааттар-
ды түзүштү, пайда болгон, мисалы социалдык 
чөйрөдөгү маселелерди чечүүдө. Алардын 
бири-бирине ишенип, төлөмдөрдү чогулта 
башташты. Айыл тургундары өз акчасын бири-
бирине ишенип бере баштаса, бул жакшы жы-
шаан, б.а. жакшы индикатор. 

Долбоордун чегинде биринчи кезекте Жайыт 
пайдалануучулардын ассоциациясын түздүк; 
жайыт инфраструктурасын мурдагы калыбына 
келтирүү, б.а. реабилитациялоо, тоют даярдоо-
ну колдоо боюнча иштерди жүргүздүк. Ушул иш-
тердин бардыгы тең бир убакта башталган. Жо-
горудагы технологиялардын бардыгы тең калкка 
жөн эле өткөрүлүп берилбестен, жергиликтүү 
калктын демилгесин колдоп турушу керек”. 

Саламат Алданов, Айдарлы айыл 
өкмөтүнүн жайылым комитетинин 
төрагасы, Казакстан Республикасы:

“Кыргызстанда бардык жайыт жерлери 
мамлекеттин менчигинде жана аларга мам-
лекет тарабынан көзөмөл жүргүзүлөт. Жай-
ыт комитеттеринин ишмердүүлүгү тууралуу, 
өзгөчө Суусамыр өрөөнүндөгү фермерлер-
ге өздөрүн эки жылдан кийин сапаттуу үрөн 
менен камсыз кылууга мүмкүнчүлүк берген 
үрөн чарбасынын түзүлүшү тууралуу кеңири 
маалымат өтө кызыктырды. Дагы бизге жак-
кан нерсе – бул жай мезгилинде бардык мал-
дын алыскы жайытта болушу. Жайыттарды 
башкаруу процесси Кыргызстанда турмушка 
башкача ашырылат экен. Кыргызстанда жай-
ыт комитеттеринин мүчөлөрү бирге иштешет 
экен. Ал эми Казакстанда жайыттарды ра-
ционалдуу пайдалануу маселеси төрагалар 
менен акимдерди гана түйшүккө салат. Ме-
нин көз карашымда, долбоордун дагы бир 
маанилүү натыйжасы катары жайыт инфра-
структурасынын оңолушун белгилесе болот, 
анткени алыскы жайыттарга малды айдап ба-
руу мүмкүнчүлүгү түзүлөт жана анын натый-
жасында жерлердин бузулушу да азаят”. 

Казакстандан келген кесиптештерди биринчи 
кезекте “Суусамыр” долбоорунун ишмердүүлүгүнүн 
алгачкы этабы кызыгуу туудурду: даярдоо про-
цедуралары, долбоорду баштоо, башталгыч се-
минарды уюштуруу жана өткөрүү, процедуралык 
“мүдүрүлчү жерлер”, негизги шериктештер менен 
өз ара мамилелешүүнү жөнгө салуу ж.б. Жолу-
гушуу учурунда эки өлкөнүн долбоорлорунун не-
гизги багыттары бирдей экендиги аныкталды: бул 
жайыттарды башкаруу чөйрөсүндөгү мыйзамдар-
ды өркүндөтүү боюнча иш, жергиликтүү калкты иш 
аткаруу үчүн чогултуу, б.а. мобилизациялоо; жа-
мааттардын потенциалын жогорулатуу жана жай-
ыттардын инфраструктурасын мурдагы калыбына 
келтирүү. 

Бардык үйрөтүүчү сапарлар потенциалды жо-
горулатуу боюнча “Борбордук Азия өлкөлөрүнүн 
жер ресурстарын башкаруу демилгеси” уюму ме-
нен БУУӨП биргелешип уюштурган долбоордун 
демилгеси жана колдоосу аркылуу уюштурулган. 

