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Уважаемые работники системы водного хозяйства!

В этот день, 31 августа 1991 года, внеочередная сессия Верховного Совета на-
шей Республики приняла постановление о "Декларации о государственной неза-
висимости Республики Кыргызстан". Согласно этому историческому документу, 
наша республика была объявлена независимым, суверенным, демократическим 
государством.

Независимость Кыргызстана признали практически все страны, члены Органи-
зации Объединенных Наций.

В этот праздничный день хочу отметить Ваш огромный труд в развитии агро-
промышленного комплекса, в особенности орошаемого земледелия и решения за-
дач обеспечения продовольственной безопасности страны.

Уважаемые коллеги! Разрешите поздравить Вас и Ваших родных и близких с 
24 годовщиной Дня независимости Кыргызской Республики! Пожелать всем Вам 
доброго здоровья, счастья, процветания и больших свершений в труде! Пусть в 
каждой семье будет мир и достаток!

Директор отдела реализации проекта 
Дополнительное финансирование для второго  
проекта Внутрихозяйственного орошения                  Б.Т. Кошматов
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Илимий изилдөөлөрдүн не-
гизинде жана божомолдоолор 
боюнча 2100-жылга чейин Жер 
бетинин жылуулугу 1,8ден 4,0 
градуска жогорулашы мүмкүн.

Бул акыркы жылдардагы жер 
бетиндеги аябай орчундуу про-
блемалардын бири болуп кал-
ды. 1992-жылы БУУ кароодон 
өткөрүп, Климаттык өзгөрүү 
боюнча чектөө конвенция-
сын кабыл алган. Кыргыз Ре-
спубликасы бул Конвенцияны 
2000-жылдын январь айында ра-
тификациялаган.

Жер бетиндеги климат
Жер бетиндеги климат дайыма 

өзгөрүлүп турат жана туруктуу 
климат эч качан болгон эмес. Би-
рок климат мурда азыркыдай тез 
өзгөрүлгөн эмес.

Заманбап статистика билдир-
гендей, акыркы жыйырма жылда 
селдер, суу каптоолор, ураган-
дар, цунамилер, жер көчкүлөр 
жана башка жаратылыш ката-
строфалары биздин планетада 
төрт эсеге көбүрөөк жүрүп жа-

тат. Акыркы 30 жылда дүйнө 
жүзүндөгү кургакчылыкка дуу-
шар болгон аймактардын аянты 
2 эседен көбүрөөккө чоңойду. 
Токойлор жоголуп баратат. Кос-
мостон байкоо жүргүзүүдө то-
койлордун азаюусу ар бир ми-
нутада 50 гектарга чейин жетип 
жатканын окмуштуулар байкаш-
кан.

Кыргызстанда акыркы 100 
жыл аралыгында орточо жылдык 
абанын температурасынын жо-
горулоосу төмөндөгүдөй болду: 
Түндүк жергесинде 0,8ден 2 гра-
дуска чейин; Түштүктө 0,6дан 
2,4 градуска чейин; Ысык-Көл 
өрөөнүндө 2,4 градуска чейин.

Климаттык өзгөрүүлөрдүн та-
асири дүйнө жүзүндөгү бардык 
элдин турмуш-тиричилигине 
терс таасирин тийгизип жатат 
жана бүт материктерди камтый 
баштады. Жалпысынан карап 
көрсөк, глобалдык температу-
ранын жогорулоосу (айрыкча, 
акыркы 50 – 100 жылдын ичин-
де) адамдардын жашоо шар-
тына аябай чоң терс таасирин 
тийгизүүдө. Мисалга алсак: кар 
запастарынын азаюу тенденция-
сынын байкалуусу; мөңгүлөрдүн 
азаюусу 1 жылда 0,2 – 1% тем-
пи менен өсүүсү; дарыялар-
дын бассейндеринде буулану-
унун өсүшү; жаан-чачындын 
өзгөрүүсүнүн жылдан-жылга 
күчөөсү жана кургакчылык жыл-
дары башка бардык факторлор-
дун күчөөсү эсептелет.

Эмне үчүн климат өзгөрүп жа-
тат?  

Климаттын өзгөрүүсү атмос-
ферадагы топтолгон парниктик 
газдардын көбөйүүсү менен бай-

ланышкан. Парниктик газдарга, 
негизинен көмүр кычкыл газы 
(СО2), метан (СН4) жана кычкыл 
азот (N2O) кирет. Парниктик газ-
дарынын көбү казылып алынган 
отундардын (көмүр, нефть, жа-
ратылыш газы) күйгүзүлгөндө, 
транспорт каражаттарынан, има-
раттарды жылытканда же муз-
датканда, ошондой эле цемент 
жана башка продукциялардын 
өндүрүшүнөн пайда болот. Мас-
салык түрдө токойлордун кыйы-
лып жок болуусунан жана жер-
лердин деградациялануусунан 
да өсүмдүктөрдүн азаюусуна, 
пропорциялуу түрдө көмүр кыч-
кыл газынын көбөйүүсүнө алып 
келет.

2025-2030-жылдары кар-
мөңгүлөрдүн интенсивдүү 
эрүүсү менен суу агымынын са-
ны азыркы 48ден 55,5 куб. км 
чейин көбөйүшү күтүлүүдө. Ан-
дан ары 2100-жылга карата анын 
болжол менен 42-20 куб. км чей-
ин азайышы болжолдонууда.

2050-жылга карата Сыр-Дарыя 
жана Аму-Дарыя бассейндери-
нин суу агымы 31%га чейин, ал 
эми 2100-жылга мындан да көп 
төмөндөшү күтүлүүдө. (Ал эми, 
Ысык-Көл бассейнинде 41% 
чейин). 

Климаттын ысуусу Аму-Дары-
ясынын бассейниндеги дарыя-
ларга жана майда дарыяларына 
көбүрөөк таасирин тийгизүүсү 
божомолдонууда. Агымдын 
өзгөрүлмөлүүлүгү негизинен 
бардык бассейндерде күчөйт. 
2030-жылдан кийин климаттын 
өзгөрүүсү боюнча болгон сце-
нарийлердин биринде да суу ре-
сурстарынын көбөйүшү жөнүндө 

Кыргыз Республикасынын Суу пайдалануучулар ассоциацияларынын Союзунун Кара-Суу 
жана Кадамжай райондорунун аймагында өткөргөн практикалык семинарлары жөнүндө
Климаттык өзгөрүү, анын айыл жана суу чарба тармактарына 
тийгизген  терс таасирлерин басаңдатуу же аларга 
ыңгайланышуу
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божомол жок. 
Климаттык өзгөрүүдө айыл жа-

на суу чарбасындагы адаптация-
лык чаралар:
• Суу ресурстарын интегра-
циялык башкаруусун ишке 
киргизүү;
• Суу ресурстарын башкаруу-
нун бассейндик, гидрография-
лык принцибин ишке киргизүү;
• Суу сактагычтарды, БСР, 
БДРлерди жана башка суу топтоо-
чу курулмаларды куруу;
• Каналдардан жана суу сакта-
гычтардан фильтрацияга жана 
бууланууга кеткен суу жоготуу-
лары менен күрөшүү;
• Курулмалардан кеткен максат-
сыз жоготууларды кыскартуу;
• Заманбап суу өлчөгүч курул-
маларды куруу жана иррига-
циялык системалардын бардык 
деңгээлдеринде сууну катуу 
эсепке алууну жүргүзүү;
• Сугаруунун суу  үнөмдөө тех-
нологияларын ишке киргизүү;
• Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн 
сугаруу режимдерин сактоо;
• Тамчылатып сугаруу система-
ларын кеңири ишке киргизүү жа-
на жайылтуу;
• Күнөскаларды ишке киргизүү 
жана жайылтуу;
• Сугаруунун пайдалуу аракет 
коэффициентин жогорулатуу;
• Сугат жерлерин тегиздөө 
(планировкалоо);
• Пайнап сууларды топтоо тор-
лорун куруу жана жөнгө салуу;
• Пайнап сууларды эсепке алуу 
жана аларды өзүнчө топтогуч 
бассейндерди куруу жолу менен 
топтоо, аны кайрадан сугатка 
колдонуу;
• Дренаждык жана башка жер 
бетине чыгып турган жер астын-
дагы сууларды катуу эсепке алуу 
жана аларды (кичи суу сактагыч-
тарды куруу) топтоо жолу менен 
кайрадан пайдалануу;

• Селдердин сууларын, эр-
те жаздагы кар эригендеги, 
нөшөрлөгөн жамгыр, ташкын 
сууларды топтоочу суу сактагыч-
тарды куруу жана аларды сугат-
ка колдонуу; 
• Өсүмдүктөрдүн кургакчылык-
ка туруштук берүүчү сортторун 
өстүрүү.

Климаттын ысуу шартындагы 
буулануусунун жогорулоосу су-
гат зоналарында суу жоготуулар-
га алып келет, жана ал кошум-
ча суу сарптоону талап кылат.
Азыркы кездеги сугат тармагын-
дагы ситуация сакталса, климат-
тын өзгөрүүсү талашсыз суу-
нун андан ары тартыштыгынын 
күчөөсүнө алып келет.

Кыргыз Республикасынын Суу 
пайдалануучулар ассоциациялар 
Союзу жогорудагыларды эске 
алып, «Климаттык өзгөрүүлөргө 
байланыштуу Түштүк Кыргыз-
станда сарамжалдуу, климатка 
ыңгайланышкан сугат техноло-
гияларын ишке киргизүү» деген 
өзүнчө долбоор иштеп чыгып, 
ал Кыргыз Республикасындагы 
АКШ Элчилигинин Демокра-
тиялык комиссиясы тарабынан 
колдоого алынган жана долбоор 
2014-жылдын күзүнөн баштап 
ишке ашырылып жатат. Долбоор-
ду ишке ашыруу үчүн пилоттук 
негизде, донордун сунушу менен 

Ош оластынын Кара-Суу райо-
нунун Жаңы-Турмуш айылдык 
аймагы жана Баткен областынын 
Кадамжай районундагы Халми-
он айылдык аймагы тандалып 
алынган. Долбоордун максаты 
тандалып алынган пилоттук ай-
мактардын негизинде, Кыргыз-
станда климаттык өзгөрүү, анын 
таасирлери, анын алдын алуу 
боюнча адаптациялоо иш чара-
ларын иштеп чыгуу, аларды иш-
ке киргизүү жана бүт өлкөдөгү 
СПАларга, айыл аймактарына 
жана фермерлерге жайылтуу 
болуп саналат. Аталган долбо-
ордун алкагында үстүбүздөгү 
жылдын 11-июнунда Ош обла-
стынын Кара-Суу районунда, 
областтык, ал эми 15-16-июн-
дарында Кадамжай районунун 
Халмион айыл өкмөтүнүн айма-
гында регионалдык практикалык 
семинар болуп өттү. Кадамжай 
районундагы семинарга Кыр-
гыз Республикасынын Жогорку 
Кеңешинин депутаты Мурадил 
Мадеминов, Кыргыз Республи-
касынын Айыл чарба жана ме-
лиорация министри Таалайбек 
Айдаралиев, Кыргыз Республи-
касындагы АКШ Элчилигинин 
расмий өкүлү Каролайн Бейкер 
жана жооптуу кызматкерлери 
Алтынай Алтыбаева, Назгуль 
Каримова, айыл чарба эксперт-

КЛ
ИМ

АТ
ТЫ

К 
ӨЗ

ГӨ
РҮ

Ү,
 А

НЫ
Н 

АЙ
Ы

Л
 Ж

АН
А 

СУ
У 

ЧА
РБ

А 
ТА

РМ
АК

ТА
РЫ

НА
 Т

ИЙ
ГИ

ЗГ
ЕН

  Т
ЕР

С 
ТА

АС
ИР

Л
ЕР

ИН
 Б

АС
АҢ

Д
АТ

УУ
 Ж

Е 
АЛ

АР
ГА

 Ы
ҢГ

АЙ
Л

АН
Ы

Ш
УУ



4

СПА КАБАРМАНЫ / ВЕСТНИК АВП

тери Ж. Жумалиев, А. Сагынба-
ев,  Бүткүл дүйнөлүк банктын 
“Экинчи ички чарбалык су-
гат” долбоорунун, ЮСАИДдин 
“АгроГоризонт” долбоорунун, 
Баткен областтык мамлекеттик 
администрациясынын, Баткен 
областынын Кадамжай райондук 
мамлекеттик администрациясы-
нын, областтык, райондук суу 
чарба башкармалыктарынын, 
айыл өкмөттөрүнүн, Ош жана 
Баткен областтарынын агрардык 
өнүктүрүү башкармалыктары-
нын, айыл аймактарынын, суу 
пайдалануучулар ассоциацияла-
рынын өкүлдөрү, фермерлер бо-
луп жүзгө жакын адам катышты. 

