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СУУ МЕНЕН КАМСЫЗДОО 
ЖОГОРУЛООДО

Учурда Эл аралык єнїктїрїї ассо-
циациясы тарабынан каржыланган 
«Экинчи ички чарбалык сугат дол-
бооруна кошумча каржылоо» долбоо-
ру ишке ашырылып, бїгїнкї кїнгє 
ийгиликтїї аяктаса, Єнїктїрїї жана 
кызматташтык боюнча Швейцария-
лык агенттик каржылаган «Улуттук 
суу ресурстарын башкаруу» Фаза 1 

жана Айыл чарба жана азык-тїлїк 
коопсуздугу боюнча глобалдык про-
грамма тарабынан каржылануучу 
«Айыл чарбасынын єндїрїмдїїлїгїн 
жана тамак-ашты жакшыртуу» дол-
боорлору єзїнїн иштерин улантып 
келїїдє. Жогоруда аталып єткєн 

долбоорлордун баары 
Дїйнєлїк банк тарабынан 
башкарылып келет.

Акыркы жылдары Кыр-
гызстандын суу чарба тар-
магына эл аралык уюмдар 
тарабынан зор кєўїл буру-
луп келген жана азыркы 
кезде да Дїйнєлїк банк 
єлкєбїздїн суу чарба тар-
магына кєп кєўїл буруп, 
олуттуу салымын кошуп 

келїїдє. Мисалга алсак, мамлекет-
ти инвестициялоо программасы бо-
юнча республиканын суу секторунда 
Дїйнєлїк банктын башкаруусунун 
алдында «Экинчи ички чарбалык су-
гат долбооруна кошумча каржылоо» 
(2-ИЧСД КК) долбоору ишке ашы-
рылып, 2016-жылдын 31-декабрын-

да аяктаган. Долбоордун негизги 
максаты - туруктуу ирригациялык 
тейлєєнї жакшыртуу менен сууну 
пайдаланган фермерлер арасында 
айыл чарба єндїрїшїн жакшыртууга 
мїмкїнчїлїк берїї болуп эсептелет.

2-ИЧСД КК долбоору аталган мак-
сатка жетїїдє їч багыт боюнча иш 
алып барды.

1-компонент - «Суу пайда-
лануучулар ассоциацияларын 
єнїктїрїї». СПАнын суу ресурста-
рынын жана активдерди башкаруу 
аспектилеринин негизинде калыбына 
келтирилген ички чарбалык иррига-
циялык системаларын натыйжалуу 
жана сарамжалдуу пайдалануу.

2-компонент - «Ирригациялык 
жана дренаждык инфраструктура-
ларды калыбына келтирїї жана 

Эл аралык кеўешчилер менен болгон 
чогулуш учурунда

Чїй бассейндик кеўешинин кезектеги отуруму

СУУ - ЄМЇР БУЛАГЫ
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модернизациялоо».
3-компонент - 

«Долбоорду башка-
руу».

Учурда берилген 
а к ча-к ара ж ат т ар 
толугу менен иш-
тетилип, тємєндє 
кєрсєтїлгєн иш-
чараларга жумша-
лып, мамлекетибиз-
ге єзїнїн пайдасын 
алып келди. 1 – ком-
поненттин алкагында 
бардык 486 Суу пайда-
лануучулар ассоциа-
циясына (СПА) инсти-
туционалдык жактан 
колдоо кєрсєтїлдї. 
Реаби литаци я дан 
єткєн 115 СПАнын 
ички чарбалык ир-
ригациялык тутум-
дарын техникалык 
жактан тейлєє боюн-
ча 5 жылдык пландар 

тїзїлдї, ирригациялык тутумдарын 
сапаттуу тейлєє їчїн 23 СПАга экс-
каватор техникалык кредит катары 
берилди. 114 СПАнын суу пайдала-
нуу боюнча пландары атайын ком-
пьютердик «CROPWAT» программасы 
аркылуу тїзїлдї. Облустарда сууну 
їнємдїї пайдалануу боюнча 25 фер-
мердик кєргєзмє талаа участокто-
ру уюштурулду. Суу пайдалануучу-
лар ассоциацияларын колдоо боюнча 
облустук жана райондук бєлїмдєр 
суу єлчєєчї жабдуулар менен кам-
сыз болушту, 419 СПАнын адистери-
не СПАлардын ишмердїїлїгїнїн ар 
тараптуу аспекттери боюнча окуулар 
жана семинарлар єткєрїлдї. Бардык 
облустарда чарбалар аралык иррига-
циялык тутумдарды сапаттуу тейлєє 
максатында єлкє боюнча 72 коомдук 
суу чарба кеўештери тїзїлдї. Респу-
блика боюнча 35 СПАнын союздары 
тїзїлїп, анын ичинен 10 СПА сою-
зу ийгиликтїї иш алып барышууда. 
СПАлардын Республикалык союзуна 
413 СПА мїчє болуп катталды.

