
 Суусамыр өрөөнүндөгү алтыгана зыянкеч бадал өсүмдүгү баскан жайыт жерлердин аянты жыл 
сайын өсүүдө. Мындай көрүнүш мал жайылуучу жайыттардын аянтынын кыскарышына өбөлгө түзүп, 
малдын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууга терс таасирин тийгизип келет. Бул маселе 2017-жылдын апрель 
айында Суусамыр жайытында өткөн семинарда талкууланды.  
 КР Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Жайыт, мал жана балык 
чарба департаментинин демилгеси менен уюштурулган иш чара “Жайыттарды жана мал чарбачылыкты 
башкарууну жакшыртуу” долбоорунун колдоосу менен өткөрүлдү.  
 Суусамыр жайытынын абалын жакшыртуу максатында уюштурулган практикалык кеңешме Жайыт 
комитеттеринин, айыл өкмөтүнүн жана райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктарынын 

кызматчыларынын, айыл чарба министрлигинин, Жайыт департаменинин 
жана Айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмүнүн, КР Жайыттар 
жана мал чарба илим изилдөө институтунун жана башка мамлекеттик 
мекемелердин адистеринин катышуусунда өттү.  
 Алтыгананын жайылып кетиши – Суусамыр өрөөнүндөгү 
жайыттардын абалынын начарлашынын негизги себептеринин бири болуп 
эсептелет. Аталган өрөөндөгү жайыттарды пайдаланууга укуктуу болгон 
Чүй, Талас жана Жалал-Абал облустарынын Жайыт пайдалануучулардын 

бирикмелери жайыттарды жакшы абалда сактап калуу иштерин жүргүзүшүүдө. Ошентсе да, бир гана 
алардын аракети менен маселе чечиле койбойт.  
 Адистердин айтымында, алтыгана менен күрөшүүнүн үч жолу бар. Ар бир ыкма өзүнүн кемчилиги 
жана артыкчылыгы менен айырмаланат: химиялык ыкма – гербициддин негизинде жасалган химиялык 
каражаттарды колдонуу, биологиялык ыкма – зыянкечтерди, биологиялык жер семирткичтерди 
пайдалануу жана механикалык ыкма – өсүмдүктөрдүн тамырын жулуп салуу, жерди айдоо, өсүмдүктү 
чабуу же өрттөө. Азыркы учурда алтыгана басып кеткен аянтты кыскартуу боюнча олуттуу чараларды 
аткаруу зарылчылыгы кайрадан пайда болду.  

 Жайыттардын абалын жакшыртуу, өзгөчө жайыттардын деградациясы менен күрөшүү – Жайыт 
комитеттеринин аткаруучу органдары - Жайыт пайдалануучулардын бирикмелери тарабынан даярдала 
турган жайыттарды жамаатык башкаруу пландарынын негизги пункту болуп саналат. ▪ 
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Адистен кеңеш 

Жайыт жана укук 

Кыргыз Республикасынын “Жайыттар жөнүндө” мыйзамына толуктоолор киргенден баштап Жайыт 

пайдалануучулар тарабынан көптөгөн түшүнбөгөн суроолор пайда болду. Жер-жерлерде келген 

суроолорго Жайыт, мал жана балык чарба, “Кыргыз жайыты” Жайыт пайдалануучулардын улуттук 

ассоциациясы жана Айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү жоопторду даярдашты.  

Түп районунан суроо: Учурда Жайыт комитетинин бардык акча каражаттарын казынага салынып 
жатат. Макул, буга каршы деле эмеспиз. Бирок грант аркылуу келген долбоордун акча каражаттары 
эмне болот? Аны дагы казынага салса биз кантип иш алып барабыз? 
Жооп: Бюджеттик кодекс мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча органдардын 
бардык финансылык операцияларын казыналык эсеп аркылуу жүргүзөт. Тилекке каршы, азыркы 
учурда башка альтернатива жок. Мунун баары финансы каражаттарын түзүүнү жана чыгымдоону 
максаттуу багытта жүргүзүү үчүн аткарылат. Ал эми грант маселесине келгенде, Бюджеттик кодекс 
тарабынан гранттар үчүн КР Каржы министрлигинин Борбордук казынасынын уруксаты менен 
коммерциалык банктардан  эсеп ачуу белгиленген. (КР Бюджеттик кодексинин 2 п., 6 б., 105 бер.) 
Кочкор районунан суроо: Соң-Көл жайлоосуна кеткен Калмак-Ашуу деген жол бар. Жылда бул 
жайлоого 6 айыл өкмөт жайлоого чыгабыз. Бул жолду ДЭУ-14 мекемеси тейлейт. Бирок, малчылар 
жайлоого кетээрде ДЭУ-14 ишканасына майга акча берип анан жолду ачтырышат. Эгерде бербесе 
жолду күзгө чейин деле ачпай коюшат. Негизинен бул жолду мыйзам боюнча кимиси тейлеш керек 
- ДЭУ-14 ишканасыбы же Жайыт комитетиби? 
Жооп: ДЭУ - 14 (Жолдорду тейлөө жана башкаруу) Кыргыз Республикасынын атайын мамлекеттик 
кызматы - жолдордун жана көчөлөрдун, алардын уюштуруу элементтерин, техникалык көзөмөлдөө 
жана колдоонуу (токтотуучу жерлер жана башка) транспорттун эркин өтүшүн камсыз кылууну ишке 
ашырат. Ушул максаттардарды ишке ашыруу үчүн ДЭУда техникалык каражаттар жана башка бардык 
зарыл болгон каржылыктар бар. Бирок ДЭУ- 14 бюджеттен каралган гана каражаттын чегинде иш 
аткарат. Андыктан ДЭУ-14түн башкармалыгына жолдорду камсыз кулуу тууралуу сунушту алдын ала 
жана жазуу түрүндө кайрылыңыз. (КР “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” 
мыйзамынын 2-б., 8-бер). Эгерде ДЭУнун каражаты жетишпей турган болсо, жетишпеген каражатты 
аталган алты Жайыт комитети чогултуп бериши керек. 
Ат-Башы районунан суроо: Бүгүнкү күндө жайыт комитеттери жайыт акысын чогултуу менен гана 
чектелип жатат. Жайыт акыларын жана мал башына чогултулган акча каражаты ар бир райондо ар 
кандай баа менен жүргүзүлүп жатат. Мыйзам чегинде бирдиктүү бир баа киргизип берсеңер жакшы 
болот эле. 
Жооп: Жайыт комитети жайыт пайдалануучулар бирикмесинин аткаруучу органы катары мекеменин 
максаттары жана милдеттеринде белгиленген бардык иштерди алып барат. Жайыт комитети 
тарабынан аткарыла турган пландардын жана иш-аракеттердин тизмеси КР “Жайыт жөнүндө” 
Мыйзамынын 6-беренесинде каралган. 
Жайыт жерлерин пайдалануу үчүн акы төлөө тартиби жөнүндө жобо КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 19-
июнундагы №386 токтому менен бекитилген. Бул жобо жайытка кирүүгө уруксат берилген малдын 
санына жана түрүнө жараша жайыт пайдалануу үчүн акы белгилөөдө бирдиктүү мамилелерди түзүүгө 
багытталган жана бардык Жергиликтүү өз алдынча органдары жана алар тарабынан түзүлгөн Жайыт 
пайдалануучулар бирикмелери бул жобону милдеттүү түрдө аткарууга тийиш.  
КР “Жайыттар жөнүндө” мыйзамына ылайык төлөмдүн мал башына наркын аныктоо жайыт 
пайдалануучулар бирикмесине жүктөлгөн жана ал айылдык Кеңештин бекитүүсү менен күчүнө кирет. 
Ошол үчүн республикалык деңгээлде мал башына тарифтер бекитилбейт. Эскерте турган нерсе 
төлөмдүн мал башына наркын аныктоо жайыттарды жакшыртуу, инфраструктураларын (жол, көпүрө, 
каптаж) реконструкциялоо, ремонттоо, жайытты башкаруу иштерине кеткен чыгымдарды эске алуу 
менен түзүлгөн сметанын негизинде гана аныкталып анан бекитилиши керек. ▪   
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Ветеринария 