Семинарды Кыргыз Республи-
касынын Айыл чарба жана ме-
лиорация министри Таалайбек 
Айдаралиев ачты, жана ал өз 
сөзүндө Кыргыз Республикасы-
нын айыл жана суу чарбасынын 
азыркы күндөрдөгү абалына, 
көйгөйлөрүнө, жасалып жаткан 
иштерине, жаңы технологиялар-
га, алдыдагы максаттарга кеңири 
токтолуп кетти.

Семинардын биринчи 
бөлүгүндө долбоордун эксперт–
консультанттары (М. Жусу-
пов, П. Жоошов, К. Абдраимов,  

А. Тойчуев ж.б.) тарабынан «Ай-
ыл чарба өндүрүшүн климаттык 
өзгөрүүлөргө адаптациялоо», 
“Тамчылатып сугаруу техноло-
гиясын Кыргызстанга жайыл-
туу”, “Климаттын өзгөрүүсү жа-
на туруктуу өнүгүү”, “Айылдык 
аймактарды стратегиялык 
өнүктүрүүнү пландаштыруу” жа-
на “Суу пайдалануунун интегра-
циялаштырылган планын иштеп 
чыгуу”  деген темаларда презен-
тациялар болуп өттү.

Айыл чарбасындагы азыркы 
кырдаал:

• Айыл чарба жерлеринин аян-

ты - 10 670 000 га; 
• Айдак жердин аянты - 

1 351 000 га;
• Сугат жерлери, 1,018 млн. га; 
• Жайыттар - 9 179 000 га; 
 Кедейчилик
• 2012-жылы - өлкөнүн кал-

кынын 32%; айыл жериндеги 
калктын - 37%; шаар жериндеги 
калктын - 22%;

  Ички дүң азык (ВВП)
• 2012-жылы бир жанга 1335 

америка доллары;
• Акыркы 15 жылда жалпы 

экономикадагы салмагы; 46%дан 
17,5%га чейин кыскарды;

• Түшүмдүүлүк (1980-90-жыл-
дарга салыштырганда) дээрлик 2 
-2,5 эсеге азайды;

• Айыл чарба жерлеринин 
45,7% деградацияланган; 

• Мурдагы 500гө жакын кол-
хоз, совхоздордун ордунда, азыр 
356 642 майда дыйкан чарбалары 
иштеп жатат.

Семинардын экинчи практика-
лык бөлүгү 16-июнда жогоруда 
айтылган тутумдагы катышу-
учулар менен улантылды. Бул 
күнү долбоор аркылуу алдын 
ала даярдалган демонстрация-
лык талаада Кадамжай району-
нун Халмион айыл аймагында-
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гы, Шабидин Эсеналиев аттуу 
фермердин жеринин аймагында 
тамчылатып сугаруу системасы-
нын тетиктери, дубал газеталары 
орнотулган көргөзмөнүн, аянты 
1,5 гектар жерине жаңы курулуп, 
иштеп жаткан пилоттук тамчыла-
тып сугаруу системасынын ачуу 
аземи болуп өттү. Бул жерге жүзгө 
жакын айыл, суу чарба адистери, 
фермерлер чакырылган. Долбоор-
дун алкагында фермердин суу 
жетпей куурап калган 1,5 гектар 
өрүк багынын куураган дарак-
тары жулдурулуп, тазаланып, 
алардын ордуна жаңы, сорттуу 
көчөттөр олтургузулуп, ар бир 
түп дарактын түбүнө тамчылап 
суу менен камсыз кыла турган 
система орнотулган. Мындан 
башка кирешелерди диверсифи-
кациялоо (көп багыттуу) макса-
тында көчөттөр мөмө бергенге 

аябай кызыгуу менен, эксперт-
терге көптөгөн суроолорду бери-
шип, ар бири тийиштүү жооп ала 
алышты, өздөрүнүн ыраазычы-
лыктарын билдиришти. Ошен-
тип семинар өз ишин ийгиликтүү 

стердин иштебей кетип калуусу, 
нормативдик-укуктук базанын 
аягына чейин чыкпоосу, жер 
жана агрардык реформасынан 
кийин өзгөрүлгөн кырдаалдын 
кыйынчылыктарын башынан 
өткөрүүдө. Азыркы кезде суу 
чарба сектору акырындан тал-
каланып келе жаткан ирригаци-
ялык-дренаждык системаларын, 
мамлекеттик бюджеттин, донор-
дук долбоорлорунун каржылоосу 
менен калыбына келтирүү, суу 
ресурстарын башкаруу, инсти-
туционалдык структура, анын 
ичинде – СПАларды түзүү жа-
на өнүктүрүү маселелери менен 
алектенип келе жатат. Бирок 
азыркы кезде Өкмөттүн келечек-
ке койгон пландарына негиздел-
ген, келечекти эске алган жалпы 
стратегия жана акырындап тар-
макты реформалоо пландары ая-
гына чейин иштелип чыга элек.

Матраим Жусупов –  Кыргыз 
Республикасынын СПАлар Со-

юзунун айыл чарбасы жана суу 
ресурстарын башкаруу боюнча 

эксперти, техника илимде-
ринин кандидаты, доцент, 

Кыргыз Республикасынын суу 
чарбасынын отличниги.
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чейин  ар бир түп өрүктүн жана 
шабдалынын түптөрүнө дарбыз 
уругу себилген. Катышуучулар 
иштеп жаткан тамчылатып суга-
руу системасын, көгөрүп, өсүп 
жаткан, өрүк менен шабдалы-
нын көчөттөрүн, түйүп калган 
дарбыздын жайылып өсүп жат-
канына купулу толушту жана 

аяктады жана ал өз максатына 
жетти деп ойлойбуз.

Суу чарбасындагы азыркы 
кырдаал:

Кыргыз Республикасы 
эгемендүүлүк алгандан бери 
суу чарба тармагы акча-кара-
жаттардын жетишсиздиги, ай-
лык маянанын өтө аздыгы, ади-
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Региондор арасындагы тажрыйба алмашуу - СПАлардын 
өнүгүшүнө чоң өбөлгө

Август айында Чүй, Талас, 
Нарын жана Ысык-Көл об-
ластарынан СПАлардын жа-
на СПАлардын союздарынын 
өкүлдөрү, ошондой эле Суу 
чарба жана мелиорация депар-
таментинин СПАларды кол-
доо бөлүмдөрүнүн адистери 
Жалал-Абад жергесине барып, 
СПАлардын ишмердүүлүгү жа-
на аларды  өнүктүрүү боюнча 
жергиликтүү тажрыйба менен 
кеңири таанышып келишти. 
Мындай саамалык ушул эле 
айда кайталанып бул жолу Бат-
кен, Ош жана Жалал-Абад об-
ластарынын өкүлдөрү Чүй жана 
Ысык-Көл областарында болуп 
кайтышты. Бул иш-чара Суу  
чарба жана мелиорация депар-
таментинин СПАларды колдоо 
бөлүмү жана долбоорду иш-
ке ашыруу бөлүмү тарабынан, 
Дүйнөлүк банктын “Суу ресур-
старын башкаруу” долбоорунун 
алкагында өткөрүлдү.

Өткөрүлгөн иш-чаранын мак-
саты Кыргыз Республикасында 
СПАлардын ишмердүүлүгүн 
жакшыртуу жолдорун табуу жа-
на кээ бир проблемаларды бир-
гелешип чечүү болду. Максатка 
ылайык, тажрыйба алмашуу бо-
юнча  семинардын катышуучу-
лары Жалал-Абад областынын 
Сузак районундагы “Түшүм-
Суу”, Базар-Коргон районуна 
караштуу “Мырза-Суу” жана 
“Кеңеш-Суу” СПАларында бо-
лушуп, СПАнын адистери жана 
фермерлер менен жолугушту. 
Семинардын катышуучулары-
на СПАнын өнүктүрүүдө болуп 
жаткан иш-аракеттер тууралуу 
Жалал-Абад областтык СПАлар-
ды колдоо бөлүмүнүн адисте-
ри катышуучуларга маалымат 
беришти. Өзгөчө семинардын 

катышуучуларын СПАлардын 
ирригациялык активдерди баш-
каруу пландарын түзүү жана 
өкүлдөр зоналарын реорганиза-
ция жасоо маселелери кызык-
тырды.

СПАлардын ирригациялык 
активдерин башкаруу планын 
түзүү маселесине токтолсок, 
“Экинчи ички-чарбалык сугат 
долбоорун кошумча каржылоо” 
долбоорун ишке ашыруудагы 
негизги индикаторлорунун би-
ри, бул Кыргыз Республикасы 
боюнча 115 СПАнын иррига-
циялык мүлкүн (активин) баш-
каруунун 5 жылдык планын 
түзүү жана СПАлардын жыл-
дык бюджетинде ирригациялык 
мүлктү калыбына келтирүү (ре-
монт) иштери боюнча сарпта-
луучу каражатты бюджеттин 
40 пайыздан жогору өлчөмдө 
бекитүү. Бул жумуш айрыкча 
Дүйнөлүк банктын жана АБ-
Рдин кредиттери аркылуу ре-
абилитация болгон СПАларда 
аткарылуусу зарыл. Анткени 
реабилитация болгон ички ир-
ригациялык каналдар жана ку-
рулмалар  долбоордук мөөнөттө 
иштеши үчүн, СПАлардын бюд-
жетинде ар жылдык, калыбына 

келтирүү үчүн каражат (аморти-
зационные отчисления) каралы-
шы керек. Калыбына келтирүү 
(ремонт) үчүн керектүү кара-
жаттын жылдык өлчөмүн дол-
боор аркылуу сунушталган 
“Ирригациялык мүлктү (ак-
тивдерди) башкаруу планын 
түзүү” боюнча атайын компью-
тердик программа жардам бе-
рет. Бүгүнкү күнгө долбоорду 
ишке ашыруу бөлүмү, СПАлар-
ды колдоо бөлүмдөрүнүн ади-
стерине толугу менен бул про-
грамма боюнча окутуу өткөрдү 
жана керектүү окуу материал-
дары менен камсыз кылды. Ре-
гионалдык СПАларды колдоо 
бөлүмдөрү СПАлардын ади-
стерине бул программа боюнча 
окутуу жүргүзүп, планды түзүү 
боюнча практикалык  жардам 
берип жатышат. Биз, СПАлар-
ды колдоо бөлүмүнүн адистери 
менен биргеликте 115 СПАнын 
ирригациялык активдерин баш-
каруу  планын 2015-жылдын ая-
гына чейин бүткөрүүнү макул-
даштык, анткени 2016-жылдын 
башында өтүүчү, СПАлардын 
жылдык отчеттук чогулушунда 
СПАнын бюджети бул пландын 
негизинде, жогоруда айтылган-
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дай ирригациялык мүлктү ка-
лыбына келтирүү, ремонт иш-
терине керектелүүчү каражат 40 
пайыздан жогору болушу керек 
жана чогулуштун чечими (ток-
тому) менен бекитилиши зарыл.