Урук өстүрүү боюнча эксперт Абдыбек Асаналиев 
жана долбоордун административдик-каржылык асси-
стенти Аида Уманова эспарцетти жыйноо учурунда 
мониторинг жүргүзүп жатышат

Кыргыз делегациясынын Монголиянын Айыл чарба 
жана азык-түлүк министринин орун басары Жанимха-
ны Сауле менен жолугушуусу

КЭБ боюнча долбоордун эксперти Владимир Липкин 
Кызыл-Ой айылынын жамаатынын өкүлдөрүнө күн бата-
реясын иштетүү эрежелерин түшүндүрүп жаткан учуру 

Суусамыр айылына кашарларды мурдагы калыбына 
келтирүү үчүн курулуш материалдары жеткирилген учур

Кызыл-Ой айылында кашардын ашар ыкмасы менен 
курулуп жаткан учуру

Адылжан Байсариев, Алматы обла-
стынын Жамбыл районундагы Шиен 
айыл өкмөтүнүн акими, Казакстан Ре-
спубликасы:

“Кыргызстанда жайыт пайдалануучулар 
үчүн жакшы шарттар түзүлгөн. Биринчи ке-
зекте “Жайыттар жөнүндө” мыйзамы кабыл 
алынган, аны турмушка ашыруу чегинде жай-
ыт комитеттери түзүлгөн. Жайыт жерлерин 
пайдалануу методикасы өзгөрдү. Ал, менин 
көз карашымда, жердин бузулушун азайтат, 
демек, экологияны да оңойт. Жайыт коми-
теттеринин ишмердүүлүгү жакшы жолго са-
лынган, айыл тургундары жайыт жерлерин өз 
алдынча башкарууну үйрөнүп калыптыр. Мен 
ойлойм, Казакстанда да ушундай кылыш ке-
рек. Учурда Казакстанда жер жеке менчикте, 
ал эми бул жерде жайыт жерлери мамлекет-
тин колунда топтолгон. Бул элдин жыргал-
чылыгы үчүн өтө маанилүү. Бул алгылыктуу 
тажрыйба”.
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Гүлмира Төрөкулова, Потенциалды 
жогорулатуу боюнча долбоордун улут-
тук координатору, “Борбордук Азия 
өлкөлөрүнүн жер ресурстарын башкаруу 
демилгеси” уюму: 

“Жер ресурстарын башкаруу чөйрөсүндө 
потенциалды жогорулатуу” долбоорубуздун че-
гинде биз Суусамыр өрөөнүндө ГЭФ/БУУӨПтүн 
«Суусамыр өрөөнүндө тоо жайыттарынын ту-
руктуу башкарылышын көрсөтүү, Кыргызстан» 
долбоору менен жигердүү иштеше баштадык. 
Бул долбоор өзүнө жайыт жерлери сыяктуу ре-
сурстары бар кайталангыс аймакты камтыйт 
жана 80 айыл өкмөтү менен реалдуу түрдө 
иштешет. Бүгүнкү күндө долбоор жайыттарды 
башкаруу үчүн керектүү шарттарды түзүү боюн-
ча өтө зор натыйжаларга жетишти. Мен жайыт-
тардын ээлери кирген коомчулуктун түзүлүшүн 
негизги жетишкендик деп эсептейм. Долбоор 
элге алардын жашоосунун негизи болгон ре-
сурстарга камкордук керек экендигин билүүгө 
жардам бере алды деп ойлойм”. 

Данияр Ибрагимов, Айлана-чөйрөнү 
жана өзгөчө кырдаалдарды башкаруу бо-
юнча бөлүмдүн башчысы, Кыргызстан-
дагы БУУӨП:

“БУУӨПтүн бардык долбоорлору 
жергиликтүү мамлекеттик органдардын жана 
тургундардын потенциалын жогорулатууга ба-
гытталган. Өкмөткө техникалык жардам берип, 
биз жергиликтүү демилгелерди колдоп, калкка 
алардын потенциалын, жерлердин бузулушу 
чөйрөсүндөгү маалымдуулугун жогорулатуу 
аркылуу элге анын артыкчылыктуу багыттары 
менен таламдарына ылайык келген чечимдер-
ди кабыл алууга мүмкүнчүлүк берип жатабыз. 
Бул долбоордун баалуулугу – ал көрсөтүп жат-
кан инновациялык мамиле кылууларда жатат. 

Учурда долбоор үч багытта иштеп жатат. 
Бул, биринчи кезекте, мыйзам реформасы. 
Мыйзамдын жерлердин бузулушу чөйрөсүндөгү 
жергиликтүү артыкчылыктуу багыттарга да,  
эл аралык стандарттарга да төп келиши өтө 
маанилүү.  Экинчи багыт – бул потенциалды 
жогорулатуу: буга инфраструктураны жак-
шыртуу боюнча тренингдер жана иш чаралар 
кирет. Ал эми үчүнчү компонент – бул коомдо 
орун алган маселелер тууралуу калктын маа-
лымдуулук деңгээлин жогорулатуу. Эл аралык 
уюмдар учу-кыйры жок эле жардам бере бери-
ши мүмкүн, бирок бул долбоордун өзгөчөлүгү 
– калктын коомдо орун алган маселелер туу-
ралуу маалымдуулугун жогорулатууда жана 
долбоордун натыйжаларын өздөштүрүү прин-
цибин негиз катары колдонуп, мамлекеттик ор-
гандардын потенциалын жогорулатууда турат. 
Мен ойлойм, долбоор жергиликтүү демилге-
лерди жыйнай алды, анын ийгиликтүүлүгүнүн 
маңызы да так ушунда”. 