 

Иттерге дегельминтизация иши жүргүзүлүүдө 

 Кыргызстан боюнча эхинококкозго каршы ит мышыктарга дегельминтизациялоонун 2017-
жылдагы экинчи кварталы өз ишин улантып жатат. Дегелминтизация квартал сайын жүргүзүлүп турат. 
 “Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү - 1” долбоорунун 
алкагында 2017-жылга 2 миллион Азинокс таблеткасы жалпысына 55 миң 
АКШ долларына сатылып алынган.  

Эхинококкоз адам үчүн өтө коркунучтуу, аны менен ооругандан 
кийин майып болуп калуу коркунучу зор. Илдет негизинен боорду жана 
өпкөлөрдү бузат, эхинококкоз кистасы түрүндө пайда болот, ал 
хирургиялык жол менен гана алынат.   

Дарылар Айыл чарба, тамак-аш, өнөр жайы жана мелиорация 
министрлигинин алдында ишке ашырылып жаткан “Мал чарбасын жана 
рынокту өнүктүрүү - 1” долбоорунун алкагында алынып, КРнын Өкмөтүнүн 
алдындагы ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча 
мамлекеттик инспекциясына өткөрүлүп берилет. Ал эми Мамлекеттик 
ветинспекция дарыларды райондук башкармалыктарга жеткирип, жеке 
ветеринарларга таратат. ▪ 
    

 

Бруцеллезго каршы вакцинациялоо алып барылууда 
 

 Кыргызстан боюнча бруцеллезго каршы вакцина жүргүзүү иши башталды. 2017-жылдын 5 
айында 186 миң баш бүткөрүлдү. Бул туурасында КРнын Өкмөтүнүн алдындагы ветеринардык жана 
фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын Жаныбарлардын ден-соолугун 
көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Мурат Абдраев билдирди.  
 Республика боюнча 679,3 миң баш быйылкы жылы туулган козу-токтуларды эмдөө планга 
киргизилген. Жылдык план 2 млн.  
 “Жылдын жай айлары болгон июнь менен август эң оптималдуу мезгил. Жаз мезгилинде мал 
жайытка кетет. Ветеринар вакцинация ишин ошол жакта жасайт. Кызмат көрсөтүүгө бакмачы төлөйт. 
Анткени ал мал ээлеринен эрте эле чогултуп койгон. 
Мына ошол себептен ветеринарлар өздөрүнүн 
жумушун тез бүтүп жатышат” – дейт М.Абдраев. 
 “Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү - 1” 
долбоорунун алкагында 2017-жылга 2 млн РЕВ-1 
вакцинасы жалпысынан 143 миңден ашуун АКШ 
долларына сатылып алынган.  
 “Белгилей кетүүчү нерсе, долбоордун 
алкагында 2009-жылдан бери ветеринардык 
врачтардын бруцеллезго каршы эмдөө иштеринин 
жана элдин арасына түшүндүрүү иштеринин жакшы 
жүрүшүнүн натыйжасында адамдардын арасында 
бруцеллез оорусу беш эсеге түштү”, - дейт М.Абдраев. 
 РЕВ-1 вакцинасынын өзгөчөлүгү дарыны малдын көзүнө тамчылатат. Малдын иммунитети 
төрт жылдан жогору сакталат. Кой-эчкилердин кулагын тешүү анын бруцеллезго каршы 
вакцинациялоодон өткөндүгүнүн белгиси болуп саналат. ▪ 

 