Семинардын катышуучулары 
барган “Түшүм-Суу”, “Мырза-
Суу”, “Кењеш-Суу” СПАларын-
да ирригациялык мүлктү баш-
каруу пландары бүткөрүлүп, 
СПАнын мүчөлөрүнүн арасында 
пландын максатын түшүндүрүү 
иштери жүрүп жатканын каты-
шуучуларга СПАнын директор-
лору түшүндүрүп беришти. 

Ошондой эле бул СПАларда 
өкүлдөр зоналарын кайра түзүү 
(реорганизация) иштери да аяк-
таган.

Республика боюнча 482 СПА-
нын, бүгүнкү күнгө 347 СПАда 
бул иштер бүткөрүлгөн, калган 
135 СПАнын өкүлдөр зонала-
рын кайра түзүү иштерин, СПА-
ларды колдоо бөлүмдөрүнүн 
адистери менен биргеликте 
2015-жылдын аягына чейин 
бүткөрүүнү макулдаштык. 

СПАлардагы өкүлдөр зонала-
рын кайра түзүүнүн (реоргани-
зациянын) максаты:

СПАлардагы негизги иш-

аракеттер СПАнын жогорку ор-
ганы болгон өкүлдөр чогулушу-
нун (же жалпы чогулуш) чечими 
менен ишке ашырылуусу зарыл. 
Ошондуктан бул чечимдердин 
мыйзамдуу болушунун шарты, 
ар жылкы отчеттук чогулуштар-
да СПАлардын уставынын не-
гизинде жана Кыргыз Республи-
касынын СПАлар жөнүндөгү 
мыйзамынын негизинде, СПА-
лардын 3-4-даражадагы ички 
каналдардан, гидрографиялык 
принципте, суу пайдалануучу-
лардын топторунан шайланган  
өкүлдөрдүн катышуусу керек. 
Өкүлдөрдүн анык өкүл экенин 
тастыктаган гидрографиялык 
зонадагы суу пайдалануучулар 
топторунун чогулушунун про-
токолу жана өкүлдүн СПАнын 
Кеңеши берген күбөлүгү болу-
шу мыйзамга ылайыктуу болот. 
Протоколдор СПАнын дирекци-
ясында сакталуусу керек. Дол-
боорду ишке ашыруу бөлүмү 
жана СПАларды колдоо бөлүмү 
СПАлардагы зоналдык өкүлдөр 
үчүн, алардын укуктары жана 
милдеттери тууралуу  буклет 
жана күбөлүктүн үлгүсүн даяр-
дап, ар бир райондук СПАларды 
колдоо бөлүмдөрүнө таркатып 
бердик.

Райондук СПАларды колдоо 
бөлүмдөрүнүн адистери райо-
нундагы бардык СПАларда зо-
налдык өкүлдөрдү  буклеттер 
жана күбөлүктөр менен кам-
сыз кылуусу СПАлардагы иш-
аракеттердин мыйзамдуулугу-
нун өбөлгөсү болот.  

25-августта тажрыйба ал-
машуу боюнча семинардын 
катышуучулары Чүй обла-
стынын Ысык-Ата районуна 
караштуу “Узун-Кыр” СПА-
сынын  ирригациялык систе-
масында орнотулган электрон-
дук суу өлчөөчү приборлордун 
иштөө принциптери менен таа-
нышышты.

СПАларды колдоо бөлүмүнүн, 
СПАлардын жана СПАлар фе-
дерациясынын адистери Жа-
лал-Абад областында Кара-
Үњкүр, Көкарт суу тосмосунда, 
Ысык-Көл областында Чоң-Ак-
Суудагы суу тосмосунда болуп, 
райондор аралык жана СПАлар 
ортосундагы суу бөлүштүрүү 
тажрыйбалары менен тааны-
шышты.

Семинардын катышуучу-
лары тажрыйба алмашуудан 
көргөн СПАлардагы жана 
СПАлар федерацияларындагы 
иш-аракеттерди, ар кимиси өз 
кызмат ордунда пайдаланып, 
дыйкан-фермерлерге сапаттуу 
ирригациялык кызмат көрсөтүп, 
Кыргызстанда СПАлардын 
өнүгүшүнө салымдарын  кошот 
деп ишенебиз.

Мындай иш-чаралар жаңы 
ишке ашырыла баштаган “Улут-
тук суу ресурстарын башка-
руу” долбоору аркылуу да 
жүргүзүлөт.

Долбоордун СПАларды 
институционалдык жактан 

өнүктүрүү боюнча  
координатору, суу чарбасынын 

отличниги Жаанбаев К.А. 
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2015-жылдын 18-августунан 
21-августка чейин Жалал-Абад 
облусунун 4 СПАсынын иш- 
аракеттери менен таанышып, 
тажрыйба алмашып келдик. 
Алгач ”Таш-Булак” СПАсын-
да, ”Түшүм-Суу” СПАсында 
жана Көк-Арт дарыясындагы  
Э. Жороев атындагы башкы суу 
курулмасынын иш-аракеттери 
менен тааныштык. СПА айыл 
өкмөтү менен тыгыз иштешип, 
айыл өкмөтү экскаватор алып 
берген. Оңдоп-түзөө жана ички 
арыктарды тазалоо иштеринде 

"ашар" ыкмасы көп колдонулат 
экен.

Ошондой эле ПРООН менен 
да кызматташып көп жумушта-
рын бүткөрүшөт экен. Ушундай 
эле иш-аракеттер ”Мырза-Суу” 
СПАсында жүрүп жатыптыр. 
”Мырза-Суу ” СПАсына да ай-
ыл өкмөт экскаватор алып жар-
дам берген. Өздөрү бюджетинин 
эсебинен офис салып алышкан. 
Башка донорлор менен жакшы 
иш жүргүзүп, ГТСтерди курду-
руп алышкан. Ички арыктардын 
абалдары жакшы.

Тажрыйба алмашуу пайдалуу болду

”Кеңеш-Суу” СПАсында зо-
налдык өкүлдөр менен иштөө 
жакшы жолго салынган жана зо-
налдык өкүлдөр жогорку орган 
болуп эсептелет. 

Бул СПА офис, автоунаа, орг-
техника менен камсыздалган. 
СПАнын карамагында техсер-
вис дагы бар. Базар-Коргон 
районунун СПАларды колдоо 
бөлүмүнүн адистери жакшы иш 
жүргүзүп жатканын белгилеп 
койсо болот.

Жалпылап кетсем, бул СПА-
лардын айыл өкмөттөр жана 
башка донорлор менен иш алып 
барышкандары жакты. Сууга 
болгон төлөмдөрү салыштыр-
малуу жогору болсо да, дый-
кандар убагында төлөп, СПА-
нын бюджетин көтөрүп, СПАны 
өнүктүрүүгө кызыктар. Бул 4 
СПАнын иш-аракеттери менен 
таанышуу көп пайда берди жа-
на жакшы жактарын колдонууга 
аракет кылабыз.

“Тамчыбулак-Ынтымак” 
СПАсынын жетекчиси  

Н.С. Калматов
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2015-жылдын 25-27-август 
күндөрү республиканын Жа-
лал-Абад, Ош жана Баткен  об-
лустарынын СПАларынын жа-
на райондук СПАларды колдоо 
бөлүмдөрүнүн адистеринен 30 
катышуучу Чүй жана Ысык-
Көл облустарында болуп өз ара 
алдыњкы тажрыйба алмашуу 
жүрүшүндө болуп келди.

2015-жылдын 25-августун-
да Чүй облусундагы  Ысык-Ата 
районунун «Узун-Кыр» СПА-
сында болуп Швейцариялык 
агенттиги каржылаган сугат  
сууларынын эсебин алууну жак-
шыртууга багытталган iМоМо 
долбооруна кирип 2015-жылдан 
баштап 10 даана суу ченегичтер 
долбоор менен иштеп жатканды-
гын көрдүк жана ошол суу чене-
гичтердеги маалыматтар СПА-
нын кеңсесиндеги орнотулган 
компьютерге  бере тургандыгы 
өтө жакшы экендигине күбө бол-
дук. Монитор менен жана мони-
торсуз смарт-рейканын иштеши 
менен тааныштык. Райондук суу 
чарба башкармасы менен СПА 
ортосунда, ошондой эле СПА ме-
нен суу пайдалануучулар орто-
сундагы сууну алуу-берүү боюн-

ча ачык-айкындыкты көрө алдык 
жана финансылык эсебин алууну 
жакшырткандыгын билдик. Бул 
долбоор Кыргызстандын суу 
чарбасындагы эң акыркы техно-
логия экендигине ынандык. Бул 
жерде Чүй облустук СПАларды 
колдоо бөлүмүнүн башчысынын 
СПАларды өнүктүрүү боюнча 
орун басары Бекжан Мамытов-
дон, райондук СПАларды колдоо 
бөлүмүнүн башкы адиси Осмо-
налиев Мараттан, СПА дирек-
тору Жумабаев Нурландан жана 
долбоор менен иштеген ПКТИ 
Водоавтоматиканын башкы ме-
теорологу А.В. Антюхинден 
кеңири маалымат алдык. iМоМо 
долбоору  жаңы технология бо-
юнча түштүктө бир район менен 
иштешсе жакшы болор эле деп 
Улуттук суу ресурстарын башка-
руу (УСРБ) долбоорунун 1-ком-
понентинин координатору Кутчу-
бай Жаанбаевден  жана Кыргыз 
Республикасынын Суу чарба жа-
на мелиорация департаментинин 
СПАларды борбордук колдоо 
бөлүмүнүн башчысы Абдубали 
Кадырбековдон суранып кеттик. 
Андан кийин СПАнын кеңсесине 
барып, дирекциянын иши менен 

жана суу ченегичтерден кел-
ген маалыматтардын СПАдагы 
компьютерге келип түшкөндүгү 
менен тааныштык. Башкы бух-
галтер Макашова К.Э. компью-
терде келишимдерди түзүп жана 
төлөмдөрдүн эсебин алгандыгын 
көрсөттү. «Узун-Кыр» СПАсын-
да 1970 га сугат жерге бюджети 
689500 сомду түзөт экен, же 1 
гектар сугат аянтына 350 сом-
дон туура келүүдө, бул түштүккө 
караганда үч эсе аз экен. «Узун-
Кыр» СПАсынын жыйындар за-
лында Чүй облустук СПАларды 
колдоо бөлүмүнүн башчысы Са-
занов Жолдошбектен  СПАлар 
жөнүндө кеңири маалымат ал-
дык жана депутаттардын айыл-
дык кеңешинин төрагасы Абиров 
Алмаз менен жолугуп, айылдык 
аймак менен СПА ортосундагы 
өнөктөштүк менен дагы тааныш-
тык. Түштөн кийин Ысык-Көл 
облусуна карай жол тарттык.

2015-жылдын 26-августунда 
Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл 
районундагы «Суу-Башы» фе-
дерациясынын «Чоң-Ак-Суу» 
башкы суу алуучу курулмасын-
да болдук. Ал жерде Ысык-Көл 
облустук СПАларды колдоо 
бөлүмүнүн башчысы Казакбаев 
Тынычбек облустагы СПАлар-
дын жетишкендиктери жөнүндө, 

Региондор арасындагы СПАларды өнүктүрүү 
боюнча тажрыйба алмашуу боюнча 
жүрүштүн жыйынтыгы



10

СПА КАБАРМАНЫ / ВЕСТНИК АВП

Кечинде уюштуруучулар жана катышуучуларга 
арнап, Ысык-Көл жөнүндө өзүм жазган төмөнкү 
ырды окуп бердим. 