Нарын облусунун Ат-Башы райо-
нундагы Орто-Келтебек СПАсынын 
каналындагы тундурма

Жалал-Абад облусунун 
Базар-Коргон районун-
дагы Мырза-Суу СПАсы-
нын каналы

Чїй облусунун Сокулук 
райондагы Шоролу СПА-
сынын каналы

Талас бассейндик кеўешинин ке-
зектеги отуруму - 17.02.2017-ж
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Инфраструктураны калыбына 
келтирїї жана модернизациялоо 
компонентинин алкагында 18 СПА 
калыбына келтирїї программасы-
на киргизилип, долбоор башталган-
дан бери 12 СПАнын ички чарба-
лык ирригациялык тармактарында 
калыбына келтирїї иштери аякта-
ды. Ал эми калган 6 СПАда калыбы-
на келтирїї иштери 2017-жылдын 
1-майына чейин аяктайт. Калыбына 
келтирїї иштери аяктаган 12 СПА 
боюнча тємєнкї жумуштар аткарыл-
ды: 103 км канал калыбына келти-
рилди, 1 даана суткалык жєнгє салуу 
бассейни тазаланды, 147 гидропост 
курулду, каналдарда башка курулма-
лар 820 даана, 24 599  гектар аянтты 
суу менен камсыздоо жогорулады.

УЛУТТУК СУУ 
РЕСУРСТАРЫН БАШКАРУУ 

ФАЗА-1 ДОЛБООРУ
Улуттук суу ресурстарын башка-

руу Фаза-1 долбоору 2015-жылдын 
29-апрелинен тартып ишке кирди. 
Долбоор Єнїктїрїї жана кызмат-
таштык боюнча Швейцариялык 
агенттик тарабынан каржы-
ланып, учурда алгылыктуу 
иштер жїрїп жатат.  Долбоор-
дун максаты - суу ресурстарын 
башкарууну жана суу пайда-
лануучуларга кєрсєтїлїїчї 
ирригациялык кызматтын на-
тыйжалуулугун, суунун эсе-
бин алууну жана ачыктыкты 
жогорулатуу, суу пайдалану-
унун єндїрїмдїїлїгїн жана 
натыйжалуулугун жакшыр-
туу, суу менен байланышкан 
чыр-чатактарды кыскартуу-
нун эсебинен, колдо болгон 
суу ресурстарын башкаруу-
нун ыкмаларын жана азыр-
кы жетишкендиктерин жай-
ылтуу.

Долбоор 3 багыт боюнча 
иш алып барат.

1-компонент - «Суу ресур-

старын башкарууда улуттук 
потенциалды бекемдєє». Бул 
компоненттин алкагында Суу 
чарба жана мелиорация де-
партаментинин (СЧжМ) суу 
ресурстарын башкаруу по-
тенциалын бекемдєєгє, суу 
чарбасын башкарууга жана 
пландаштырууга, Суу кодек-
синин чечїїчї элементтери-
нин айрымдарын ишке ашы-
рууда кємєктєшїїгє ылайык 
уюштурулган иш-чаралар кар-
жыланат. Анда СЧжМ депар-
таментинин борбордук, облу-
стук, райондук бєлїмдєрїнїн 

ортосунда маалымат алмашуунун 
сандык тїзїмїн орнотуу, маалымат-
тык-техникалык бєлїмдї жана пер-
соналды тїзїмдї тейлєєгє окутуу, 
СЧжМ департаментинин аналити-
калык бєлїмїнїн бассейндик суу 
ресурстарын башкаруунун алдын 
ала пландарын жана суу ресурста-
рынын Улуттук стратегиясын иш-

теп чыгуу, бассейндик карталарды 
тїзїїнї кошуп, бассейндик суу ре-
сурстарын башкаруу їчїн суу ре-
сурстарын башкаруу бєлїмдєрїндє 
суу ресурстарын пландоо жана тал-
доо маселелери боюнча потенциа-
лын бекемдєє; маалымат базасынан 
турган, їзгїлтїксїз суу ресурста-
ры, дарыялык жана тїзїмдїк суу-
нун кєлємї, ар кандай уюмдардан 
алынган суу алуу жана иштетилген 
суулар менен толукталып турган суу 
жєнїндє маалымат тїзїмїн иштеп 
чыгуу жана киргизїї маселелери 
камтылган. СЧжМ департаменти-
нин борбордук, облустук, райондук 

бєлїмдєрї їчїн маалымат-техно-
логиялык жабдуулар (ноутбуктар, 
ГИС жумушчу станциялары, дес-
ктоптор, борбордук бєлїм жана 7 
облус їчїн серверлер жана алардын 
їкєктєрї) сатылып алынып, аймак-
тарга жеткирилип, орнотулду. Бе-
рилген жабдуулар орнотулгандан 
кийин маалымат базасынан турган, 