3-бет 



  Кыргызстанда 2013-жылы жеке 
ветеринардык адистердин саны 1500 миңден 
ашык болсо, бүгүнкү күндө республика боюнча 
2373 жеке ветеринардык адис Ветеринардык 
палатадан каттоодон өттү. Башкача айтканда, 
төрт жыл аралыгында жеке ветеринардык 
адистердин саны 60%га өскөндүгү байкалууда. 
Жеке ветеринардык адистердин санынын 
өсүшү өзгөчө Ош, Чүй, Жалал-Абад жана Нарын 
облустарында белгиленгендигин 
Ветеринардык палатанын директору Кубатбек  
Маматкулов 
билдирди.  
 Анын 
айтымында, жеке 
ветеринардык 
адистердин 
санынын 
өсүшүнүн бир 
канча себептери 
бар. Алсак, 
акыркы эки жыл ичинде Кыргыз өкмөтү, 
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 
тарабынан жалпы ветеринария тармагын эл 
аралык талаптарга шайкеш келтирүү багытында  
жакшы көңүл бурулуп келүүдө. “Ветеринария 
жөнүндө” мыйзам 2014-жылдын 30-апрелинде 
кабыл алынса, ал мыйзам 2017-жылы 
ветеринария системасын жакшыртууга 
багытталган өзгөртүүлөр менен толукталды. 
 Ветеринария жаатындагы мамлекеттик 
ыйгарым укуктуу органдын кээ бир 
функцияларын жеке ветеринардык адистерге 
берүү боюнча мыйзамдык база түзүлдү. 
Акыркы өзгөртүү боюнча жеке ветеринарларга 
берилген функциялык милдеттер болуп, мал 
жана мал чарба азыктарын сертификаттоо, 
малдын саламаттыгын көзөмөлдөөгө 
багытталган мамлекеттик программаларды 
аткаруу жана жеринде эпизоотиялык абалга 
мониторинг жүргүзүү болуп саналат. Жеке 
ветеринарлардын жоопкерчилигин көтөрүү 
багытында аталган мыйзам менен кошо 
административдик жоопкерчилик жөнүндөгү 
Кодекске да толуктоолор киргизилди.  

Эгерде ветеринардык адис өзүнүн милдеттерин 
толук аткарбаса же таптакыр аткарбаган учурда же 
ветеринардык каттоодо жок ишкердик жүргүзсө, 
анда админстративдик чара көрүлөт деген берене 
кирди. Учурда жасалып жаткан иш аракеттердин 
баары ветеринария тармагындагы мыйзамдык 
базабызды учур талабына шайкеш келтирип, 
кесипке жогорку билимдүү кесипкөй адистердин 
келишин шарттоого багытталууда дейт  
К.Маматкулов. 
 Ошондой эле, жеке ветеринарлардын жыл 
сайын көбөйүшүнө ветеринария тармагында ишке 
ашырылып жаткан долбоорлор менен 
байланыштуу деп эсептешет адистер. Мисалы,  
2013-жылда башталган “Мал чарбасын жана 
рынокту өнүктүрүү” долбоорунун негизги 
багыттарынын бири ветеринария системасын 
өнүктүрүү, анын ичинде жеке ветеринардык 
адистерге гранттык колдоо көрсөтүү болуп саналат. 
Долбоордун негизинде гранттык жардамдар 
берилип, учурда жалпысынан 910 жеке 
ветеринардык адистер өзүлөрүнүн материалдык 
техникалык базасын чыңдоого жетишүү менен 
көрсөтүп жаткан кызматтарынын сапатын 
жакшыртуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту.   

 Долбоорлордун алкагында ветеринария 
тармагынан көрсөтүлгөн колдоолордун 
натыйжасында, элдердин бруцеллез оорусуна 
чалдыгышынын акыркы жылдары беш эсеге 
кыскарышын, долбоордук иш чаралардын өз 
максатына жетип жаткандыгынын далили катары 
кабылдасак болот.  

Жеке ветеринарлардын 6,5% аялзаты түзүп, 
алардын эң көбү Чүй облусунда 43 болсо, эң аз 
Баткен облусунда эки жеке ветеринар аял иштейт.  

Жеке ветеринардык адистердин 12,2%ын 30 
жашка чейинки курактагы адамдар түзсө, 70%ын 30 
жаштан 60 жашка чейинкилер түзөт. Ал эми 15,4%
ын 60 жаштан жогоркулар түзөт.  

Жалпы ветеринарлар адистердин 35%ын 
ветеринардык врачтар, 51,1%ын ветеринардык 
фельдшерлер түзсө, 13,7%ын ветеринардык 
санитарлар түзөт. ▪ 
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Анализ жана изилдөө 

 

Кыргызстанда жеке ветеринарлардын саны акыркы төрт жыл ичинде 60%га жакын өстү  
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Диаграмма: Жеке 
ветеринарлардын санынын өсүшү. 



Ветеринардык препараттар боюнча 
тренингдер башталды 

 
 Ысык-Көл жана Нарын облустарында 2017-
2018-жылдарга “Ветеринардык дары-дармек 
каражаттарынын жана тоют кошулмаларын 
жүгүртүүнү башкаруу” деген темада тренинг 
өткөрүү пландалган. Окутууга жеке ветеринарлар, 

фермерлер, айыл 
аймактын 
кызматкерлери жана 
башка кызыкдар 
тараптар катышат. 
Техникалык 
жардамды “Мал 
чарбасын жана 

рынокту өнүктүрүү-1” долбоору көрсөтүп жатат.  
Эске сала кетсек, 2017-жылдын май айында 
Бишкек жана Ош шаарында Ветеринардык дары-
дармек каражаттарын тоют жана тоют 
кошулмаларын каттоо жана сертификаттоо 
борборунун адистери тарабынан тренинг 
өткөрүлүп, тренерлер өзүлөрүнүн 
квалификациясын жогорулатышты.  
 Тренингдин негизги максаты – КРдагы 
дары-дармек каражаттарын, тоют кошулмаларын 
жүгүртүүнү башкарууда укуктук-нормативдик 
актылар менен таанышуу, дары-дармек 
каражаттары, тоют кошулмалары жөнүндө 
түшүнүк, эл аралык стандарттарды билүү, 
ветеринардык дары-дармек каражат тармагы 
боюнча негизги дүйнөлүк тенденциялар менен 
таанышуу болуп саналат.  
 Тренерлер үчүн атайын окуу материалдар 
Айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү 
тарабынан даярдалды. ▪ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ветеринардык дары-дармек каражаттары 
туурасында кандай талаптар бар экендигине 

маани бердиңиздер беле? 
 Жаныбарларды дарылоо ветеринардык 
дары-дармек каражаттары ар кандай техникалык 
талаптарга жооп бергенде гана ишке ашат. Чекене 
соода жүргүзүүдө мыйзамга ылайык, жүгүртүүгө 
түшкөн ветеринардык дары-дармек каражаттары 
техникалык регламенттин талаптарына туура 
келиши керек. Муну менен катар ветеринардык 
дары-дармек каражаттары баалоо 
процедурасынан өтүшү зарыл. Техникалык 
регламенттин талаптарына жооп бербеген 
ветеринардык дары-дармек каражаттарына белги 
коюлбай, рынокко чыгарылбайт.  