Ысык-Көл
Ала-Тоонун күнгөй менен тескейинен,
Отуз дарыя куят экен Ысык-Көлгө.
Мээ кайнаткан аптапта Казак чөлдө,
Эс алганы келишет го Ысык-Көлгө.

Саммит өткөн өзүбүздүн Ысык-Көлдө,
Биригишип башчылары алты өлкө.
Кол коюшту достук жана тынчтык үчүн,
Кереметтүү Кыргызымдын Ысык-Көлдө.

Керексизов Ташкул курган Аалам Ордо,
Кандай сонун жарашыптыр Ысык-Көлгө.
Дүйнөдөгү эң маанилүү маселелер,
Борбору болот окшойт Ысык-Көлдө.

Ошентип Чүй жана Ысык-Көл облустарындагы 
республиканын түштүк региондорунун өкүлдөрүнө 
уюшулган СПАлар аралык алдыњкы тажрыйба ал-
машуунун жүрүшү ийгиликтүү аяктады. СПАлар-
дан келген катышуучулар республиканын регион-
дорунун СПАларында колдонулуп жаткан жакшы 
жактарынан үйрөнүп, өз СПАларында колдонот 
деген ойдобуз.

Жалпы катышуучулардын атынан УСРБ долбоо-
рунун жетекчилигине жана Кыргыз Республикасы-
нын Суу чарба жана мелиорация департаментинин 
СПАларды борбордук колдоо бөлүмүнүн жетекчи 
адистерине чоң ыраазычылык билдирип, иштерине 
ийгилик, үй-бүлөлөрүнө бакубат жашоо каалайбыз.

Республиканын түштүк регионунан барган 
катышуучулардын атынан Базар-Коргон район-

дук СПАларды колдоо бөлүмүнүн башкы адиси 
Абжапар Турдуматов

ал эми Ысык-Көл райондук СПАларды колдоо 
бөлүмүнүн башчысы Жайлообаев Таалайбек рай-
ондогу СПАлар жөнүндө кеңири маалымат бе-
ришти. «Чоң-Ак-Суу» федерациясынын директору 
Ирина Васильевна Браташова федерациянын иши 
тууралуу кеңири маалымат берди жана реабили-
тациядан өткөн башкы суу алуучу курулманы ка-
налдары менен кошо райондук суу чарба башкар-
масынан убактылуу алып иштетип жаткандыгы 
жөнүндө айтты. Биздин байкашыбызча, федерация 
башкы суу алуучу тосмону суу чарба башкармасы-
на караганда дурусураак кармап иштетип жатып-
тыр. Федерациянын курамына «Темирдеги-Чоң-
Суу», «Суучу» жана «Сүттүү-Булак» СПАлары 
кирет. Федерациянын директору Ирина Васильев-
на Браташованын презентациясын уктук. Биздин 
байкашыбызча, бул СПАларда жана федерацияда 
түштүктөгү СПАларга караганда бюджети өтө эле 
аз экен, мисалы «Суу-Башы» федерациясы - 5255 
гектар сугат жерге бюджети 465000 сом, же 1 гек-
тар жерге 88,5 сомдон туура келүүдө, «Темирдеги-
Чоң-Ак-Суу» СПАсында - 2150 гектар сугат жерге 
бюджети 430950 сом, же 1 гектар/200 сом, ал эми 
салыштырмалуу Базар-Коргон районундагы «Мыр-
за-Суу» СПАсында - 2215 гектар сугат жерге - 
1990190 сом, же 1 гектар сугат аянтка 898,5 сомдон 
туура келүүдө. 

УСРБ долбоорунун 1-компонентинин коорди-
натору К. Жаанбаев, Суу чарба жана мелиорация 
департаментинин СПАларды борбордук колдоо 
бөлүмүнүн башчысы А. Кадырбеков жана баш-
кы адис Г. Атакуловалар активдерди инвентари-
зациялоо, өкүлдөр жөнүндө буклеттерди ар бир 
өкүлдөргө таратуу, СПАлар Союзуна мүчөлүк акы-
ларды төлөө жана кредиттердин кайтарымы боюн-
ча кеңири айтып, тез арада бүткөрүүнү талап кы-
лышты.

Жумуштан кийин катышуучулар Григорьев-
ка капчыгайынынын кооз жерлерин көрүү 
мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту.
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Чүй жана Ысык-Көл облустарындагы СПАлары менен тажрыйба 
алмашуу боюнча ой-пикирим

Тажрыйба алмашуу боюнча 
жакшы пикирдемин, миң ук-
кандан бир көргөн артык деп 
бекеринен айтылбайт. Жалпы-
сынан СПАлар бир эле ишти 
аткарсак дагы, айырмачылык-
тар бар экенине күбө болдум. 
Мисалы бухгалтердик эсеп, суу 
бөлүштүрүү боюнча жакшы 
жактарын алсак болот. Андан 
тышкары Узун-Кыр СПАсында 
сууну электрондук эсептегич 
шаймандарды колдонуу менен 
бөлүштүрүп бергенине көңүл 
бурдум. Негизинен менин таж-
рыйбама салыштырмалуу чоң 
айырмачылык бар экен. Бул 
айырмачылыктарды тажрыйба 
алмашууда алган тажрыйбаны 
пайдаланып, ишти жолго салса 
болот.

Кесиптештеримдин ишине 
ийгиликтерди каалаймын, СПА-
лардын келечеги кең, мындан 
ары өсүп-өнүгө берели.

Баткен районунун «Базар-Ба-
шы-Баткен» СПАсынын бухгал-
тери Х. Юсупова

Чүй жана Ысык-Көл облуста-
рындагы СПАлары менен таж-
рыйба алмашуу боюнча менин 
ой-пикирим

Биз СПАлардын адистери 3 
күндүк иш сапарыбызда Чүй 
жана Ысык-Көл областарында-
гы СПАлардын жана СПАлар-
дын федерациясынын адистери 
менен жүргүзүп жаткан иште-
ри тууралуу маектешип, болуп 

жаткан иштерин көзүбүз менен 
көрүп күбө болдук. Суу пай-
далануучулар менен түзүлгөн 
келишимдер дагы ачык-ай-
кын түзүлөт экен. Ысык-Ата 
районунун Узун-Кыр СПА-
сында эсеп иштери бардыгы 
электрондук түрдө компьютер 
менен болоруна күбө болдук. 
Суу бөлүштүрүү жакшы тар-
типке салыныптыр, ар бир суу 
өлчөөчү постторго датчиктер 
орнотулуп, анын эсеби компью-
терге келип түшүп, эсеп элек-
трондук түрдө жүргүзүлөрүн 
көрдүк. Элдердин СПАга бол-
гон көз караштары дагы жак-
шы, суунун кызмат акысынын 
төлөмдөрү өз убагында төлөнөт 
экен. Тариф бир гектар жерге 
350 сом болсо, анын 175 сомун 
алдын ала келишим түзүлгөн 
мезгилде, калган 175 сомун 
15-ноябрга чейин төлөшөт экен. 
15-ноябрга чейин төлөшпөсө, 
0,1% төлөнбөгөн суммага пеня 
кошуп төлөйт экен. Реабилита-
циялык иштердин 25% кайта-
рымы дагы жакшы жүрүп жатат, 
2,7 млн. сомдун 1,2 млн. сомун 
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кайтарышыптыр. Калган сумма-
ны 2017-жылга чейин кайтарып 
бүтүшөрүн айтышты. СПА ме-
нен айыл өкмөтүнүн мамилеле-
ри да жакшы экен. 

Биз дагы суу пайдалануучу-
лар менен келишимдерди Узун-
Кыр СПАсынын келишиминин 
формасында түзсөк жакшы 
болмок. Келишимдин бир пун-
ктунда реабилитациялык иш-
тердин кайтарымы тууралуу да 
көрсөтүлүптүр. 

Кесиптештериме жана таж-
рыйба алмашууну уюш-
турган долбоорду ишке 
ашыруу бөлүмүнүн жетек-
чилигине, СПАларды колдоо 
бөлүмдөрүнүн башчыларына 
ден соолук, иштерине ийгилик, 
СПАлардын өсүп-өнүгүүсүнө 
зор салымдарын кошо бериште-
рин каалаймын.

Баткен районунун «Зардалек-
Баткен» СПАсынын бухгалтери 
С. Бердибаева

Чүй жана Ысык-Көл обла-
стардагы Суу пайдалануучулар 
ассоциацияларда өткөрүлгөн 
тажрыйба алмашуу боюнча ой- 
пикирлер.

Жогоруда ай-
тылган областар-
га болгон иш са-
парыбыз боюнча 
жакшы пикирде-
мин. Мындай ка-
раганда, бардык 
СПАлардагы ат-
карылып жаткан 
иштер бирдей 
болгону менен ай-
ырмачылыктары 
бар экен. Ушундай 
иш-чаралар ар-
кылуу бизде бол-
богон нерселер-
ди көрүп-билип, 
аткарып жаткан 
иштерди мындан 

да жакшыртсак болоруна ишен-
дик. «Өмүр бою оку өмүр бою 
үйрөн» дегендей Ч‰й областын-
дагы Ысык-Ата районундагы 
Узун–Кыр суу пайдалануучулар 
ассоциациясындагы аткарылган 
жана аткарылып жаткан иштери 
менен СПАнын директору Жу-
мабаев Нурлан тааныштырды. 
Атап айтканда, Нооруз каналы-
на Кыргызводоавтоматика иш-
канасы тарабынан даярдалган 
суунун деңгээлин өлчөөчү УУ-1 
прибору колодецке орнотулуп,  
каналдагы суунун деңгээлин 
өлчөп, саат сайын автоматтык 
режимде борбордук компью-
терге берет экен. Бул приборду 
колдонуу менен бирге суу пай-
далануучулар менен СПАнын 
ортосундагы мамилени жак-
шыртууга жардамы чоң экенине 
күбө болдук. Компьютер про-
грамманын негизинде суунун 
көлөмүн эсептеп чыгарат. Экин-
чиси суунун деңгээлин жайында 
өлчөөчү электрондук рейка кол-
донууну көрдүк. Суу өлчөөгө 
өтө ыңгайлуу экен. Баасынын 
бир аз кымбаттыгы болбосо, 

бардык СПАларга керектүү суу 
өлчөгүчтөр экен. Жандандыруу 
иштери жакшы аткарылган, бух-
галтердик жана суу бөлүштүрүү 
иштери да жакшы экен. Ысык-
Көл областынын Ысык-Көл 
районунун Ак-Суу СПАлардын 
федерациясына барганыбыз-
да, федерациянын төрайымы 
билдирүү жасады. СПА бири-
гип, райондук суу чарба баш-
кармасынан каналдарын убак-
тылуу пайдаланууга алып, 5200 
га аянтты суугат суу менен кам-
сыздоого жетишип, федерация 
долбоордун жардамы менен Ак-
Суу дарыясындагы башкы суу 
алуучу курулманы реабилитаци-
ядан өткөрүп кызматтык автоу-
наа алуусу федерация үчүн чоң 
жетишкендик деп ойлоймун. 
Кесиптештеримдин иштерине 
ийгилик, СПАлардын келечеги 
кең болуп, мындан ары да өсүп- 
өнүгө берсин.

Лейлек райондук СПАларды 
колдоо бөлүмүнүн башкы ади-

си А. Бердибаев
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Сугат системаларын туура эксплуатациялоо - сугат 
тармактарынын иштөө мөөнөтүн узартат

Өзүңүздөргө белгилүү бол-
гондой, эксплуатация деген сөз 
француз тилинен exploitation  
деген сөздөн алынган жана 
төмөнкүлөрдү билдирет: 

1) Өндүрүш каражаттарынын 
жеке менчик ээлери тарабынан 
башка бирөөнүн үзүрүн өзүмдүк 
кылуу; 

2) Жаратылыш байлыктарын 
иштетүү, пайдалануу, жерди, 
өнөр-жай ишканаларын, транс-
порт каражаттарын, имараттарды 
жана башкаларды пайдалануу. 