Баткен облусунда єткєрїлгєн таж-
рыйба алмашуу семинары

Курулуш иштери боюнча координатор
Мусаев Кудретали Нажимидинович

Ысык-Кєл облусунда єткєрїлгєн тажрыйба 
алмашуу семинары

СУУ - ЄМЇР БУЛАГЫ



їзгїлтїксїз суу ресурстары, дары-
ялык жана экологиялык суунун 
кєлємдєрї, сууну алуу жана иште-
тилген суулар, ар кандай єнєктєш 
уюмдардан (Єзгєчє кырдаалдар ми-
нистрлигинин єзгєчє кырдаалдарды 
алдын алуу кєзємєлдєє департамен-
ти, Геология жана минералдык ре-
сурстар боюнча комитеттин алдын-
дагы гидрогеологиялык экспедиция, 
Мамлекеттик каттоо кызматынын 
алдындагы кыймылсыз мїлккє укук-
тарды каттоо жана кадастр департа-
менти, “Чїй-Талас транс чек аралык 
бассейни боюнча Кыргызстанда суу 
боюнча маалыматтарды башкарууга 
кємєктєшїї iMoMo долбоору, Таза 
суу менен камсыздоону єнїктїрїї 
департаменти, Жерге жайгашты-
руу боюнча мамлекеттик долбоор-
лоо институту) келген маалыматтар-
дын негизинде суу боюнча маалымат 
тїзїмї ишке киргизилет. Бїгїнкї 
кїнгє маалымат алмашуу боюнча 
жогорудагы єнєктєштєр менен ме-
морандумдарга кол коюлган. Кол 
коюлган меморандумдар эки та-

рапка теў мындан ары маалымат-
ты єз ара пайдалануунун натыйжа-
сында  Кыргыз Республикасынын 
суу ресурстарынын кєйгєйлєрїн 
чечїї боюнча маалыматтарды ал-
машууга мїмкїнчїлїк берет. Ан-
дан сырткары СЧжМ департамен-
тинин аналитикалык бєлїмїнїн 
бассейндик суу ресурстарын баш-
каруу їчїн суу ресурстарын башка-
руу бєлїмчєлєрїндєгї маселелери 
боюнча суу ресурстарын пландоо 
жана талдоо боюнча потенциалын 
жогорулатуу, Кыргыз Республика-
сында Суу атласынын тїзїмїн даяр-
доо боюнча да иштер жїргїзїлїїдє. 
Маалыматтык-техникалык бєлїмдї 
жана персоналды тїзїмдї тейлєє 
боюнча окутуу жїргїзїлєт.

2 – компонент - “Суу ресурстарын 
башкарууну жана суу пайдалануучу-
ларга кєрсєтїлїїчї ирригациялык 
кызматтын натыйжалуулугун жого-
рулатуу”. Ирригациялык-дренаждык 
тїзїмдєрдї башкарууну жакшыртуу 
жолу менен, Суу чарба жана мели-
орация департаментинин СПАлары 

СПАлар кошуунуна жана суу пайда-
лануучуларга суу жеткирїїсї боюн-
ча кызмат кєрсєтїїнїн деўгээлин 
жакшыртууга кємєктєшєт. Азыр-
кы учурда 2 -компоненттин чегин-
де чарба аралык тїйїндєрдї экс-
плуатациялоону жана техникалык 
тейлєєнї жакшыртууда ирригаци-
ялык-дренаждык инфраструктура-
ларды башкаруу планын тїзїїнїн 
колдонмосун иштеп чыгуу боюнча 
иштер жїргїзїлдї. Компоненттин 
алкагында эксплуатациялоону жана 
техникалык тейлєєнї башкаруу 
киргизилип, анын жол-жоболору, 
пайдаланышы боюнча семинарлар 
єткєрїлдї. Азыркы учурда танда-
лып алынган 6 тїзїмдє (Ош облу-
сундагы Араван-Ак-Буура каналы, 
Баткен облусундагы Кожо-Кайыр 
каналы, Чїй облусундагы Совхоз-
ный каналы, Ысык-Кєл облусунда-
гы Комсомол каналы, Жалал-Абад 
облусундагы Левая Магистраль Ку-
гарт каналы жана Талас облусунда-
гы Чоў Талас каналы) инвентари-
зация бїткєрїлдї. Тандалган  алты 

тїзїмдє 2-компоненттин базалык 
индикатордук кєрсєткїчтєрїн 
аткаруу максатында СПАлар бо-
юнча сурамжылоо жїргїзїлїп, 6 
тїзїмдїн техникалык тейлєє жана 
эксплуатациялык чыгымы боюн-
ча, экинчи жана їчїнчї катарда-
гы магистралдык жана чарба ара-
лык каналдар боюнча суу берїї 
жєнїндє маалыматтар чогулту-
лууда. Бїгїнкї кїндє 6 тїзїмдє 
теў коомдук суу чарба кеўештери 
тїзїлїп, иш жїргїзїїдє. Ошон-
дой эле 2-компоненттин алкагын-
да Суу чарба жана мелиорация де-
партаментинин, бассейндик жана 
райондук суу чарба башкармалык-
тарынын кызматкерлери їчїн экс-
плуатациялоону жана техникалык 
тейлєєнї башкарууну жана ком-
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Чиполетти суу ченєєчї жабдууну колдонуу боюнча окутуу

УСРБ долбоору боюнча єткєрїлгєн семинар, 
2017-жылдын январь айы
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