 Техникалык регламентте бир нече 
талаптар бар. Биринчиден, ветеринардык дары-
дармек каражаттарын өндүрүүдө пайдаланылган 
чийки заттын коопсуздугу, экинчиден 
ветеринардык дары-дармек каражаттарынын 
даярдалышында ветеринардык аптекалардын 
коопсуздугу, үчүнчүдөн маркировкага (белги), 
таңгактоого өлчөөнү талап кылуу. Ошондой эле, 
ветеринардык дары-дармек каражаттарын 
сактоодо жана ташууда, дарыларды колдонуудагы 
шарттар, ветеринардык дары-дармек 
каражаттарын жок кылууда коопсуздукту жөнгө 
салуу талаптары каралган.  

Айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү 

Ветеринардык билим берүү 

Бишкектеги “Юсвет” ветклиникасынын сүрөтү.  
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 Мукай Байбагышев таң агарып күн чыгаары 
менен башкалардан эрте туруп, бутуна өтүгүн 
кийип, алгач эле сарайына жөнөйт. Малын 
тоюттандырган соң, алардын жаткан жерин 
тазалоого киришет. Жеке ветеринар жумушу абдан 
кызыктуу экендигин каарманыбыз башынан 
өткөргөн окуяларын тизмектеп айтып бергенинен 
улам баамдадык.  
 Кадимки жумуш күндөрүнүн биринде таң 
азандан айылдашы буту ириңдеп кеткен кулунун 
дарылатууга алып келген. Аны көргөн Мукай дароо 
ага операция жасап, жаныбарды кыйнап жаткан 
оорудан куткарып алган. Мал ээси кулуну эмне 
себептен ооруп калганын түшүндүргөн эмес. Ал 
тургай аты дагы жок болгон. Өзү кичинекей болгон 
кулунду Акбозат деп атап койсок болчудай. Акбозат 
тез аранын ичинде эле бутуна туруп, басууга, 
тамактанууга жарап калган. Өзүнүн кызматын так 
аткарып, биринчи жардамды өз убагында 
бергенине сүйүнгөн жеке ветеринар бир жумадан 
кийин өзү дарылаган кулун оорудан эмес жибине 
чалынып, өлүп калганын мал ээсинен угуп, абдан 
таң калган.  
 Жеке ветеринар Мукай Байбагышев жумуш 
учурунда болгон кызыктуу окуяларын бизге 
биринин артынан экинчисин жүзүндө жылмаюу 
пайда болуу менен айтып берип отурду. Дагы бир 
окуя бирөөнүн улагынын иче карыны чыгып калып, 
ошол боюнча алып келген. Анын ичин моргонзовка 
менен жууп тиккен. Кызыгы улак айыккандан 
кийин, аны байлап, үй ээси кайра каарманыбызды 
тамакка чакырганын айтып күлөт.   
 Мукай Байбагышев Жети-Өгүз районунун 
Светлая Поляна айылында жалгыз ветеринар эмес. 
Айыл аймагында ветеринардык кызматтарды дагы 
эки адис көрсөтөт. Ар биринин өзүнүн 
жаныбарлардын бардык түрүнө карата жүргүзүүчү 
профилактикалык, терапевтик, акушердик жана 

хирургиялык 
процедура боюнча 
кеңири милдеттери 
бар.  
Каарманыбыз 
ветеринария 
тармагында бир топ 
тажрыйба топтогону 
анын жеке ветеринар 

болушуна шарт түзүп отурат. Мукай 
Байбагышев Бишкектеги К.И Скрябин атындагы 
Кыргыз улуттук 
агрардык 
университетинин 
ветеринария 
факультетин 1989-
жылы бүтүп, ошол 
жылдан бери 
ветеринария 
тармагында иштеп 
келет. Алгач 
Ветеринардык 
башкармалыкта инспектор болуп, союз 
учурунда фермада МТФда дарылоочу дарыгер 
болуп иштеген. Көптөгөн жоопкерчиликти 
талап кылган, жумушу оор экенин билсе да, 
Мукай учурда өзүнүн туулуп өскөн айылында 
жеке ветеринарлардын катарын толуктап, өз 
кесибинин фанаты болуп иштейт.  
 Жеке ветеринарлардын алган айлыгы 
көп болбосо дагы Мукай ушул кесип аркылуу 
алты баласын багып, үй-бүлөсүнө кам көрүп 
келет. Жубайы аны бардык жагынан колдоп 
турат. Экөө тең айылдык ден-соолук 
комитетинин мүчөсү, ыктыярчылары болуп 
иштейт. Каарманыбыз төрагасы болсо, аялы 
мүчөсү, ал тургай бир бөлмөдө бирге отуруп 
иштешет. Бул жерде үй-бүлөлүк бирикме 
жаныбарларга тиешелүү профилактикалык 
ооруларга гана эмес, адамдарга да жардамын 
берет.  
 Кыргызстандын ар бир регионунда 
айылдык ден соолук 
комитеттери ар кандай иш 
алып барышат эмеспи. 
Светлая поляна айылында 
айылдык ден-соолук 
комитетинин башында 
ветеринардык кызматкер 
иштеп, көп иштерди жасоого 
жетишиптир. Мисал, 
катарында эле алсак, өзүлөрүнүн атрибуттук 
белгилерин ойлоп таап, “Айылдык ден-соолук 
комитетинин мүчөсү” деген төш белгини иштеп 
чыгышкан. ↓ 
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Ийгиликтүү ветеринардын портрети 
 

Мукай Байбагышев жеке ветеринар: “Ооруну дарылабай туруп, аны алдын-алуу керек” 



