
Долбоор алкагындагы жарыя

Ысык-Көл областында Корея Республикасынын KOICA агенттигинин Кыргыз
Республикасында “Органикалык айыл чарба жаатындагы саясатты иш жүзүнө
ашырууну колдоо жана дыйкандардын мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу” долбоору
ишке ашырылууда.  Долбоор 2019-жылдан 2023-жылга чейин аткарылат.
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органикалык айыл чарба жаңылыктары

«Кыргыз Республикасында органикалык
айыл чарба саясатын ишке ашырууну
колдоо жана дыйкандардын
жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу Долбоору»
жергиликтүү кеңешчи вакансиясын
жарыялайт:

 Документтер ❗ электрондук түрдө
wgankyrpao@gmail.com электрондук дареги
боюнча гана кабыл алынат.
Жумуш берүүчү: KDS (Кореянын Өнүгүү
Стратегиясы Институту).
Иш чөйрөсү: Айыл чарба продукциясынын
маркетинг жана жүгүртүү боюнча консультанты.  
Кызматтык милдеттери: Органикалык айыл
чарбадагы нарк чынжырларын түзүү.
Толук маалымат менен Долбоордун баракчасынын
таанышса болот: 
https://www.facebook.com/KOICAOrganicProject

Долбоор тарабынан Айыл, суу чарба жана
аймактарды өнүктүрүү Министрлигине караштуу
Органикалык айыл чарба Департаментинин Ысык-
Көл Территориалдык Филиалынын  директорунун
милдетин аткаруучу - Касымова Кыял жетектеген
адистер жамаатына Долбоордун алкагында тигилген
жылуу күрмөлөр (жилетки) тапшырылды. 
Департамент филиалы Каракол шаарында
Кутманалиев 118 көчөсүндө жайгашкан (мурунку
КыргызАгроБиолаборатория). Долбоор алкагында
2022жылы Департаменттин имаратында оңдоо
иштери аткарылып, Кутманалиев 118 дарегинде
"Жергиликтүү органикалык азыктардын дүкөнү"
курулуш иштери пландаштырылган. 
Ысык-Көл областындагы дыйкандардын жазгы талаа
иштерин утурлай, Департамент адистери январь-
февраль айларына айылдар арасында   Департамент
өндүргөн органикалык препараттарды  колдонуу
тууралуу семинарларды баштоо алдында турушат.

Органикалык айыл чарба Департаментинин Ысык-Көл территориалдык филиалы
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Долбоордун агрономдору дыйкандарга сунушташат

Ысык-Көл облусунун шартында алма өстүрүүдө негизги экономикалык чыгашага алып келген
зыянкеч жана илдеттерге каршы алдын алуу жана органикалык жол менен күрөшүүнүн
Программасы жана картошканын отоо чөбүнө каршы агротехникалык ыкма тууралуу постерлер:  



Органикалык айыл чарба департаменти «Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарба саясатын
ишке ашырууну колдоо жана дыйкандардын жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу Долбоору» алкагында,
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) эл аралык эксперттер тобу менен «Органикалык
өндүрүш жөнүндө» мыйзамдын жаңы редакциясы иштелип чыкты.
“Органикалык өндүрүш жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорунун негизги
максаты органикалык өндүрүштү укуктук жөнгө салуу, Кыргыз Республикасында органикалык өндүрүштү
өнүктүрүү жана стимулдаштыруу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү, продукцияны керектөөчүлөр үчүн
органикалык өндүрүштүн коопсуздугуна кепилдиктер системасын түзүү, атаандаштыкка жөндөмдүүлүктү
жогорулатуу жана органикалык продукциянын экспортун көбөйтүү болуп саналат.

Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү жана органикалык өндүрүштү укуктук
жөнгө салуу максатында бул мыйзам долбоору төмөнкү негизги милдеттерди ишке ашырууга
багытталган:
-адамдардын ден соолугун, азыркы жана келечек муундардын турмуш шартын жакшыртуу жана коргоо;
-айлана-чөйрөнү жана биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо, органикалык өндүрүш чөйрөсүндө
экологиялык коопсуздуктун талаптарын сактоо;
-ички рынокту өнүктүрүү, органикалык продукцияны импорттоо жана экспорттоо, органикалык
өндүрүштүн, коомдун жана мамлекеттин экономикалык кызыкчылыктарын жөнгө салуу үчүн
шарттарды түзүү;
-органикалык өндүрүштү өнүктүрүү үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуу жана аларды кара ниет
атаандаштыктан коргоо;
-органикалык өндүрүштүн эрежелерин жана шарттарын аныктоо, органикалык өндүрүштүн Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына жана эл аралык милдеттенмелерине ылайык келиши;
-органикалык өндүрүштү өнүктүрүү жана органикалык продукциянын жүгүртүүсү жөнүндө
маалыматтардын эркин жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу;
-реалдуу жана жетүүгө мүмкүн болгон көрсөткүчтөрдүн негизинде органикалык продукцияны жүгүртүү
жана маркалоо үчүн шарттарды түзүү;
-органикалык продукциянын коопсуздугу үчүн шарттарды түзүү жана керектөөчүлөрдү алдамчылыктан,
адаштыруудан жана жасалма (контрафакттык) продуктыны сатып алуудан коргоо;
-ак ниеттүү органикалык продукцияны өндүрүүчүлөрдү органикалык өндүрүш чөйрөсүндөгү
мыйзамдардын талаптарына жооп бербеген продукцияны өндүрүүчүлөрдөн коргоо;
-органикалык өндүрүш боюнча чечимдерди кабыл алуу процессине коомчулуктун пикирлерин,
кызыкчылыктарын жана катышуусун эске алуу үчүн коомчулуктун маалыматка жетүүсүн камсыз кылуу.
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«Органикалык өндүрүш жөнүндө» мыйзамдын жаны редакциясы тууралуу

