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10-марттан 17-мартка чейин 
єлкєбїздє балдардын жана 
жаштардын финансылык са-
баттуулугун жогорулатуу-
га арналган иш-чаралар єтїп 
жатат. Бул жєнїндє КРнын 
Улуттук банкынын тєрагасы 
Толкунбек Абдыгулов, КРнын 
Депозиттерди коргоо боюн-
ча мамлекеттик агенттиги-
нин аткаруучу директорунун 
орун басары Саматбек Жума-
шев, «ChildandYouthFinance» 
уюмунун Чыгыш Европа жа-
на Борбор Азия боюнча аймак-
тык менеджери Карина Ава-
кян, «Кыргызстандагы банктар  
союзу» ЮЖУнын башчысы Ан-
вар Абдраев, Єнїктїрїї сая-
сат институтунун тєрайымы 
Надежда Добрецова катыш-
кан пресс-конференцияда  
билдирилди.   
Т.Абдыгулов Кыргызстан 

быйыл биринчи жолу «Global-
MoneyWeek» єнєктїгїнє толук 
масштабда кошулуп жатканды-
гын айтты. «Жумалыктын алка-
гында Кыргызстан боюнча, анын 
ичинде алыскы айыл аймактар-
да дагы интерактивдїї окутуу-
чу иш-чаралар, тегерек столдор, 
семинарлар, конференциялар, 
финансылык мекемелерде экс-
курсиялар жана балдар менен 
жаштар арасындагы сынактар 
єткєрїлєт. Єнєктїктїн негиз-
ги максаты – жаш муундун ама-
наттарга карата маданиятын 
єнїктїрїї, єзїнїн бакубат келе-
чегин куруу жана келечекте теў 
салмактуу финансылык чечимдерди кабыл алуусу їчїн 
балдарга жана жаштарга билим берїї болуп саналат», –  
дейт ал.  

Тєрага журналисттерге Улуттук банк менен Финан-
сылык жеткиликтїїлїк їчїн альянсы (АФИ) «Кыргыз 
Республикасында финансылык жеткиликтїїлїктї 
колдоо їчїн финансылык сабаттуулук» долбоору  
боюнча гранттык келишимге кол коюшкандыгын 
маалымдады. «Долбоор финансылык сабаттуулук 
боюнча концепцияга изилдєє жїргїзїї жана иштеп 
чыгууну караган, максаттуу аудиторияга маалымат 
жеткирїї аспаптарын аныктайт. Изилдєє бардык 
аймактарда жїргїзїлїп, анын жыйынтыктары ушул 
жылдын соўунда белгилїї болот», –деп кошумчала-
ды Т.Абдыгулов. 

Тєрага белгилегендей, 
Улуттук банк калктын фи-
нансылык сабаттуулугун 
жогорулатуу боюнча иш-
терди жїргїзїп жатат. Жо-
горку класстын окуучулары, 
кичи жана орто бизнестин 
єкїлдєрї, жергиликтїї єз 
алдынча башкаруу органда-
ры їчїн кєчмє лекциялар 
єткєрїлїп жатат. УБнын 
эксперттери экономика ме-
нен финансынын негиздери 
жєнїндє, єздїк каражатты 
туура башкаруу, карызгердин 
«алтын» эрежелери, заман-
бап тєлєм инструменттери-
нин мїмкїнчїлїктєрї жана 
пайдасы туурасында кеўири 

айтып берип жатышат.  
– Калктын финансылык сабаттуулугунун деўгээли 

2011-2012-жылдары кредиттерин кайтара албаган 
карызгерлер массалык тїрдє бизге кайрыла башта-
ганда тїшїнїктїї болду, – дейт Т.Абдыгулов. – Биз 
проблеманы иликтеп, анын себеби карызгерлердин 
билимсиздигинде экенин аныктадык. Кєпчїлїгї ке-
лишимдердеги їстєк пайыз ставкалары, кредиттерди 
кантип кайтарып берїї жєнїндє тїшїндїрє да алыш-
кан эмес. Ошондо биз калктын финансылык сабаттуу-
лугун жогорулатуу боюнча программа керектигин 
тїшїндїк. Стратегия жана мамлекеттик деўгээлдеги 
ишмердїїлїк керек. Ансыз ар кандай бир жолку ак-
циялар жетишсиз. 

Т.ИСХАКОВ

“Дїйнєлїк акча 
жумалыгы” жїрїп жатат

«GlobalMoneyWeek» єнєк - 
тїгї ар  жылы «ChildandYouth-
Finance» эл аралык бирим-
диги тарабынан дїйнєнїн 
кєптєгєн мамлекеттеринде 
єткєрїлєт. Анын миссиясы – 
балдардын жана жаштардын 
финансылык билимине жана 
финансылык продуктыларга 
карата жеткиликтїїлїгї їчїн 
финансылык интеграцияны 
єнїктїрїї. 2014-жылы 118 
єлкєдє 2000ге жакын атайын 
акциялар менен иш-чаралар  
єткєрїлгєн.  