Айылда болуп жаткан ар кандай топтук иш-чаралар 
айылдык ден-соолук комитесиз өтпөйт. Стилдүү 
форма ыктыярчыларга өзүнчө көрк берет. Ал эми 
алардын ар бир айтылган сөзү тапшырма 
катарында аткарылат.  
 Иштин көзүн билген адам гана аны 
өнүктүрүү үчүн жол издеп, багыттарды ойлоп табат. 
Каарманыбыз Мукай Байбагышев айылдык ден 
соолук комитетинде атайын фонд уюштурган. Бизге 
маек берип жаткан учурда фонддо 90 миң сом акча 
каражаты бар экендигин айтты. Бул сумма чакан 
айыл аймагы үчүн абдан жакшы каражат. Мынча 
суммадагы акча каражатын кантип топтогону 
баарыбызга эле кызык болсо керек. Айыл өкмөтү 
айылдык ден-соолук комитетине бир гектар жер 
берип, ал жерлерге дан эгиндерин, тоют чөптөрүн 
эгип, алган түшүмдү сатып акчасын фондго 
салышкан. АДКнын акча каражатын айылда ар 
кандай иш-чараларды, кайрымдуулук иштерди 
өткөргөнгө жумшашат. Мисалы, жыл сайын 
бруцеллезду алдын-алуу боюнча мектеп 
парламенти менен биргеликте акция өткөрүшүп, 
жергиликтүү эл менен жолугушууларды 
уюштурганга, сынактын жеңүүчүлөрүнө 
сыйлыктарды тапшырууга фонддон акча 
каражатын бөлүшөт.  
 Эхинококкоз оорусунун жугушу туурасында 
дарыгер Мукай түшүндүрүү абдан кыйын дейт. 
Чындыгында биринчи жолу түшүнүүгө абдан оор.  

Эмне себептен 
жапайы 
жаныбарлар үй 
жаныбарлары үчүн 
коркунучтуу? 
Эхинококкоздун 
жайылышына 
себеп болгон 
иттерге эмне 

себептен дегельминтизация жүргүзүп жатышат 
жана алардын заңын кантип жок кылуу керек? 
Эмне себептен жеке гигиенанын эрежелерин 
сактоо маанилүү?  
Бул суроолорго жооп билген адам, аларды 
сактабаса эмне болоорун жакшы түшүнүшөт. Бирок 
жеке ветеринарлардын АДК менен биргеликте 
иштөөсү, калктын түшүнүүсүнө жардамын берип 
келет. 
 
 
 

 

Ысык-Көл облусунда эхинококкозго каршы 
күрөшүү 2013-жылдан бери үзгүлтүксүз 
жүргүзүлүп келет. “Мал чарбасын жана рынокту 
өнүктүрүү” долбоору иттерге таблеткаларды 
бекер берип жана жеке ветеринарларды колдоп, 
аларга керектүү инструменттерди жана 
препараттарды сатып берди. Бул программанын 
негизинде иттерге 
идентификация 
жана квартал 
сайын 
дегельминтизация 
жүргүзүлүп жатат.  
Иттерге дары 
берүүдө оңой эле 
жеп койбошун 
баарыбыз билебиз.  
Ал эми биздин каарманыбыз иттерге 
дегельминтизация жүргүзгөндө кандай 
ыкмаларды колдоноору бизге кызык болду.  
 “Биздин айыл аймагында болжол менен 
алты жүздөй үй иттери бар. Башында 
дегельминтизация жүргүзүүнүн кереги барбы 
деп үй ээлери менен бир аз түшүнбөстүктөр 
болгон. Айрым иттерге дары берээрде алар 
байланып турса дагы үй ээлери кармай албай, 
итке дары бергенде жебей түкүрүп салышат. 
Мындай учурда боорсоктун ичине салып 
беребиз. Ит дарыны жемейин кайталай 
беребиз”, - дейт Мукай Байбагышев. 
 Байбагышевдердин  үй бүлөсү менен 
өткөргөн убакыт тез эле өтүп кеткенин байкабай 
дагы калдык. Бирок, Мукай өзүнүн жумушу, 
айыл эли, малды дарылоо туурасында айта 
берүүдөн тажабайт.  
 Тынбай 
эмгектенүү гана 
жергиликтүү калктын 
жаныбарларга 
жасаган 
мамилесинин 
өзгөрүшүнө алып 
келет. Муну 
ветеринар баргыча эле мал ээси малынын 
бакубаттуулугуна биринчи ирет сарсанаа болуп 
баштагандыгынан улам билсе болот деп кубанат 
Мукай. “Ооруну дарылабай туруп, аны алдын-
алуу керек” деген принципти туу туткан 
каарманыбыз Мукай Байбагышев кесибин сүйүп 
жашап келет. ▪ 
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 Жаныбарлардын ооруларынын 
кайсынысын алдын алуу боюнча (тактап 
айтканда диагностикалык изилдөөлөр, 
профилактикалык эмдөөлөр), ошондой эле, 
аларды ликвидация кылуу үчүн каражат 
республикалык бюджеттен бөлүнөөрүн силер 
билесиңерби? Бул абдан коркунучтуу оорулар, 
айрымдары адамдардын ден-соолугуна да 
коркунуч келтирет! 
 Мындай оорулардын жаралышына жана 
жайылышына жол бербөө үчүн, 2016-жылы 
Кыргыз Өкмөтү оорулардын тизмесин 
аныктаган. Тизмеге 22 оору кирген. Ал тургай 
бул оорулар жаныбарлардын кайсы түрүндө 
кандай ооруга чалдыкканы туурасында бөлүнүп 
аныкталган.  
Жалпы оорулар - шарп, эхинококкоз, кутурма, 
бруцеллез, туберкулез, лептоспироз, 
пастереллез, сибирь жарасы.   

Бодо малдын оорулары – кара сан оорусу, 
кыргын 

Кой-эчкилердин оорусу – күл оорусу, кой-
эчкилердин кыргыны 

Жылкылардын оорусу – маңка, кээңги. 
Куш канаттуулардын оорусу – куш 

тумоосу, Ньюкасл оорусу. 
Коендордун оорусу – шүүшүндүү диатези 
Чочколордун оорусу – тилме оорусу, 

Ауески ылаңы, классикалык же африкалык 
кыргыны 

Аарылардын оорусу –  варратоз, 
европалык чириндиси жана америкалык 
чириндиси. 