Абдымалик Эгембердиев, КР Айыл 
чарба министрлигинин Жайыттар де-
партаментинин директору: 

“ГЭФ/БУУӨПтүн долбоору Суусамыр 
өрөөнү үчүн да, бүтүндөй республика үчүн 
да чоң иш жасады. Бул долбоор өткөрүлүп 
жаткан жайыт реформасынын “локомо-
тиви” болуп калды. “Жайыттар жөнүндө” 
мыйзам кабыл алына электе эле долбоор-
дун ишмердүүлүгү чегинде Суусамыр айыл 
өкмөтүндө жергиликтүү тургундар жайыт ко-
митеттерин түзүү, жайыттарды башкаруунун 
жаңы моделин иштеп чыгуу ишин башташ-
кан. Мыйзам кабыл алынгандан кийин, бул 
долбоор башкаруу планын, акы төлөөлөрдү 
жана чектерди аныктоо боюнча методоло-
гияны иштеп чыкты. Суусамыр айыл өкмөтү 
бардык багыттар боюнча бүтүндөй өлкөгө 
үлгү болуп калды. Алынган тажрыйба бар-
дык айыл өкмөттөрүнө жана жайыт коми-
теттерине таралып жатат. Суусамыр айыл 
өкмөтүнүн ишмердүүлүгү базасында биз 
бүтүндөй өлкө үчүн бирдиктүү нормативдер-
ди, б.а. ченемдерди иштеп чыктык. Ийгилик-
терге жетишүүдө ГЭФ/БУУӨПтүн «Суусамыр 
өрөөнүндө тоо жайыттарынын туруктуу баш-
карылышын көрсөтүү, Кыргызстан» долбоо-
рунун мааниси зор. Азыр эле долбоор жайыт 
ресурстарын туруктуу башкаруунун оң на-
тыйжаларын көрсөтүп тургандыгынан, На-
рын областында жана өлкөнүн түштүгүндө да 
буга окшош долбоорлордун пайда болушун 
каалар элек”.

Эсенгул Исаков, КРдин Жогорку 
кеңешинин депутаты:

“Мен «Суусамыр өрөөнүндө тоо жайыт-
тарынын туруктуу башкарылышын көрсөтүү, 
Кыргызстан» пилоттук долбоорунун чегинде 
жайыттардын бузулушуна жол бербөө жана 
алардын абалын жакшыртуу боюнча иш баш-
таган БУУнун Өнүктүрүү Программасына ыраа-
зычылык билдиргим келет. Суусамыр өрөөнүнө 
Советтер Союзу учурунда эле бүтүндөй рес-
публикадан мал айдалып келчү, ошол кезде 
ал мааниси зор жайыт болгон. Менин оюмча, 
мындай иш Суусамыр өрөөнүндө башталган-
дыгы өтө маанилүү, анткени эртеңки күнү бул 
тажрыйбаны бүтүндөй Кыргызстанга жайылтса 
болот. Бүгүнкү күндө жайыт комитеттери менен 
Жайыт пайдалануучулардын ассоциациясы 
түзүлдү. Мына ушунун бардыгы тең өнүгүүнүн 
эволюциялык жолу болуп эсептелет, анткени 
жайыт комитеттеринин ортосундагы бардык 
талаш-тартыштар Ассоциациянын чегинде 
сүйлөшүүлөр аркылуу чечилет. 

Жогорку Кеңеште жайыттарды өнүктүрүү 
саясатын көзөмөлдөө жана бул секторго 
инвестицияларды тартуу боюнча  Байкоо 
кеңеши түзүлгөн. Ушул кеңеш аркылуу БУУ-
нун Өнүктүрүү Программасына, кийин Сууса-
мыр өрөөнүндөгү долбоор соңуна чыкканда, 
бул ишти жайыттары көп жана калкы биринчи 
кезекте мал чарбачылыгы менен алектенген 
Нарын жана Ысык-Көл областтарында улан-
тууну сунуштайбыз. Ушундай инновациялык 
мамиле кылууларды колдонуп, тартылган 
инвестицияларды республикабыздын калкы-
нын социалдык-экономикалык абалын жак-
шыртууга иштетсе болот”.