Кыргызстанда “Мамлекеттик 
тил жєнїндєгї” мыйзамдын ка-
был алынганына чейрек кылым 
єтсє да, бул жааттагы єксїктєр 
али толтура. Бїгїнкї кїнгє чейин  
мамлекеттик тилде иш кагаз-
дарын жїргїзїїгє мойну жар бер-
беген мекеме, ишканалар кєп. Ал 
тїгїл Єкмєттєн кыргыз тилин-
де документтер барса, ага орус 
тилинде жооп жєнєткєндєрдї 
эмне дейбиз? 90-100 пайыз кыр-
гыз тилдїїлєр катышкан жыйын-
дарда бир-эки башка улуттун 
єкїлї їчїн расмий тилде сїйлєгєн 
фактылар четтен чыгат. Бул кєп 
єксїктєрдїн бир эле чети. 

Кыргызстанда мыйзамдарды 
адегенде орусча жазып алып, 

аны кайра кыргыз тилине келегей, 
так эмес которгон учурлар чыгып 
эле келе жатпайбы. Ушул сыяк-
туу кєптєгєн тил кєйгєйлєрїнєн 
улам, 2014-жылы “2014-2020-жыл-
дарга карата мамлекеттик тилди 
єнїктїрїїнїн жана тил саясатын 
єркїндєтїїнїн улуттук програм-
масы” кабыл алынып, ал боюнча 
Президент Алмазбек Атамбаевдин 
атайын жарлыгы чыккан. Аталган 
документти турмушка ашыруу мак-
сатында 2015-жылга карата респуб-
ликалык бюджеттен 243 млн. сом 
каралууда. 

Эки кїн мурда Жогорку Кеўеш 
менен Улуттук Илимдер Академия-
сынын Ч.Айтматов атындагы тил 
жана адабият институту биргеле-
шип, “Мыйзам чыгаруудагы мам-
лекеттик тилдин маселелери” аттуу 
илимий-практикалык конференция 
єткєрїштї. 

Анда парламент спикери Асылбек 
Жээнбеков жыйындын катышуу-
чуларына кайрылган докладында: 
“Россияда – орус, Англияда – англис, 
Казакстанда – казак тилин билїї 
кандай зарыл болсо, Кыргызстан-
да – кыргыз тилин билїї дагы дал 
ошондой зарыл болушу керек. Жери-
биз жана мамлекетибиз бир болгон 
сыяктуу эле, мамлекеттик тил жал-
пыбызга орток болушу зарыл. Муну 
этникалык топтор да туура кєрєт 
деп ойлойбуз. Ушундай болгондо 
гана этникалык тїшїнбєстїктїн 
деўгээлинен єйдє кєтєрїлє алабыз. 
Коомдун ынтымагы бекемделет”, – 
деп билдирди. 

Айта кетсек, Жогорку Кеўештин 
сессиясы кыргызча єтєт. Андан тыш-

кары, парламенттин аппаратынын 
ички кагаз иштерин жїргїзїїсї, 
бєлєк мамлекеттик органдар ме-
нен документ алмашуусу акыркы 
тєрт жылдан бери дээрлик мамле-
кеттик тилде ишке ашырылып ке-
лет. Ушуга байланыштуу, спикер 
мырза єлкєдєгї бардык мекеме, 
ишканалардын, мамлекеттик ор-
гандардын документ жїргїзїїсїн 
мамлекеттик тилге толук єткєрїїгє 
чакырып кетти.  

“Мыйзам чыгаруу жаатында мам-
лекеттик тилдин кесели кєп. Мый-
замдарды адегенде орус тилинде 
жазып алып, аны кайра кыргызча-
лаганда дал келбестиктер чыгып ка-
лууда. Мындай дал келбестиктердин 
Конституцияда канчоосу бар эке-
нин конференцияда эсептеп чык-
тык. Тармактык мыйзам актыларын-
да дагы мышык ыйлай тургандай 
чалкештиктер кезигип келет. Ушуга 
байланыштуу, депутат Курмантай 
Абдиев Кыргыз Республикасында 
мыйзамдарды адегенде кыргызча 
жазуу боюнча мыйзам долбоорун  
сунуштаган болчу. Тилекке каршы, 
парламентте анын кабыл алыны-
шына болгону беш добуш жетпей 
калган. Мына ошол мыйзам дол-
боорун кайрадан кєтєрїп чыгалы 
деп жатабыз. Спикер А.Жээнбеков 
акыркы жарым жылдан бери Єкмєт 
тїзїмдєрїнєн жалаў орус тилинде-
ги каттарды кабыл албастан кайра 
кайтарып жатат”, – дейт Жогорку 
Кеўештин билим берїї, илим, ма-
даният жана спорт комитетинин 
тєрагасы К.Осмоналиев.  

Шаарларды гана эмес, жалаў кыр-
гыздар жашаган айылдарды да ан-
глисче, орусча жазылган кєрнєктєр 
каптап кетти. Буга карата КРнын 
Административдик кодексинде ча-
ра кєрїї каралганы менен, ал ишке 
ашырылбай келїїдє. Буга муници-
палдык бийликтин, жергиликтїї єз 
алдынча башкаруу органдарынын 
кайдыгерлиги єз “салымын” кошуп 
келе жатат. Конференцияда бул ма-
селе да кабыргасынан коюлду.  