Биздин учурда чарбалар ара-
лык жана ички чарбалык сугат 
тармактарын эксплуатациялоо – 
бул алдыбызда коюлган милдет-
терди чечүү үчүн суу чарба баш-
кармаларынын жана СПАнын 
карамагындагы сугат тармакта-
рын пайдалануу. 

Сугат тармактарын туура экс-
плуатациялоонун максаты айыл 
чарба өсүмдүктөрүнөн туруктуу 
түшүм алуу үчүн пландуу суу 
пайдалануу, өз убагында тех-
никалык тейлөө жана ремонт 
иштерин жүргүзүү, эксплуата-
циялоону жакшыртуу максатын-

да жаңылоо жана реконструк-
циялоо, туура суу пайдалануу 
эрежесин сактоодо жана сугат 
жерлердин мелиоративдик фон-
дун сактоодо көзөмөл жүргүзүү 
менен суу ресурстарын үнөмдүү 
пайдаланууга жана  сугат жер-
лердин мелиоративд‰‰ абалын 
жакшыртууга иш-чаралар иштеп 
чыгуу болуп эсептелет.

Жалпысынан бүгүнкү күндө 
Дүйнөлүк банк каржылаган «Ич-
ки чарбалык сугат долбоору» та-
рабынан 2000-жылдын башынан 
баштап 90дон ашуун СПАларда 
ички чарбалык сугат тармакта-
рын калыбына келтирүү иштери 
аткарылган. Жогоруда аталган 

СПАлардын көпчүлүгүндө калы-
бына келтирүү иштеринин атка-
рылганына 5-10 жыл болуп кал-
ды, бирок азыркы мезгилде ошол 
каналдардын жана курулмалар-
дын абалы кандай деген суроо 
туулат. Каналдар жана курулма-
лар калыбына келтирилгенден 
кийин жетиштүү каражат менен  
техникалык тейлөө өз убагында 
жүргүзүлсө, кеминде 25-30 жыл 
жакшы абалда сакталышы керек. 

Азыркы күндө СПАлар тара-
бынан жалпы каралган бюдже-
тинин 8-10 % ремонттоо иште-
рине жумшалып келүүдө. Ошол 
эле учурда ушул каралган кара-
жат каналдарды шилеңдилерден 
тазалоо (механикалык тазалоо) 
жана авариялык абалга кел-
ген жерлерди ремонттоого гана 
жумшалууда. Ал эми бетондоо 
иштерине, курулмаларды оңдоо 
иштерине каражат каралбай жа-
тат. Бул көрүнүш кайра эле 10-15 
жыл ичинде сугат тармактарын 
калыбына келтирүү иштери-
не акча каражатты сөзсүз талап 
кылат. Тагыраак айтканда, сугат 
тармактардын иштөө мөөнөтү 
50% чейин кыскарат дегенди 
билдирет. Көптөгөн СПАлар не-
гизинен вегетациялык мезгилде 
суу бөлүштүрүү милдетин эле 
аткарышат, техникалык тейлөө 
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жана ремонттоо иштерине көңүл 
бурбай келүүдө. Ушул кемчи-
ликтерибизди жоюу максатын-
да жана суу пайдалануучу фер-
мер дыйкандар менен иштеп 
жаткан СПАлардын ортосунда 
ачык-айкындык, ишеним болуу 
үчүн долбоор тарабынан ирри-
гациялык инфраструктураларды 
(активдерди) башкаруу жана ги-
дромелиоративдик системаларды 
эксплуатациялоо боюнча СПА-
ларды колдоо бөлүмүнүн жана 
СПАлардын адистерине окутуу-
лар өткөрүлүп башталган. 

Негизинен "актив" деген тер-
мин бул жаңы термин. Актив 
- башкы суу алуучу курулма-
ларды, ар түрдөгү каналдарды, 
каналдардагы курулмаларды, 
офистерди, офистердеги жабду-
уларды, байланыш түйүндөрдү, 
эксплуатациялык жолдорду, 
техникалар жана башкаларды 
өзүнө камтыйт. 2004-жылда-
гы Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн №234 токтомунун 
негизинде бардык СПАларга ич-
ки чарбалык сугат тармактары 
өткөрүлүп берилген болчу, би-
рок алардын инвентаризациясы 
Союз кезиндеги колхоз, совхоз 
жүргүзгөн сандар менен калган. 
Долбоор тарабынан окутууда 

активдерге жаңыдан физикалык 
абалын жана эксплуатациялык 
м‰нөздөмөсүн баалоону, ин-
вентаризация жүргүзүүнү, су-
гат системасында мүлктөрүн 
тактап алууну, ирригациялык 
системалардын абалын тактап, 
дефекттерди аныктап, 5 жыл-
дык техникалык тейлөө планын 
түзүүнү түшүндүрүп үйрөттүк. 
Бул окутууга Ирригациялык 
инфраструктураны башкаруу 
жол-жобосу боюнча Колдон-
мо (Руководство по процедурам 
Управления ирригационной ин-
фраструктурой) жана материал-
дары 2012-жылдан баштап чет 

элдик консультант Алан Биддл 
тарабынан даярдалып, окутуулар 
өткөрүлгөн. Бирок иштөө форма-
ларынын бир аз татаал болгон-
дугуна байланыштуу СПАларды 
колдоо бөлүмдөрүнүн, СПАлар-
дын адистеринин өтүнүчтөрү 
боюнча эл аралык адистер менен 
биргеликте улуттук консультант-
тар бул колдонмону терең талку-
улап жеңилдетилген формаларды 
иштеп даярдашты. 

Активдерди башкаруунун 
жеңилдетилген формалары (та-
блицалары) Дүйнөлук банк ме-
нен макулдашылып, 2014-жыл-
дын аягында жана 2015-жылдын 
I жана II кварталдарында респу-
бликанын бардык региондорун-
да ирригациялык инфраструк-
тураны башкаруу планын түзүү 
боюнча окутуулар өткөрүлдү. 
2014-жылдын аягынан баштап 
активдерди башкаруу боюнча 
пландарды түзүү иштери жүрүп 
жатат. Айтылган жумуштар 
СПАларда аткарылып, 5 жылдык 
техникалык тейлөө пландары 
түзүлүп, өкүлдөрдүн жалпы чо-
гулуштарында пландын негизин-
де ремонт иштерине каражатты 
көбөйтүү менен бюджеттерин 
талкуулап бекитип алуу план-
даштырылууда. Негизинен ре-
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монт иштерине СПАлар жалпы 
бюджетинен 30% дан ашык акча 
каражатын жумшаса, ички чар-
балык ирригациялык система-
ларды жакшы абалда кармоого 
жакшы шарт түзүлөт жана актив-
дердин иштөө мөөнөтү узарат. 

Жалпысынан ирригация-
лык системаларыны  калыбы-
на келтирүү иштери аткары-
лып бүткөн жана калыбына 
келтирүү иштери жүрүп жаткан 
115 СПАларда активдерди баш-
каруу пландары түзүл‰п жатат. 
Үстүбүздөгү жылдын 20-сентя-
брына карата облустар боюнча: 
Чуй - 4, Ош - 6, Жалал-Абад - 11, 
Баткен - 5, Талас - 7, Нарын - 5, 
Ысык-Көл - 8 СПАларда ирри-
гациялык инфраструктуралар-
ды башкаруу пландары 100% 
даярдалды. Жогоруда айтыл-
ган СПАларда инвентаризация 
жүргүзүлүп, каналдардын жана 
алардагы курулмалардын де-
фекттери аныкталып, сүрөткө 
тартылып, сметалары эсепте-
лип чыгарылды. Өкүлдөрдүн 
жалпы чогулуштарында канал-
дардагы жана курулмалардагы 
дефекттердин сүрөттөрү жана 
аларды оңдоого түзүлгөн сме-
талары фермерлерге көрсөтүлөт 
жана ушул дефекттер өз уба-
гында оңдолбосо, канча суугат 
жер, канча фермер жабырланы-

шы айтылат. СПАнын 5 жылдык 
техникалык тейлөө планы жал-
пы өкүлдөрдүн чогулуштарында 
талкууланып жана ошонун неги-
зинде бюджет бекитилсе, ошон-
до фермерлердин да СПАларга 
болгон ишеними күчөйт жана 
сууга көрсөтүлгөн ирригациялык 
кызмат акысын да колдошуп, 
керектүү деңгээлге көтөрүшөт. 

Ушул жумушту аткарууга 
республиканын бардык СПА 
колдоо бөлүмдөрү СПАлар 
менен биргеликте аракет кы-
лууда, бирок өзгөчө жакшы 
көрсөткүчтөргө Ч‰й облусунан 
Москва районунун, Талас об-
лусунан Кара-Буура районунун, 
Нарын облусунан Кочкор райо-
нунун, Баткен облусунан Баткен 

районунун, Жалал-Абад облу-
сунан Базар-Коргон районунун, 
Ош облусунан Өзгөн районунун 
жана Ысык-Көл облусунан Тоң 
районунун СПАларды колдоо 
бөлүмдөрүнүн адистери жети-
шишти. 

Бүгүнкү күндө Ирригациялык 
инфраструктураны башкаруу-
нун жол-жобосу боюнча Кол-
донмосунун (Руководство по 
процедурам Управления иррига-
ционной инфраструктурой) дол-
боору даярдалып Дүйнөлүк бан-
ктын адистерине макулдашууга 
жөнөтүлдү. Ал макулдашылган-
дан кийин келечекте китепчелер 
түрүндө типографиядан чыгары-
лып, ар бир облус, райондордогу 
СПАларды колдоо бөлүмдөрүнө 
таркатылат. Жылдын аягына 
чейин жогоруда айтылган 115 
СПАларда ирригациялык инфра-
структураларды башкаруу пла-
ны түзүлүп, пландын негизинде 
фермер, дыйкандар керектелген 
ченемде сууга көрсөтүлгөн ир-
ригациялык кызмат акыларын 
аныктап алышат деген ниетте-
биз. 
Ички чарбалык сугат система-

ларын эксплуатациялоо жана 
техникалык тейлөө боюнча 

адиси А. Юлдашев
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Бүгүнкү күнгө Ак-Суу районун-
да 15 СПА юридикалык каттоо-
дон өтүп, 14 СПА азыркы мез-
гилде толук канду иш алпарып 
жатат. Район боюнча СПАлар 
тейлеген аянт 33 608 гектар, баш-
кача айтканда ал райондун жалпы 
аянтынын 84% түзөт. 

Жылдын башталышы менен 
жер-жерлерде СПАлардын от-
четтук кайра шайлоо жыйында-
ры өтүп бүтүп, бюджет бекити-
лип, бир жылдык иш план кабыл 
алынды. 

Ошону менен бирге СПАларга 
суу пайдалануу планы түзүлүп, 
Ак-Суу райондук суу чарба-
сы менен 2015-жылга келишим 
түзүлдү.

2015-жылдын февраль айын-
да Ысы-Көл областтык ыйгарым 
өкүлчүлүгү менен бирге Ак-Суу 
районунун мамлекеттик админи-
страциясында жазгы талаа жана 
сугат иштерине даярдык боюн-
ча чоң иш-чара болуп өттү. Ал 
жакта ар бир айыл өкмөтү, ар 
бир СПА кайсыл өсүмдүк кайсыл 
талаага себилет, алардын аянтта-
ры, сугаруу мөөнөттөрү туура-
лу картада көрсөтүү менен так 
маалымат беришти. Областтык 
ыйгарым өкүлчүлүгү тарабынан 
жазгы талаа жумушуна болгон 
даярдыкка «абдан жакшы» деген 
баа берилди.