Аталган оорулардын ичинен бруцеллез 
жана эхинококкоз оорусун алдын-алууга Эл 
аралык айыл чарба өнүктүрүү фонду каржылап 
жаткан “Мал чарбасын жана рынокту 
өнүктүрүү - 1” долбоору көмөк көрсөтүп 
жатат. 2008-жылы бруцеллезго каршы күрөшүү 
программасы башталганда адамдар арасында 
бул оору бир нече кыскарган. Өткөн жылы 
бруцеллез менен ооруган адамдардын саны 900 
гө жеткен. Бул оору адамдарга кой-эчкилер 
төлдөп жаткан мезгилде жана сүттү 
кайнатпай же эт азыгынын чала 
бышырылганынан улам жугат. Инфекцияны 
кыскартуу боюнча иш-чаралар улантылып 
жатат. ▪ 

Ветеринардык билим 

 

Айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү 

Ветеринариянын укуктук маселелер боюнча 
техникалык колдонмосу иштелип чыкты 

 
 Ветеринария тармагында укуктук 
маселелер боюнча техникалык колдонмосу Айыл 
чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү 
тарабынан иштеп жаткан Бүткүл дүйнөлүк 
банктын каржылоосунда “Жайыттарды жана мал 
чарбачылыгын башкарууну жакшыртуу” долбоору 
тарабынан иштелип чыкты.  

 Аталган 
колдонмо Кыргыз 
Республикасындагы 
ветеринария жобосу 
тууралуу мыйзамды 
түшүндүрүп, 
системалаштырат жана 
бул колдонмо жеке 
ветеринарларга, Жайыт 
комитеттеринин 

мүчөлөрүнө, малчыларга, ветеринардык 
фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик 
инспекциясынын адистерине, Айыл чарба, тамак-
аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин 
алдындагы райондук агрардык өнүктүрүү 
башкармалыктарына арналып, алар 
ветеринардык ишмердүүлүктөрдү практикалык 
негизде жасаган учурда жардамга келет.  
 2017-жылдын 1-январынын абалына 
карата Кыргызстандын учурдагы мыйзамына 
негизделген жана ал мамлекеттин көзөмөлдөөнү 
ишке ашырган тартиптер жана чараларын 
камтыган ветеринариянын укуктук жөнгө салуу 
маселелерин ачып берген иш кагаз. Ошондой 
эле, бул иш кагазда ветеринариянын бардык 
субьекттерин укуктук макамына жана 
ветеринардык ишмердүүлүктү ишке ашыруудагы 
өз ара аракеттенүүгө көңүл бөлүнгөн. 
 Бул иштелме мамлекеттик ветеринардык 
инспекторлорду жана жеке ветеринарларды 
“Ветеринардык ишмердүүлүктөрдүн укуктук 
негиздери” боюнча тренингдерде окутуу үчүн 
базалык материал катары кызмат кыла алат.  
 Материал 250 беттен турат. Колдонмо 
азыры учурда кыргыз тилине которулууда. ▪ 
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 Бишкек шаарынын Аламедин базарында 
2017-жылдын 17-майында эхинококкозду жана 
альвеококкозду  алдын-алуу боюнча флеш-моб 
өткөрүлдү.  

Иш-чаранын негизги максаты – коомчулукту 
эхинококкоз, альвеококкоз оорусун алдын-алуусун, 
анын кандай жол менен жугузуп алуу коркунучу 
бар, андан кантип коргонуу керек экендиги 
туурасында ишенимдүү маалыматтарды жеткирүү.  
Бул иш-чара 2016-2020-жылдардагы эхинококкозго 
каршы күрөшүү боюнча стратегиялык планын ишке 
ашырууга көмөк көрсөтүп жаткан “Мал чарбасын 
жана рынокту өнүктүрүү - 1” долбоорунун 
алкагында республиканын бардык региондорунда 
өткөзүлүп жатат. Эхинококкоз боюнча маалымат 
таратууда негизги өнөктөш болуп Республикалык 
ден-соолукту чыңдоо борбору саналат.  

 Бишкек шаардык ден-соолукту чыңдоо 
борборунун өкүлү Замзам Ибайдуллаева мындай 
флеш-моб 
Свердлов 
районунда 
биринчи ирет 
өткөзүлүп 
жаткандыгын 
белгиледи. 
Свердлов 
районунда эң чоң базар Аламедин болгондуктан 
ушул жакта өткөрүүнү ылайык көрдүк, дейт 
З.Ибайдуллаева. Флеш-мобго Свердлов районунун 
Балдар чыгармачылык борборунан отуз бала 
катышып, базарда соода кылган сатуучулардын 
жана алуучулардын көңүлүн бурдуруп кыргыз 
улуттук бийин бийлешти. Өткөн жылы мындай 
акциялар Бишкек шаарынын башка чоң 
базарларында дагы өткөрүлгөн.  

Иш-чараны уюштурган 
Бишкек шаардык 
республикалык ден-
соолукту чыңдоо 
борборунун филиалы, 
Свердлов районунун Ден-
соолукту чыңдоо 
кабинетинин адистери 

катышуучуларга эң башкысы өздүк гигиенаны 
сактоону балдарына үйрөтүп, эхинококкоз,  

 

альвеококкоз оорусу тууралуу 
маалымат берүү жана квартал сайын иттерге 
дегельминтизация өткөрүп туруу керек 
экендигин белгилешти.  

Аламедин базарында көп жылдан бери 
эт сатып соода кылып келген Гүлнара 
Дүйшеналиева бүгүнкү иш-чара абдан жакшы 
өткөндүгүн белгилеп, башкысы эл үчүн 
керектүү маалымат алгандыгын билдирди. 
“Буга чейин эхинококкоз жөнүндө угуп 
жүрчүбүз, бирок өтө коркунучтуу оору экенин 
билбептирбиз. Эми балдарыма айтам, бул 
жактан таратылган китепчелерди окутам”, -  
дейт ал.   

Эхинококкоз адам үчүн өтө 
коркунучтуу, аны менен ооругандан кийин 
майып болуп калуу коркунучу зор. Илдет 
негизинен боорду жана өпкөлөрдү бузат, 
эхинококкоз кистасы түрүндө пайда болот. 
Оору негизинен иттерден жана 
мышыктардан жугат. Иттер оорубаш үчүн 
квартал сайын аларга таблетка берип туруу 
керек. Эхинококкоз менен ооруган адамды, 
эгер ал убагында көрүнсө, дары менен 
айыктырууга болот. Бирок өтүшүп кетсе 
хирургиялык жол менен гана алынат.  