Корутунду ордунда...

Кожомкул айылынын фермерлери жакырчылыкты  
кыскартуу боюнча БУУӨП программасы менен 
бирдикте уюштурулган “Өз бизнесиңди башта” деп 
аталган тренингде отурушкан учуру
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Долбоор КРдин “Жайыттар жөнүндөгү” мый-
замын турмушка ашырууга багытталган 
ченемдик-укуктук чектердин туруктуулугун кый-
ла өркүндөттү. Дагы бир практикалык натыйжа 
– бул жергиликтүү жана жайыт инфраструкту-
расынын өнүгүшү. Долбоордун турмушка ашы-
рылышы убагында көпүрөлөр менен жолдор 
оңдолду, кой кашарлары менен купкалар ка-
лыбына келтирилди, ветеринардык дарыкана-
лар ачылды, жамааттык радио үчүн жабдуулар 
сатып алынды. Жайыттарга ылайыктуу жүктү 
камсыз кылган мал жаюу режимин жана турук-
туу жайыт алмаштырууну алдыга жылдыруу 
аракетин уюштургандыгын долбоордун кийин-
ки жетишкендиги катары эсептесек болот. Дагы 
бир белгилөөчү нерсе – бул кызыктыруунун 
натыйжалуу методдору: алыскы жайыттарга 
малын айдап барган чабандарга тоо башында 
электр приборлорун пайдалануу жана электр 
батареяларына заряд берүү үчүн,  долбоор 
фотоэлектр панелдерин сатып берет. 

Жайыт пайдалануунун туруктуулугу ма-
селеси жайыттарды пайдаланууда ар дайым 
орун алган кагышуулар менен байланыштуу 
болот. Мына ошондой кагышууларды азайтуу 
боюнча долбоордун зор арышы – бул үч об-
ластынын 80 жайыт комитетин бириктирүүчү 
Жайыттарды пайдалануучулардын ассо-
циациясын түзүп бергендиги. Анын милдет-
теринин бири – бул жайыт ресурстарына 
адилеттүү жетүү маселесин чечүү”.

Александр Темирбеков, БУУӨПтүн 
“Туруктуу өнүгүү үчүн айлана-чөйрөнү 
коргоо” долбоорунун менеджери:

“Суусамыр өрөөнү – бул экология жагынан 
өзгөчөлөнгөн, административдик-аймактык 
бөлүнүү картасына төп келе бербеген кай-
талангыс бийик тоолуу ландшафт. Кыргыз-
стандагы жаратылышты пайдалануу салт 
боюнча административдик бирдиктердин не-
гизинде жүргүзүлөт. «Суусамыр өрөөнүндө 
тоо жайыттарынын туруктуу башкарылышын 
көрсөтүү, Кыргызстан» долбоорунун пилот-
тук объектиси үч областынын кошулган же-
ринде жайгашкан жана бүтүндөй Суусамыр 
өрөөнүнүн экосистемасы деңгээлинде жай-
ыттарды туруктуу башкаруу боюнча мамиле 
кылууну көрсөтүп турат. Бул өңүттөн алып 
караганда, мындай мамиле кылууну иннова-
циялык деп белгилей алабыз. Азыртадан эле 
ГЭФ/БУУӨП долбоору конкреттүү натыйжа-
ларга жетти: жайыттардын инвентаризация-
сы өткөрүлдү, жайыт пайдалануучулардын 
чектери так белгиленген бүтүндөй Суусамыр 
өрөөнүнүн жайыттарын башкаруу планы 
иштелип чыкты, жайыттардын потенциалы 
тууралуу маалымат берилди, ар бир пайда-
лануучу үчүн бул ресурстардан пайдалануу 
мүмкүнчүлүгү түзүлдү. 

Кеп, биринчи кезекте, адамдар тууралуу 
болуп жаткандыктан, адамдардын, оболу – 
чечимдерди кабыл ала турган адамдардын  
аң-сезиминде туруктуу жер пайдалануунун 
принциптери бекиди. Ушул принциптерди ал-
дыга жылдырууда долбоор көп иш аткарды. 

Суусамыр өрөөнүндөгү жайкы жайыттар

Белгилөө үчүн



Белгилөө үчүн