2015-жылдын жазгы талаа жана 
сугат иштерине даярдык жөнүндө 
маалымат болсо: ашар ыкмасы 
менен 102 км, механикалык таза-
лоо - 31 км, каналдарды ремонтоо 
- 18,3 км, бардыгы - 151,3 км ка-
ралган. Мындан сырткары 2 даа-
на гидропост жана 49 даана ГТС 
планда каралды. Жогору планда 
каралган иш-чараны СПАлар май 
айына толук бүткөрүп сугат иш-
терине даяр турушту.

2014-жылы «Жайылма-Ша-
пак» СПАсы техникалык кредит-
тин эсебинен экскаватор алды, 
азыркы күндө ал СПАнын ка-
налдарына жана айыл ичиндеги 
жумуштарга абдан эле жакшы 
колдонулуп жатат. 

Үстүбүздөгү жылдын март ай-
ында вице-премьер-министр А. 
Маматалиев жетектеген делега-
ция районго келип, жазгы-талаа 
жумуштарына даярдык менен та-
анышып, өз ой-пикирлерин бил-
дирип кетти. Жолугушууда эмгек 
маянанын абдан эле төмөндүгү, 
жаш кадрлар суу чарбасында жок-
ко эсе деген көйгөйлүү маселелер 
көтөрүлдү. Вице-премьер-ми-
нистр бул маселе өкмөттө карала-

рын ишендирип кеткен болчу. На-
тыйжада бул маселе оң чечилип, 
эмгек маяналар көтөрүлдү. 

Биздин Ак-Суу району боюнча 
Бурма-Суу, Калмак-Арык, Жай-
ылма-Шапак 3 СПАда реабили-
тациялык жумуштар бүтүрүлгөн. 
Алдыда дагы биздин район бо-
юнча 3 СПАда ички сугат тар-
мактарын реабилитация өткөрүү 
планына киргизилген. Суу чарба 
жана мелиорация департаменти-
нин жана ошондой эле "Экинчи 
ички чарбалык сугат үчүн Ко-
шумча каржылоо" долбоорунун 
жетекчилеринен бизге көп жар-
дамдар убагында берилип ту-
рат. 2015-жылы "Экинчи ички 
чарбалык сугат үчүн Кошумча 
каржылоо" долбоорунун каржы-
лоосунда семинарлар жана окуу 
курстары өттү. Алардын неги-
зинде биздин райондо ушул окуу 
курстары СПАлар үчүн район-
дук СПАларды колдоо бөлүмү 
тарабынан өткөрүлүүдө. Бул 
жумуштун баары СПАлардын 
өнүгүшүнө чоң натыйжаларды 
берип жатат. 

Ушул жылдын 4-майында Те-
плоключенка айылында "Суу 

Ак-Суу районундагы СПАлардын ийгиликтери
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«Ички чарбалык сугат» долбо-

орунун алкагында 2004-жылдын 
1-декабрынан баштап Нарын 
райондук суу пайдалануучулар 
ассоциацияларын колдоо бөлүмү 
түзүлүп, иш алып барууда. Нарын 
району боюнча азыркы учурда 
12 СПА юридикалык каттоодон 
өтүп, жалпы 15 715 гектар сугат 
аянтын камтыйт. Мунун ичинен 4 
СПАда жакшы иш жүрүп, калган 
СПАлардын иши солгундап кал-
ды, себеби райондук суу чарба 
башкармалыгы тейлеген насостук 

Нарын районундагы СПАлардын  
иш-аракеттери

станциялардан суу алышат жана 
калыбына келтирүү планына кир-
бей калууда. Калган СПАлардын 
ишин жакшыртуу боюнча жерин-
де барып айыл өкмөттөр менен 
бирдикте түшүндүрүү иштерин 
жүргүзүп, натыйжасында «Уч-
Нура-2005», «Байчерик», «Ак-
Марча» СПАлары иштей башта-
ды. Жерге-Тал айыл аймагынын 
Жалгыз-Терек айылында «Чоң-
Алыш» СПАсы жаңы түзүлүп, 
атайын юридикалык каттоодон 
өтүп, ишин баштады. 

Нарын району боюнча 3 СПАда 
кайра калыбына келтирүү иште-
ри жүргүзүлгөн. Мунун ичинен 
«Ички чарбалык сугат» долбоо-
ру аркылуу «Кызыл-Зоо-Достук» 
СПАсында 3 639,2 миң сомго, 
«Тешик-Суу» СПАсында 8 932,7 

пайдалануучулар ассоциациялар-
ды өнүктүрүү жана чыњдоо, сугат 
суусун коромжусуз жана үнөмдүү 
пайдалануу" боюнча биздин 
райондогу «Жайылма-Шапак» 
СПАсынын базасында областтык 
семинар болуп өттү. Семинар-
га областтын губернатору, об-
ласттын райондорунун акимдери, 
Кыргыз Республикасынын Фи-
нансы министрлигинин алдында-
гы Экономиканы өнүктүрүүнүн 
мамлекеттик фондунун өкүлү, 

Суу чарба жана мелиорация де-
партаментинин өкүлү, "Экинчи 
ички чарбалык сугат долбооруна 
кошумча каржылоо" долбоору-
нун башчысы жана өкүлдөрү, об-
ласттык жана райондук суу чарба 
башкармалыктарынын башчы-
лары, айыл өкмөттөрүнүн баш-
чылары, Суу пайдалануучулар 
ассоциацияларынын өкүлдөрү ка-
тышты. Семинардын жүрүшүндө 
СПАлардын жетишкендиктери 
жана азыркы күндө кездешип 

жаткан кемчиликтери, сугат су-
усун коромжусуз жана үнөмдүү 
пайдалануу тууралуу сөз болду. 
Семинардын аягында резолюция 
кабыл алынды. 

2013-2015-жылдары райондук 
жана областтык администрация-
лар СПАларга жана СПАларды 
колдоо бөлүмдөрүнө чоң жар-
дамдарын берип жатышат. Алар-
дын жардамы менен райондо көп 
көйгөйлүү маселелер убагында 
чечилип жатат.

Ар бир айдын 5-чи числосунда 
«СПА күнү» өткөрүп турулат, бул 
жерде көп маселе чечилип талку-
уга алынат. Жыйынга суу чарба 
кызматкерлери жана областтык 
СПАларды колдоо бөлүмүнүн 
жетекчилери катышып турушат.

Келечекте Ак-Суу районунда 
СПАлар толук кандуу иштеп, 
дыйкандар мындан аркы жакшы 
түшүм алып, ошонун негизинде 
элдин турмушу дагы алдыга жы-
лат деген ойдобуз. 

Ак-Суу райондук СПАларды 
колдоо бөлүмүнүн жетекчиси: 

Н. Бейшебаева
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миң сомго иштер аткарылган. 
Ал эми «Экинчи ички чарбалык 
сугат үчүн кошумча каржылоо» 
долбоору аркылуу «Кажырты» 
СПАсында 7 561,0 миң сомго жу-
муштар жазалды.

Иштеп жаткан СПАларда 
көптөгөн алгылыктуу иштер 
болду, атап айтсак «Кызыл-Зоо-
Достук» СПАсында суу баскан 
аянты 1 480 гектар «Экинчи ич-
ки чарбалык сугат ‰ч‰н кошумча 
каржылоо» долбоору аркылуу 1 
экскаватор 50% жењилдетүү ме-
нен насыяга алынды. Ага Хан 
демилгеси менен «Кыргызстан-
дын тоолуу аймактарындагы жа-
мааттардын өнүгүүсүн колдоо 
программасы» долбоору аркылуу  
3 800 000 сомго иш жүрүп 117 ло-
токтун үстү жабылып (жазында 
тоо тараптан кирген кыян суу эки 
метр бийиктикке чейин лотокту 
толтуруп салчу) 6 км механика-
лык тазалоо болду. Мунун ичинен 
өздүк салым 760 миң сом болуп 
дыйкандар өзүлөрү иштеп бе-
ришти. Бул долбоорду ишке ашы-
руу жана жазалышына СПАнын 
директору Абдраманов Шүкүрбек 
менен айыл өкмөт башчысы Ше-
римбеков Дүйшөндүн зор эмгек-
терин айтпай кетүүгө болбойт. 
Сентябрь айында Түштүк реги-

ондун СПАларынын адистери 
келип тажрыйба алмашуу болуп, 
Кызыл-Зоо-Достук СПАсынын 
иши менен таанышып чыгышты.

«Кара-Тагай» СПАсы суу ба-
скан аянты 1 298 гектар БУУнун 
азык-түлүк программасы аркы-
луу 23 км канал кол менен ка-
зылып 70 дыйканга ар бирине 
300 кг ун, 3 литр өсүмдүк май 
таратылды. Ага Хан демилгеси 
менен «Кыргызстандын тоолуу 
аймактарындагы жамааттардын 
өнүгүүсүн колдоо программасы» 
долбоору аркылуу 3 455 миң сом-
го иш жүрүп, ТХ-1 каналындагы 
бузулган лотоктор оңдолду жана 

БСР тазаланды. Мунун ичинен 
өздүк салым 691 миң сом болуп 
дыйкандар өзүлөрү иштеп бе-
ришти, бул долбоорду тартып 
келүүдө СПАнын директору Жу-
малиев Токтосун, айыл өкмөт 
башчысы Жакыпов Чубак чоң 
көмөк көрсөтүштү. Айыл өкмөт 
башчысы менен СПАнын ди-
ректорлору биргеликте иш алып 
барган жерде СПАнын иши алга 
жылууда.

«‡ч-Нура 2005» СПАсы тейле-
ген аянты 1327 гектар. Бул СПА-
да Ага Хан фондусунун «Кыргыз-
стандын тоолуу аймактарындагы 
жамааттардын өнүгүүсүн колдоо 
программасы» долбоор аркылуу 
Кол-Арык каналына 2 200 миң 
сомду түзгөн иш жүргүзүлүп, ал 
жерге Селедук курулушу курулду 
жана 4,5 км канал механикалык 
тазалоодон өттү.

Иш жүргөн «Кызыл-Зоо-До-
стук», «Кара-Тагай», «‡ч-Нура 
2005» СПАларында, курулган 
объектилерди оң абалда кармап 
туруу үчүн Ага Хан демилгеси 
менен «Кыргызстандын тоолуу 
аймактарындагы жамааттардын 
өнүгүүсүн колдоо программасы» 
долбоору аркылуу ирригациялык 
тармактарды эксплуатациялоо 
жана техникалык тейлөөлөр, суу 
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Талас областында уюшул-
ган 69 СПА жалпысынан 92 
281 гектар сугат аянтын тейлеп  
1 807,534 км ички чарбалык ка-
налдар аркылуу сугат суу ме-
нен камсыз кылып келүүдө. Ал 
каналдардын 45.515 км бетон 
төшөлгөн, 97,034 км Г-сыяктуу 
жана лотоктор, 4,3 км таш менен 
төшөлгөн каналдар, 1 412,494 
км жер арыктар.

Область боюнча 2015-жылдын 
вегетацияга даярдоо максатын-
да ички чарбалык каналдар-
ды оңдоо, түзөө жумуштарын 
жүргүзүүгө 4 513,8 миң сомго 
план түзүлгөн. 21-май 2015- 
жылга сугат тармактарын жана 
түйүндөрүн оңдоо-тазалоо жу-
муштары толугу менен аяктап, 
аткарылганы 4 575,0 миң сомго 
же планга карата 101,35% ре-
монт иштери аткарылды.