Кыргызстанда жыл сайын миңдей адам 
эхинококкоз кистасын алдыруу үчүн 
хирургиялык операция кылдырат. Бул сандын 
өсүшү байкалууда. ▪ 
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Бишкек шаарынын Аламедин базарында эхинококкозду алдын-алуу боюнча 
эрежелерди сактоого чакырышты 



2017-жылдын 3-5-май күндөрү жер титирөөдөн улам турак жайлары жараксыз абалда калган 
Ош облусунун Чоң-Алай районунун Жекенди айылдык округунун ветеринардык адистери Турдали 
Сарыгулов, Асатилла Туратов жана Анапия Тагаевтер чатырда жашоого мажбур болушкан. 

Ветеринардык палатанын адистеринин демилгеси менен үй жайсыз калган ветеринарларга 
көмөк көрсөтүү максатында “Мен четте карап турбаймын” деген аталышта акциясын өткөрүү колго 
алынып, банктан атайын эсеп ачкан. 

Аталган демилгени Кыргыз Республикасынын айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана 
мелиорация министрлигинин, министрликтин алдындагы айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу 
бөлүмүнүн, КР Өкмөтүнүн алдындагы ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча 
мамлекеттик инспекциясынын, Республикалык ветеринардык диагностика жана экспертиза 
борборунун, Ветеринардык палатанын эмгек жамааттары жана республиканын бардык облустарында 
эмгектенип жаткан жеке ветеринардык адистер дагы колдоп, банктык эсепке бир айдын ичинде 600 
миң сомдой акча каражаты түшкөн.  

Чогултулган акча каражаты 2017-жылдын 21-июнь күнү 
Чоң-Алай районунун Жекенди айыл өкмөтүндө 
берилди. Ар бир жабыркаган ветеринарга 198 340 
сомдон материалдык жардам көрсөтүлдү.  
Тапшыруу аземинде Чоң-Алай райондук мамлекеттик 
администрациясынын башчысынын орун басары 
Исмаил Тагаев быйыл каар оор түшүп, кыш катуу 
болуп, жаз кечигип келип, малдын тоютунун эрте 
түгөнүшү мал жандыктардын жазга арык-торук 
чыгуусуна жана аларга болгон базар баасынын өтө 

төмөн болгондугун айтып өттү.  
Жеке ветеринар Анапия Тагаев, кырсык болгон күндөн баштап эле мамлекет тарабынан ар түрдүү 
жардамдар көрсөтүлүп жаткандыгын, бирок жалпы ветеринардык коомчулук тарабынан мындай чоң 
жардамды күтпөгөндүгүн айтып, бардык кесиптештерине өзүнүн үй бүлөсүнүн атынан ыраазычылык 
билдирди.  

Мураталы карыя ветеринардык врачтар өз ара биримдигин көрсөткөндүгүн белгилеп, мындай 
кырсыктар кайталанбашын каалап өттү. ▪ 
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Кайрымдуулук 

 
Чоң-Алай районунда жер титирөөдөн жабыркаган ветеринардык адистерге  

жардам көрсөтүлдү 
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Саамалыктар 

Ветеринар кызматкерлеринин күнү белгиленди 
 

 Айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмүнүн адиси Жолдошбек Касымбеков “Кыргыз 
Республикасынын ветеринардык кызматынын отличниги” төш белгиси менен сыйланды.  
Жолдошбек Касымбеков ветеринария илимдеринин доктору, Эл аралык эпизоотиялык 
бюронун Кыргызстандагы өкүлү. Бүгүнкү күндө Айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу 
бөлүмүндө “Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү – 1, 2”, “Жайыттарды жана мал 
чарбасын башкарууну жакшыртуу” долбоорлорунда башкы ветеринардык адиси болуп 
эмгектенет. 
 Жыл өткөн сайын белгиленип келген ветеринар кызматкерлеринин майрамы 
быйыл дагы официалдуу түрдө өткөрүлдү. Иш чарага ветеринарлар, Жогорку 
Кеңешинин депутаттары, КРнын Өкмөтүнүн Аппаратынын, Айыл чарба, тамак-аш өнөр 
жайы жана мелиорация министрлигинен жана эл аралык уюмдарынын өкүлдөрү катышты.  

КРнын Өкмөтүнүн алдындагы ветеринардык жана фитосанитардык 
коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын директору Калысбек 
Жумаканов акыркы жылдары ветеринарияга Өкмөт тарабынан көп 
көңүл бурулуп, ветеринардык кызматтын кадыр баркы жогорулап 
жаткандыгын баса белгиледи. “Ветеринарлардын аракети, алардын 
үзүрлүү иштегени менен жакшы көрсөткүчтөргө жетишип жатабыз. 
Мисалы, Кыргызстанда бруцеллезду жуктуруп алуу адамдардын 
арасында беш эсеге кыскарды”, - деди К.Жумаканов. 

 Келген конокторго майрамдык концерт уюштурулуп, ишинде өзгөчөлөнгөн кызматкерлерге 
КРнын Премьер-министринин кол сааттары тапшырылды. Мындан сырткары, айыл чарба 
министрлигинин, ветеринардык-фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын 
ардак грамоталары берилип, ветеринар кызматкерлеринин дарегине каалоо тилектер айтылды. 
 Иш чаранын жыйынтыгында 2015-жылы тартылган “Мал доктур” көркөм тасмасы көрсөтүлдү. ▪ 

 
Айыл чарба министрлиги спартакиада оюндарында алдыңкы ондукка кирди 

 
 Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин ок атуу боюнча командасы 
2017-жылдагы Мамлекеттик органдардын кызматкерлеринин спартакиадасында 2-орунга ээ болду. 
Мындан сырткары, армрестлинг жана воллейбол оюну боюнча балдар курама командасы 3-орунду 
камсыз кылышты.  