Эки кїндїк конференцияда 
мамлекеттик тилдин лексиколо-
гиясындагы, орфографиясындагы, 
терминологиясындагы чар жайыт- 
туулукту жєнгє салуу маселелери жа-
на котормо жаатындагы кєйгєйлєр 
кєтєрїлдї. 

 Назира АЛИЕВА

Тил конференциясы

Мыйзамдарды качан 
мамлекеттик тилде жазабыз?

 Бермет МАТКЕРИМОВА, 
“Кыргыз Туусу”

Токмоктогу “Себат” лицейинде 
окуган окуучулардын уулануу-
сунун негизги себеби быштак 
болгону аныкталды. Лицейдин 
директору Шевкет Тутардын 
айтуусунда, буга окуу жайдын 
ашканасында иштеген ашпоз-
чулардын шалаакылыгы себеп 
болгон. Бул окуяга тиешеси бар 
5 адам кызматтан боштулду. 

Аталган лицейде 340 окуучу 
окуйт. 20-февралда ууланып, 

50дєй бала медпунктка кайрыл-
ган. Алардын ичинен 13 баланын 
абалы бир аз оор болгондуктан, 
шаардык аймактык ооруканага 
жеткирилген. Врачтар аларга ме-
дициналык жардам кєрсєтїп, эки 
сааттан кийин їйлєрїнє жибер-

ген. Эч кимиси ооруканага жат-
кан эмес. Азыр ууланган балдар-
дын акыбалы жакшы, окууларын  
улантышууда.

Ушул окуя жалпыга маалымдоо 
каражаттарында жарыяланары ме-
нен “Себатка” окуучуларды эшек 
эти менен балдарды ууландырган 
деген кїнєє да тагылып кетти. Мын-
дай теўирден тескери  кїнєє жабыл-
ганга аталган окуу жайдын окуучу-
ларынын ата-энелери, окуучулар 
наа разычылык билдирип чыгыш-
ты. Шевкет Тутар бул саясатка бай-
ланыштуу экенин айтып: “Биздин  
атаандаштарыбыз жок, мындай 
лицей биз элебиз. “Эшек эти ме-
нен балдарды ууландырды” деген 
ЖМКны сотко беребиз”, – дейт. Ата-
энелердин айтымында, алар бул ли-
цейге ишенишет, андыктан уула-
нууга байланыштуу чуу кєтєрїїнї 
туура эмес кєрїшкєн. 

Уулануудан чыккан саясат

Эшек этинен эмес, 
быштактан ууланышкан

Расмий маалыматтарга караганда, Россия-
нын Президенти Владимир Путин “Чет єлкєлїк 
жарандардын укуктук абалы жєнїндє” мыйзам-
га болгон мигранттардын ишмердигин жєнгє  
салуучу толуктоолорду бекитти. Бул документ 
ушу жылдын 27-февралында Мамлекеттик Дума 
тарабынан кабыл алынып, 4-мартта аны Феде-
рация Кеўеши жактырган.

Мыйзамдын негиздемесинде кєрсєтїлгєндєй, 
«Мыйзамда РФнын субъектисинин жогорку 

кызматтагы єкїлї (РФ субъектисинин мамлекеттик 
бийлигинин башкы аткаруу органынын жетекчиси), 
эгерде 2014-жылы алардын терри-
ториясында эмгектенїїгє уруксат 
берїїчї 300 миўден ашуун патент 
берилген болсо, анда ал ошол  па-
тенттердин иштєє мєєнєтїн узар-
туу тууралуу негизделген сунуш 
менен миграция тармагындагы ат-
каруу бийлигинин федералдык ор-
ганына кайрылууга укуктуу экен-
диги каралган. Ушуну менен бирге, 
миграция тармагындагы аткаруу 

бийлигинин федералдык органы РФнын субъектиси-
нин территориясында мындай патенттердин мєєнєтїн 
узартуу тууралуу чечим кабыл алган болсо, алардын 
жалпы мыйзамдуу мєєнєтї патент берилген кїндєн 
тартып 12 айдан ашпоого тийиш.

Ошол эле учурда мыйзамда чет єлкєлїк жарандын, 
эгерде анын патентинин мєєнєтї узартылган болсо,  
Россияда убактылуу жїрїї мєєнєтї да узартыла тур-
гандыгы аныкталган.   Ошондой эле эмгек мигрант-
тарына жаўы патент алып жатышканда берилїїчї 
документтердин тизмеги да толукталат.

Москвада жана Москва облусунда жайгашкан кыр-
гыз мигранттарынын жыйынында 
бул мыйзамды “кєптєн кїттїргєн 
мыйзам” катары  баалашып, анын 
ишке ашуусу Россиядагы мекен-
дештерибизди мєєнєтї аяктай элек 
патенттерди жаўысына алмашты-
руу менен байланышкан тїмєн 
тїйшїктєн арылткандыгын бил-
диришти.    

Атайын кабарчы

Мигранттарга камкордук

Мигранттардын 
патенттери узартылды