Бети капталган каналдарды 
оңдоо  планы 14,4 км болсо, ат-
карылганы 15,8 км болуп 110%, 
каналдарды механикалык таза-
лоо планы 76,7 км болсо, атка-
рылганы 78,8 км болуп 102,7%, 
кол менен тазалоо (ашар ык-

ИЧКИ ЧАРБАЛЫК СУГАТ ТАРМАКТАРЫН ОҢДООДО АЙЫЛ 
ӨКМӨТҮНҮН КАРАЖАТТАРЫНАН ДА БӨЛҮШТҮРҮҮЛӨР 
БОЛУУДА

масы менен) планы 569,8 км 
болсо, аткарылганы 617,7 км 
болуп 108,4%, каналокопатель 
менен тазалоо планы 328,3 км 
болсо, аткарылганы 328,3 км 
болуп же 100,0%, суу өлчөөчү 
түйүндөрдү оңдоо планы 6 да-
ана болсо, аткарылганы 8 даана 
болуп же 133,3%, суу курулма-
ларын оңдоо планы 150 даана 
болсо, аткарылышы 154 даана 
болуп же 102,7%, көпүрө оңдоо 
планы 22 даана болсо, аткары-
лышы 25 даана болуп же 113,6% 
аткарылды.

Анын ичинен райондор боюн-
ча караганда: Талас районунун 
СПАлары оңдоо-тазалоо иш-
тери 2015-жылга планда 762,0 
миң сом каралса, аткарылышы 
762,0 миң сом болуп же 100% 
аткарылган. Өмүралиев айыл 
аймагына караштуу Чырканак-4 
СПАсынын балансындагы 3 да-
ана БСР айыл аймагындагы иш-
кер адамдардын салымы жана 
айыл өкмөтүнүн салымынын 
негизинде 870 000 сомго таза-
лоо иштери аткарылып, 8 000 м3  
өлчөмүндө баткак топурактар 

тазаланды. Ушундай иштер Ка-
ра-Суу айыл аймагындагы Дан-
багар СПАсында айыл тургун-
дарынын жана демөөрчүлөрдүн 
салымынын негизинде 150 000 
сом каражат топтолуп, бир дана 
БСР тазаланды. Андан тышкары 
Арал айыл өкмөтүнүн бюджети-
нен айыл кеңешинин депутат-
тарынын чечиминин негизинде 
жана демөөрчүлөрдүн салымы 
менен 116 000 сом каражаты Ан-
даш-Суу СПАсына каралып, ка-
ралган суммага Андаш каналы-
нын ремонт иштерине цемент, 
ГСМ алынып жазгы ремонт иш-
тери ийгиликтүү аяктады. Калба 

пайдалануу жана чыр-чатактарды 
чечүү темаларында окуу курста-
ры өткөрүлдү.

Быйылкы жылы Нарын рай-
онунда жылдагыга караганда 
кардын көп жаашы, май-июнь 
айларында жаан-чачындын көп 
болушу, түшүмдүн мол болушуна 
өз таасирин тийгизди. Вегетация 
мезгилинде сугат сууга тартыш-
тык болгон жок.

Быйылкы 2015-жылга СПА-
ларда иш план иштелип чыгып, 
каналдарды сугат мезгилине да-

ярдоо боюнча райондук аграр-
дык өнүктүрүү башкармасы, 
айыл өкмөттөр менен бирдикте 
түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп 
кайсы СПАда канча канал та-
заланат канча гектар жер ным 
топтоодон өтөрү такталып чык-
ты. Акыркы жылдары кардын, 
жаандын аз жаашы, климаттын 
кескин өзгөрүшүнөн улам дый-
кандар сууга аяр мамиле кылып, 
сууну үнөмдүү пайдаланууга 
көңүл буруп калышты. Келечекте 
СПАлардын иши мындан да жак-

шыртылып өз учурунда суу пай-
далануучулардын маселелери че-
чилип, көп иштерди аткарат деп 
терең ишенем.

СПАнын кызматкерлеринин 
ишине ийгилик, бекем ден соолук 
каалайм. 

Нарын райондук СПАларды 
колдоо бөлүмүнүн башкы адиси 

Алсеитов Удаабек
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айыл аймагынын суу пайдалану-
учу дыйкандардан чогулган 50 
000 сом каражат менен Чыйыр-
чык СПАсынын башкы суу алуу 
түйүн‰ндөгү отстойниги 520 м3 
баткак-топурактар тазаланды.

Бакай-Ата районунун СПА-
лары ички сугат тармактарын 
жана түйүндөрүн оңдоо-тазалоо 
жумуштары толугу менен аяк-
тап, 2015-жылдагы ремонт иш-
тери үчүн пландагы 1 050.0 сом-
го аткарылганы 1 070,0 сом же 
102,0% аткарылган. Акназаров 
айыл аймагындагы Оготур–Чоң 
СПАсы ООН программасынын 
негизинде 468 жумушчу адам-
дарды ички чарбалык каналдар-
дын ремонт иштерине тартуу 
менен СПАнын балансындагы 
Оготур каналын узундугу 9,8 
км аралыгын кол күчү менен та-
залап, 1 872 кап ун жана 2 340 
литр өсүмдүк майы таркатыл-
ды. Бул СПАнын аткарган иш-
теринин практикасын жайыл-
туу максатында ушул жылдын 
24-апрелинде областтык айыл 
чарба сектор башчысынын, рай-
ондук акимдердин, айыл чарба 
департаментинин башчылары-
нын, айыл аймак башчылары-
нын жана райондогу уюшулган 
СПАнын жетекчилеринин каты-
шуусу менен кеңейтилген семи-
нар өткөрүлүп, анда учурдагы 
аткарылган иштер жана СПАда-
гы көйгөйлүү маселелер кеңири 
талкууланып ой бөлүшүүлөр 
болду.

Кара-Буура районунун СПА-
лары ички чарбалык сугат тар-
мактарын жана түйүндөрүн 
оңдоо-тазалоо иштери 2015–
жылдагы планы 1 479,0 миң 
сом болсо, аткарылышы 1 508,0 
миң сомго, же 102% болгон. 
Кара-Буура айыл аймагындагы 
уюшулган Ынтымак СПАсы-
на «Вертокс Голд» компаниясы 
тарабынан 393 000 сом каража-

ты жана Кара-Буура айылдык 
кеңешинин депутаттарынын 
чечиминин негизинде айыл 
кеңешинин бюджетинен 100 000 
сом каражатын бөлүп, жалпы-
сынан 493 000 сом жазгы ички 
чарбалык каналдарды оңдоого 
жана БСР тазалоого чыгымдап, 
көп жылдан бери тазаланбаган 
ички арыктар тазаланып, дый-
кандарга суу берүү жагы бир 
топко жеңилденди. Чолпонбай 
айыл аймагындагы эл депутат-
тарынын Чолпонбай айылдык 
кеңешинин депутаттарынын 
чечиминин негизинде айыл ай-
магындагы Мол-Булак, Кош-
Булак, Көк-Салма, жана Аккыя 
СПАларына 50 000 сомдон акча 
каражатынан бөлүп берип жаз-
гы каналдардын ички чарбалык 
ремонт иштери ийгиликтүү аяк-
тады. Ушундай иштер Кара-Буу-
ра айыл аймагынын Жал–Арык 
СПАсына 270 000 сом каражаты 
каралып иштен чыккан  лоток-
торду кайра куруу максатында 
каралуучу иштерге каралды.

Манас районунун СПАла-
ры сугат тармактарын жа-
на түйүндөрүн оңдоо-тазалоо 
иштери 2015-жылга планда  
1 222,8 миң сом каралса, ат-
карган иштери 1 235,0 миң сом 

же 101%  аткарылган. Район 
боюнча Кыргызстан айыл ай-
магынын депутаттары бюджет-
тен Манас-С СПАсына 50 000 
сом каражатын карап жазгы 
ремонт иштерин толугу менен 
ийгиликтүү аякташты. Ушундай 
иштер Үч-Коргон айыл айма-
гынын депутаттары тарабынан 
жалпысынан 136 000 сом кара-
жатты Мандалак СПАсына – 40 
000 сом, Береке-С СПАсына – 
35 000 сом, Байсуу-Саза СПА-
лар Союзуна 28 000 сом жана 
Ак-Терек 1 СПАсына – 33 000 
сом өлчөмүндө айыл өкмөтүнүн 
бюджетинен карап берип ич-
ки чарбалык сугат каналдарын 
жана сугат түйүндөрүн ремонт-
тон өткөрүүдө бир топ жардам 
көрсөтүп келүүдө.

2014-жылдагы сугат суусунун 
тартыштыгы суу алуучу дый-
кандарга, айыл аймак башчы-
ларына ички чарбалык канал-
дардын жана суу топтолуучу 
бассейндердин ремонттон өтүп 
туруусу биринчи катарда тура-
ары бардыгына белгил‰‰ болду.
Талас регионалдык СПАларды 

колдоо бөлүмүнүн башчысы 
 З. Молдобеков
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СОЮЗ АССОЦИАЦИЙ 
ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ПОСОЛЬСТВА США
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Каждая капля  имеет значение
В рамках проекта «Продвижение рациональной технологии полива в связи с изменением климата и 

устойчивое управление водными ресурсами на уровне ассоциаций водопользователей», финансируемо-
го Демократической Комиссией Посольства США, с 10 по 13 августа в городе Ош состоялся вводный 
семинар в содействии САВП КР на тему: «Укрепление рабочего потенциала и качества технических 
услуг».

В семинаре приняли участие около 40 человек из Ошской и Баткенской областей, с учетом гендерной 
политики, в том числе: представители местной государственной администрации, аграрного сектора, ас-
социаций водопользователей, неправительственных организаций и заинтересованных фермерских орга-
низаций Кара-Суйского и Кадамжайского районов, а также средств массовой информации.  

Для обсуждения представлены следующие темы: 
1. Национальная водная политика и законодательство, руководство, институциональное устройство и 

субъекты;
2. Общие тенденции изменения климата и их воздействия, Воздействие изменения климата на здоро-

вье, энергетику, водные ресурсы и катастрофы в Кыргызстане;
3 . Стратегии адаптации для водного и с/х сектора: ИУВР, как инструмент адаптации к изменению 

климата;
4.  АВП: Цели и задачи. Организационная структура, полномочия, ответственность и выгоды, роль 

АВП в устойчивом развитии села. Методы снижения и предотвращения водных конфликтов;
5. Орошение и его виды (самотечное, насосное, дождевальное и аэрозольное опрыскивание) и нормы 

для различных культур. Методы борьбы с эрозией почвы;
6. Водопользование и инжиниринг. Измерение воды, журнал учета поступления и расхода воды, мето-

ды измерения объемов воды. Плата за воду и тарифы;
7. Методы рационального орошения: принцип орошения по бороздам, передовые способы, преимуще-

ства и риски, нормированный полив, системы капельного орошения, дождевальные установки и исполь-
зование дождевых вод. Это тема будет освещена в полевых условиях;

8. Учет воды, заявки на воду. Водоизмерительное оборудование и приспособления: водосливы (Чипо-
летти, Томсона). Техобслуживание и ремонт каналов. Это тема будет освещена в полевых условиях.

Четыре тренинга были организованы для работников местных АВП по укреплению рабочего потенци-
ала и качества технических услуг, предоставляемых фермерским хозяйствам. Для проведения тренинга 
были привлечены эксперты государственных и негосударственных организаций. Для оживления тре-
нинга созданы демонстрационные участки по измерению расходов воды и по технологиям капельного 
орошения, которые после завершения проекта будут использованы САВП для проведения тренингов на 
рабочем месте.   

Технический менеджер САВП     К. Жумаев КА
Ж
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Жерлерди сугарып иштетүүдө 
суу булактарынан талаага сууну 
жеткирүү оор маселелерден бо-
луп саналат. Сугат маалында су-
уларды өз учурунда жеткирүүдө 
каналдардагы эсепке алынбаган 
жоготуулар таасирин берет. Сан-
дык  анализ жасоо үчүн  суунун 
жоготуусун  ченөөнүн кыйын-
чылыгы, бул системалардагы 
сууну бөлүштүрүүнүн чоң мас-
штабдуулугунда болуп жатат. 
Мындан сырткары, мезгил-мез-
гили менен суунун жетишсиз-
дигинин кайталанышы дары-
ялардын бассейнинде суунун 
азаюусуна алып келиши менен 
кандайдыр бир сугат тармакта-
рынын төмөнкү жана жогорку 
бөлүктөрүндө жайгашкан суу 
пайдалануучулардын ортосунда 
суу тартыштыгын көбөйтүшү 
мүмкүн.