 Бишкекте 2017-жылдын 12-майынан 16-майына чейин жыл 
сайын өтүүчү КР мамлекеттик органдарынын кызматкерлеринин 
спартакиадасы уюштурулуп, анда спорттун 13 түрү боюнча 
мелдештер өткөрүлдү.  
 Айыл чарба министрлигинин курама командаларынан 
сырткары, ок атуу боюнча Таңырыкова Мээрим 1-орунду камсыз 
кылса, жеңил атлетика боюнча 200 метрге чуркаган Жакыпбекова 
Гульнур 3-орунду, Кол 

күрөш боюнча Султанбек кызы Гүлзар, Ибраимова Зарина 2-
орунду, Нурдинова Жыпара 4-орунду камсыз кылышты.  
 Спартакиада оюндарынын жыйынтыгы боюнча Айыл 
чарба министрлиги спорттун бардык түрүнө катышып, жакшы 
жыйынтык көргөзгөнү үчүн алдыңкы ондукка кирди. 
 Спартакиада жыл сайын өткөрүлүп келет. Быйыл 
бешинчи ирет өткөрүлүүдө. ▪ 
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Айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү 

                            Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация 
министрлиги Айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү менен биргеликте ишке ашырып жаткан 
долбоорлор Коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги (АРИС) менен биргеликте ишке 
ашырылып жаткан долбоорлор жайыттарды башкарууну жакшыртууга, мал чарбасын өркүндөтүүгө, 
бруцеллез жана эхинококкоз сыяктуу зооноздук ооруларды кыскартууга, Кыргызстандагы ветеринардык 
кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатууга багытталган. 
Аталган долбоорлор донордук уюмдар жана Кыргыз Республикасы кол койгон каржылоо жөнүндө 
келишимдин негизинде ишке ашырылат. Негизги донорлор: Дүйнөлүк банк, Айыл чарбаны өнүктүрүүнүн 
эл аралык фонду жана Европалык Биримдик КР Өкмөтүнүн кошумча каржылоосу.   
 

“Айыл чарба инвестициялары жана кызмат көрсөтүүлөр” долбоору  
Долбоор 2008-2014 жылдар аралыгында ишке ашырырлган жана жайыттарды башкарууну жакшыртуу, 
ветеринардык консультациялардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаттулугун жана жеткиликтүүлүгүн 
жакшыртууга, жана ошондой эле тамак-аш коопсуздукгун камсыздоого багытталган.  

Негизги жыйынтыктар 

Жайыттарды башкаруу жана пайдалануунун жакшырышы 
КР “Жайыттар жөнүндө” жаңы мыйзамы кабыл алынды.  454 Жайыт пайдалануучулар бирикмеси (ЖПБ – 
Жайыт комитеттери) түзүлдү. Бүгүнкү күндө алар натыйжалуу иштеп жатышат. Жайыт пайдаланууга 
төлөнүүчү акы 2014-жылы он эсеге көбөйгөн – 4 млн сомдон 130 млн сомго чейин. Жайыт инфраструктурасы 
жакшырган, натыйжада жайыттардын аянты 430 миң га кеңейген.  
440  айыл  аймактагы жайыттардын тышкы чектери аныкталган, ал эми жергиликтүү органдар  
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик каттоо кызматынын Кыймылсыз мүлккө укукту каттоо жана кадастр 
департаменти жайыт карталарын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жайыттарды 
мөөнөтсүз колдонуу укугун алдын-ала каттоодон өткөргөн. 
 
Ветеринарияга колдоо көрсөтүү жана бруцеллезду азайтуу   
Аткарылып жаткан иштердин натыйжасында адамдардын арасында бруцеллез оорусу дээрлик беш эсеге 
азайган. Эгерде 2011-жылы 4412 адам ооруга чалдыкса, 2015-жылы 904 адам катталган. Оорунун кескин 
азайышы 2012-жылдан берки мезгилде байкалат. Дал ушул мезгилден бери республиканын бардык 
аймагында кой-эчкилерди бруцеллезго каршы эмдөө иштери жүргузүлүп келет. 
Мамлекеттик жана жеке ветеринардык кызматтардын материалдык-техникалык базасы жакшырды, 
кадрдык жана башкаруу потенциалдары жогорулары. 1122 ЖВА холодильниктерди, термоконтейнерлерди 
жана башка ветеринардык жана медициналык шаймандарды жана препараттарды алышты, ошондой эле 
алар жеке ветеринардык сервистерди ачуу жана өнүктүрүү боюнча атайын окуудан өтүштү. Ветеринардык 
ишти өнүктүрүү жана жаныбарлардын саламаттыгын сактоо боюнча тренингдер жана консультациялар 
өткөрүлдү. Бруцеллез, эхинококкоз, сибир жарасы, кутурма, кой-эчкинин кыргыны, шарп ооруларына каршы 
күрөшүү максатында сапаттуу вакциналар сатылып алынды 
 
Тамак-аш коопсуздугун жакшыртуу 
Республикада 292 КҮФ – Коомдук үрөн фонду түзүлдү. Алар үчүе үрөн, люцерна,  эспарцет,  жүгөрү,  
картөшкө жана минералдык жер семирткичтер сатып алынды. Жыйынтыгында, Кыргызстандын дээрлик 
бардык аймагында жашаган 20  000 жакын жарды фермерлер   кирешелерин мол түшүм алуунун аркасында 
көбөйтүштү.  
Картөшкө эккен фермерлер айрыкча мол түшүм алышты – республика боюнча орточо эсеп менен  
бир гектардан 230 центнер түшүм алышты, бул демек КҮФкө мүчө эмес фермерлерге караганда  72 
центнерге көп алынган. Мындай ийгилик картөшкөнүн түшүмдүү сортторун пайдалануу аркылуу 
жетишилген.  
             

Аткарылып жаткан долбоорлор: 

 

“Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү – 1” (2013 – 2018-жж.)  

“Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү – 2” (2014 – 2019-жж.)  

“Жайыттарды жана мал чарбачылыкты башкарууну жакшыртуу” (2015 – 2019- жж).   

 

ЖАЛПЫ МИЛДЕТТЕР 

Мал чарбанын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу; жайыт жерлерин жакшыртуу; тоютту көбөйтүү; бруцеллез 
менен эхинококкоз оорусун азайтуу; сүттүн кошумча нарк тутуму аркылуу сүт өндүрүүгө демилге берүү.  

Мал чарбанын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу; киреше булактарын диверсификациялоо; фермерлердин 
климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуусу.  

Жайыттардын экологиялык абалынын жана жайыттарды башкаруу жана пайдалануунун жакшырышы; 
жайыт пайдалануучулардын жана жайыт башкаруу тармагындагы жооптуу мамлекеттик мекемелердин 
потенциалын күчөтүү; жеке ветеринардык кызматка ветеринардык кызматтын сапатын жогорулатуу 
максатында колдоо көрсөтүү.    

“Мал чарбасын жана рынокту 
өнүктүрүү – 1, -2”, 

“Мал чарбачылыкты жана 
жайыттарды башкарууну жакшыртуу”  
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