https://www.facebook.com/UNFAO/?__cft__[0]=AZU2aGNQYJKB7vR7_cJJWJMjwXmZgeIkp9MOri28WnNxUFNRwwepjx4ZgXby3nwzJLFRXP7d1iYvJ5ZWHeSBCyOfevmvu5zfGHbZAkPnlLU2ZDt-g-YA4SBZ_1Hno8IKK2_K82LteemULPiEzJ0Kr5k4mt4YkhaKxJbKhcuHce5ktQ&__tn__=kK-R
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Кошумча нарк чынжырчасын түзүү 

Гульзат АКМАТБЕКОВА 0550233939 | akmatbekova.gulzat.organic@gmail.com

Дыйкандардын жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу
Нурбек КАМЧЫБЕКОВ

0559623103 | nurbekkgman@gmail.comБермет БЕЙШЕНКАНОВА

0702918846 | bbeishenkanova@gmail.com

Административдик Ассистент
Дүйшөналы уулу Дайыр 0555418712 | mirtoyou22@gmail.com

Маалыматтык байланыш жана маркетинг
Мирлан ЖОЛДОШБАЕВ

 kyrgyzorganicproject@gmail.com

KOICAorganicproject
kyrgyzorganic

KYRGYZ ORGANIC | Жаңылыктары
Кыргыз Республикасындагы  органикалык айыл  
чарба   саясатын  ишке ашырууну колдоо жана
дыйкандардын мүмкүнчүлүктөрүн   жогорулатуу   
Долбоору.

Working days: Monday-Friday
Working time: 09:00-18:00
Address: Karakol,  Gebze, 124
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0555288339 | kyrgyzorganicproject@gmail.com

Бегимай ТААЛАЙБЕКОВА 0556705504 | begimayline@gmail.com

Улан ОТОРБАЕВ 0550544545 | otorbaevu@gmail.com

Органикалык азыктардын керектөөчүлөр тобу менен жолугушуу

Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарба саясатын колдоо жана дыйкандардын
мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу Долбоорунун алкагында Долбоор жетекчилери жана Кореялык
Hansalim кооперативинин адистери менен органикалык азыктардын керектөөчүлөрүнүн
баарлашуусунда органикалык азыктарды өндүрүүчү дыйкандар менен шаардык керектөөчүлөр
ортосундагы кызматташуу маселелеринин келечеги тууралуу кызуу пикир алышуу  тууралуу
Долбоордун ютюб-каналынан таанышса болот: https://youtu.be/jOBCKcp9Si4

Органикалык азыктардын керектөөчүлөр тобу менен жолугушуу

Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарба саясатын колдоо жана дыйкандардын
мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу Долбоорунун алкагында Долбоор жетекчилери жана Кореялык
Hansalim кооперативинин адистери менен органикалык азыктардын керектөөчүлөрүнүн
баарлашуусунда органикалык азыктарды өндүрүүчү дыйкандар менен шаардык керектөөчүлөр
ортосундагы кызматташуу маселелеринин келечеги тууралуу кызуу пикир алышуу  тууралуу
Долбоордун ютюб-каналынан таанышса болот: https://youtu.be/jOBCKcp9Si4

KOICA Долбоорунун Караколдогу
жергиликтүү кеңешчилери

https://www.facebook.com/hashtag/hansalim?__eep__=6&__cft__[0]=AZXnnNLR0-TS36COmqfWx5v-NuVzgLZSPl2hHqHJMrBudzV3W7bQNKUSyqaNwbBZlmST5cXNplYvxTqmeE8nfbDGkLRqhV3cQ0bg67LDDrGu327psiMc8FxMEoiWWALtp3eKXQburAvDWx-tKix7Jx6SWd10OCgKdsukrqX8BRGKLG8t9uwkSf3h9Ka0KaFZyuw&__tn__=*NK-R
https://youtu.be/jOBCKcp9Si4?fbclid=IwAR3UQIR37134TpZtGaFG5MXj1yIYIsasVBUYLFd8whh5ikaGZBlOWsLYvdM
https://www.facebook.com/hashtag/hansalim?__eep__=6&__cft__[0]=AZXnnNLR0-TS36COmqfWx5v-NuVzgLZSPl2hHqHJMrBudzV3W7bQNKUSyqaNwbBZlmST5cXNplYvxTqmeE8nfbDGkLRqhV3cQ0bg67LDDrGu327psiMc8FxMEoiWWALtp3eKXQburAvDWx-tKix7Jx6SWd10OCgKdsukrqX8BRGKLG8t9uwkSf3h9Ka0KaFZyuw&__tn__=*NK-R
https://youtu.be/jOBCKcp9Si4?fbclid=IwAR3UQIR37134TpZtGaFG5MXj1yIYIsasVBUYLFd8whh5ikaGZBlOWsLYvdM