Суу пайдалануучулар (Суу 
пайдалануучулар ассоциа-
циялары, СПА) менен суу 
берүүчүлөрдүн (райондук суу 
чарба башкармалыктары, РСЧБ)  
ортосунда ишенимди көбөйтүү 
жана чыр-чатактарды азайтуу 
үчүн,  жарым кургакчыл зона 
деп эсептелген Борбордук Азия 
регионунун шарттарында, чар-
ба аралык жана ички чарбалык 
сугат түйүндөрүндө суунун 
деңгээлин ченөөнү билүү абдан 
маанилүү. Бул бир тараптан су-
унун балансын түшүнүүнү жак-
шыртууга жардам берип, экин-
чи тараптан суу бөлүштүрүүнү 
текшерүүгө мүмкүнчүлүк бе-
рет. Суунун эсебин алуу ал өзү, 
түйүндөрдө суунун жоготуула-
рын кыскартуу үчүн потенциал 
болуп эсептелет, өзгөчө сугат 

талааларынын деңгээлинде суу 
пайдалануунун натыйжалуу-
лугун жогорулатуу, сугат жа-
на дренаждык инфраструкту-
раны техникалык оңдоо жана 
тейлөө үчүн жетиштүү каржы-
лоону камсыздоо максатында 
суу берүү кызматынын акысын 
чогултууну жана суу чарбасын 
уюштуруучулук механизмдерин 
жакшыртуу зарыл.

 Азыркы учурда чарба ара-
лык сугат түйүндөрүнүн 
деңгээлинде суунун эсебин алуу 
жакшыртууну талап кылууда. 
Суу чарба бөлүштүрүүчү жана 
пайдалануучулардын  ортосунда 
эскирген ирригациялык инфра-
структура менен мезгилдин та-
лабына ылайык келбеген техно-
логияга негизделген маалымат 
өз ара берилет. СПАларда сугат 
суулары тууралуу маалыматтар  
абдан чектелүү. Райондук суу 
чарба башкармалыгынын, СПА-
нын көз карашы боюнча бул 
көйгөй абдан маанилүү. СПАда-

гылар райондук суу чарба баш-
кармалыктарына акча төлөнгөн  
көлөмдөгү сууну алгылары ке-
лишет,  өз кезегинде райондук 
суу чарба башкармалыктары 
ошол каражат СПАларга суу 
жеткирүүдөгү тиешелүү чы-
гымдарды талапка ылайык жаап 
береби, ошону билгилери кели-
шет.

Ушундай эле дилемма дыйкан-
дар суу алып жатышкан СПА-
нын ичинде да бар.  Дыйкан-
дарга сугат сууларын жеткирүү 
жана бөлүштүрүүгө жоопкер 
мураптар, СПАнын деңгээлинде 
суу бөлүштүрүүдө, суунун эсе-
бин так алуу үчүн мезгилге 
шайкеш технологиянын же-
тишсиздигин абдан сезип ке-
ле жатышат. Көпчүлүк жер-
лердеги СПАнын деңгээлинде 
суу бөлүштүрүүдөгү мын-
дай кемчиликтер аянттык 
суу берүү ыкмасынан суунун 
көлөмдүк ыкмасына өтүүдө 
өзүнүн кедергисин тийгизүүдө. 

Суу ченөөдөгү жаңы, заманбап технология - iMоMo 
технологиясы 

(Кыргыз Республикасындагы суу пайдалануучулар ассоциациялары жана райондук суу чарба баш-
кармалыктары үчүн финансынын жана суунун эсебин алууну жакшыртууда iMоMo технологиясын 
пайдалануу)
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1995-жылы Кыргыз Өкмөтү суу 
жеткирүүнүн акысын киргизген, 
бул учурунда СПАларга иррига-
циялык кызмат көрсөтүү үчүн 
акыларды алууну шарттады.

Ушул себептерден улам 
¤нүгүү жана кызматташтык бо-
юнча швейцариялык агенттиги 
сугат сууларынын эсебин алууну 
жакшыртууга багытталган  Кыр-
гыз Республикасында коммуни-
кациянын азыркы технология-
сын пайдалануу менен жогорку 
технологиялык, аз каражат сар-
пталган демилгелерди колдойт. 
Маселени мындай чечүү iMоMo 
(караңыз www.imomohub.com)  
долбоорунун глобалдык демил-
геси менен, Чүй бассейнинде-
ги эки СПА, Талас облусунан 
бир СПА тандалып алынган. 
Бул Чүй облусунун Ысык-Ата 
районундагы Узун-Кыр  жана 
Панфилов районундагы Эл-Суу 
жана Талас облусунун Манас 
районундагы Жорго СПАлары. 
Аталган үч СПАнын суу пай-
далануучулары, СПАны башка-
руучу жана жетектөөчү органы 
суунун эсебин алуунун жаңы 
ыкмаларын киргизүүнү колдо-

шот, бул СПАлардын техника-
лык жаңылануусу жана өнүгүү  
жакшы, алар  iMоMo техноло-
гиясын киргизүүгө абдан кы-
зыкдар жана даяр болгондуктан, 
учурда Чүй облусундагы Узун-
Кыр жана Эл-Суу СПАларында 
суу өлчөгүч посттор курулуп 
бүтүп, атайын билдиргичтер 
орнотулган. Бул билдиргичтер 
райондук суу чарба башкарма-
лыктарынын карамагындагы 
суу өлчөгүч посттордо да орнот-
улуп, тиешелүү маалыматтар-
ды мезгил-мезгили менен бир 
эле учурда райондук суу чар-
ба башкармалыктарынын суу 
пайдалануу бөлүмдөрүндөгү 
жана СПАлардагы компьютер-
лерге жөнөтүп турат. Райондук 
суу чарба кызматкерлеринин 
тиешелүү адистери жана СПА-
нын кызматкерлери бул бил-
диргичтер коюлган суу өлчөгүч 
посттордо канча көлөмдө суу 
берилип жатканын эч убарасыз 
эле монитордо көрүп турушат. 
Бул албетте суу ресурстарын 
башкарууда, бөлүштүрүүдө, 
байкоо жүргүзүүдө ыкчам, пай-
далуу мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. 
Ал эми Манас районунун Жорго 

СПАсында суу өлчөгүч посттор-
ду куруу иштери башталганы 
турат.

iMоMo долбоору техноло-
гиялык жактан, белгилүү про-
филдердеги арыктарда суунун 
деңгээлинин автоматтык эсебин 
толук алууну пайдалануу ме-
нен, СПАлардагы жергиликтүү 
булактардагы суунун балансын 
ченөөгө багытталган. Кыргыз 
Республикасында iMоMo дол-
боору жогорку сапатты кам-
сыздоо үчүн Водоавтоматика 
жана метрология (ПКТИ) ме-
нен тыгыз кызматташууда. Суу 
өлчөгүч посттордо ушул инсти-
туттун билдиргичтери орнот-
улуп, тиешелүү маалыматтарды 
райондук суу чарба мекемесине 
жана СПАга жөнөтүп турат.

Сугат мезгилинде, бул 
көрсөткүчтөр автоматтык 
түрдө GSM технологиясы-
нын жардамы менен  СПА-
нын кеңсесиндеги базалык 
көрсөткүчтөр менен байланыш-
кан модемге жөнөтүлөт, андан 
сырткары райондук суу чарба 
башкармалыктарындагы авто-
маттык суу жана финансынын СУ
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эсебин алуучу кеңселер менен 
байланышта болот. iMоMo дол-
боорунун катышуучулары веб-
инструмент иштеп чыгат, ал 
СПА менен райондук суу чарба 
башкармалыктарынын ортосун-
да жана СПАнын ичинде фи-
нансылык отчеттуулукту жана 
суунун эсебин алуу, суу пайда-
ланууну пландаштыруу процес-
син автоматташтырууну жак-
шыртууга багытталган. 

Ошол эле мезгилде мураптар 
суунун көлөмүн жана деңгээлин 
ченөө боюнча кымбат эмес, 
жогорку  технология менен 
камсыздалат. Бир технология 
“акылдуу рейка” деп аталат, 
бул прибор суунун тереңдигин 
ченөөдө пайдаланылат, иштөө 
принциби басымга негизделген. 
Ал параметрлери бар жерлер-
де пайдаланылат. Мураптар бул 
рейканы арыкка коюп, алар-
дын көзөмөлүндөгү такталган 
жерлердеги суунун тереңдигин 
автоматтык түрдө окуса болот. 
Ыкчам телефон менен, СПА-
дагы аныкталган жерлерде су-
унун дењгээлинин маалыматы 
үчүн бөлүнгөн жергиликтүү 
телефондун номерине СМС 
билдирүүлөрдү жөнөтө алат. Ал 
жердеги көрсөткүчтөр түйүндүн 
финансылык жана суу балан-
сынын  эсеби үчүн автоматтык 
түрдө СПАнын веб-базасында  
сакталат, ал жерден эсепчи фи-
нансылык  жана суунун эсебин 
мындан ары иштеп чыгуу үчүн 
ал маалыматты пайдалана алат.

Экинчи технология смарт-
фондор технологиясын пайда-
лануу аркылуу суунун агымын 
жеринде ченөөгө негизделген. 
Бул технологияны мураптар су-
уну стандарт эмес профилдерде, 
мисалы, жер арыктарда ченөөдө 
пайдаланышат. Технология тол-
кундук ылдамдык түзүмүн жа-
на суунун тереңдигин агымды 

баалоодо ушундай жасалган, 
смартфондордун автоматтык 
тиркемелери катары да иштей 
берет. Суунун көлөмүн тирке-
менин жардамы менен эсептеп 
алган соң, ал көрсөткүчтөр, 
мурунку “акылдуу рейка”  тех-
нологиясы сыяктуу СПАдагы 
көрсөткүчтөрдүн сандык база-
сына жөнөтүлүшү мүмкүн.

Көрүнүп тургандай, мунун 
артыкчылыгы, СПА менен рай-
ондук суу чарба башкармалык-
тарынын ортосунда, мындан 
сырткары СПАнын ичинде да 
суунун жана финансынын эсе-
бин алууну жакшыртуу, iMоMo 
түзүмүнүн технологиялык 
компоненттеринин төмөнкү 
бааларынын негизинде ка-
ралган. iMоMo технологиясы 
эксперименттик изилдөөлөр 
ийгиликтерди көрсөткөн шарт-
та, Кыргыз  
Р е с п у бл и к а -
сынын бардык 
С П А л а р ы н -
да тез арада 
к и р г и з ү ү н ү 
жана чоң мас-
штабды кам-
сыздайт.

iMоMo тех-
нологиясынын 
к о м п о н е н т -
тери, кымбат 
эмес принцип-
тердин неги-
зинде иште-
лип чыккан, 
бул техноло-
гия СПАлар-
га жайылтуу, 
СПАлар үчүн 
туруктуу, жа-
шап кетүүчү 
б и з н е с - м о -
делди сунуш-
тоо менен, 
ф и н а н с ы л ы к 
жактан өзүнө 

тарткан технология болуп са-
налат. iMоMo технологиясы-
нын СПАларга узак мөөнөттүү 
өнүгүүсүндө көп чыгымдар-
ды алып келбеген, СПАнын 
үзгүлтүксүз иштешине жа-
на дыйкандарды сапаттуу 
тейлөөсүнө жеткирүүчү чоң  по-
тенциалы бар.
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