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Кызганчаактык - сїйгєндїк эмес, жамандык издегендик

Улуттук банк маалымдайт

Насыялык бюро деген эмне?
Насыялык бюро - бул насыялык 

маалымат алмашууну жїзєгє ашы-
руу боюнча кызматтарды кєрсє-
тїїчї мекеме. Башкача айтканда, 
насыячылар (кредит алган жеке 
жана юридикалык жактар) жєнїн-
дє маалыматтарды чогултуп жана 
насыя тарыхын тїзїп, насыялык 
тобокелдикти тємєндєтїї макса-
тында тейлєєлєрдї кєрсєтїї їчїн 
тїзїлгєн мекеме. Мыйзамдардын 
талабы боюнча, финансы-кредит 
уюмдар насыялык бюрого кардар-
лар (кредит алган жеке жана юри-
дикалык жактар) жєнїндє маалы-
маттарды толук жана єз убагында 
тапшырууга тийиш. 

“Насыялык маалымат алмашуу 
жєнїндє” мыйзамга ылайык, на-
сыялык бюролордун ишмердїїлї-
гїн лицензиялоо, жєнгє салуу 
жана кєзємєлдєє боюнча ыйгарым 
укуктуу мамлекеттик орган болуп, 
Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы саналат. Бїгїнкї кїндє Кыр-
гыз Республикасында эки насыя-
лык бюро єз ишмердїїлїгїн алып 
барууда. Алар: «Ишеним» Насыя 
Бюросу» жана «Кредитное бюро» 
Сэйф энд Саунд» жабык акционер-
дик коомдору, булардын кеўселери 
Бишкек шаарында жайгашкан. 

Насыялык бюронун ишмер-
дїїлїгїнє карата тємєнкї та-
лаптар коюлган:

•насыялык тарыхтардын кооп-
суздугун камсыз кылуу; 

•насыялык бюронун їзгїлтїк-
сїз иштєєсїн камсыз кылуу; 

•маалыматтын тууралыгын 
жана сактыгын камсыз кылуу; 

•насыялык отчетторду чыгаруу; 
•насыялык тарыхтагы єзгєр-

тїїлєрдї киргизїї жана отчет-
туулук боюнча талаптар коюлган. 

Насыялык бюронун болушу-
нун канчалык зарылдыгы бар?

Насыялык маалымат берїї жана 
алмашуу кредиттик келишимдерди 
тїзїїдє, єзгєртїїдє жана аткары-
лышын мониторинг жїргїзїїдє то-
бокелдиктерди баалоо максатында 
гана жїзєгє ашырылат.

Маалыматтар базасы карыз 
алуучу тууралуу маалыматты кам-
тыйт. Анын ичинде, карыз алуучу-
нун толук насыялык маалыматы 
жана анын бул кїнгє чейинки на-
сыя боюнча тєлємдєрдїн тарыхы 
киргизилет. Карыз алуучу туура-
луу маалымат терс (тєлєнбєгєн 
насыялар, узартуулар) же болбосо 
оў маалымат катары (кынтыксыз 
аброй) каралышы мїмкїн. Карыз 
алуучунун  насыя тарыхында оў 
маалыматтардын камтылуусу на-
сыя алуу учурунда жагымдуу шарт-
тар менен кредит алууга мїмкїнчї-
лїк берет.

Насыя боюнча маалымат ал-
машуу – деген эмне?

Насыя боюнча маалымат алма-
шуу бул – насыялык бюронун, ка-
рыз алуучунун, финансы-кредит 
уюмдардын ортосундагы насыя-
лык тарыхты тїзїї жана насыялык 
отчетту берїї максатында маалы-
мат жыйноо, аларды талдоо, сак-

Насыялык бюродон насыялык 
маалымат алмашуу

Кыргызстандын кредиттєє рыногунун кеўири жайылышы жана 
єнїгїшї менен учурда бардык финансы-кредит уюмдары (анын ичин-
де банктар, кредиттик союздар жана микрокредиттик уюмдар) їчїн 
карыз алуучулар тууралуу так маалыматтын топтолушу, тагыраак 
айтканда, карыз алуучунун насыяны (кредитти) тєлєє жєндємї, тєлєє 
тажрыйбасы, башка финансы-кредит уюмдар менен алакасы тууралуу 
так маалыматтын болушу зор мааниге ээ.  Ал їчїн атайын насыя боюн-
ча маалымат алмашууну ишке ашыруучу коммерциялык уюм - насыялык 
бюролор иштеп келет (КИБ). Насыялык тарыхты тариздеген насыя-
лык бюролордон насыялык маалымат алмашуу тууралуу Кыргыз Рес-
публикасынын Улуттук банкынын Нарын облустук башкармалыгынын 
кєзємєл бєлїмїнїн инспектору Аскербек уулу Самарбекке кайрылып, 
тємєнкїдєй маалыматтарды алдык.

тоо, керектєєчїлєр менен бєлїшїї, 
пайдалануу жана коргоо боюнча єз 
ара иш-чаралар топтому. 

Насыялык бюро маалыматты 
туура иштеп чыгуу їчїн жооптуу 
жана коопсуздукту сактап, насыя-
лык отчетторду туура тїзїп, маа-
лыматтардын ишенимдїїлїгїн 
жана сапатын жогорулатууга мил-
деттїї. Насыялык бюро тїшкєн 
маалыматты оўдоого, єзгєртїїлєр-
дї киргизїїгє укугу жок. Бирок, то-
луктап, актуалдуу маалыматты сак-
тоого милдеттїї. Эгерде насыялык 
отчетто камтылган маалыматтар-
дын анык эместиги жана бурмалан-
гандыгы кредит алган адамдардын  
кїнєєсї боюнча эмес болгон учур-
да, насыялык бюро кредит алган 
адамга жана финансы-кредит уюм-
дарына оўдолгон насыялык отчет-
ту берїїгє милдеттїї.

Насыялык бюролорго, финансы-
кредит уюмдарга насыялык тарых-
тын курамына кирген маалыматты 
пайдалануу жана алмашуу процес-
синде белгилїї болгон маалымат-
тарды ачыкка чыгарууга тыюу са-
лынат жана бул банктык сыр болуп 
эсептелинет.

“Насыялык маалымат алмашуу 
жєнїндє” мыйзам кїчїнє кирген-
ден бери насыялык бюрого маалы-
мат берїї милдеттїї тїрдє иштей 
баштады. Ага чейин ыктыярдуу 
тїрдє болуп келген. Мыйзамга 
ылайык финансы-кредит уюмдар 
єзїндє болгон насыялык маалы-
матты келишимдин алкагында жок 
дегенде бир насыялык бюрого бе-
рїїгє милдеттїї.

Насыялык тарых – деген 
эмне?

Насыялык тарых – бул насыя 
тууралуу финансы-кредиттик уюм-
дар єз ара бири бири менен карыз 
алуучунун (карызкордун), кепил-
дик берїїчїнїн (поручитель) ка-
рызы кандай аткаргандыгы туу-
ралуу маалыматтардын жыйнагы. 
Насыялык тарыхта: качан, канча 
насыя, алынган насыялар єз уба-
гында же белгиленген мєєнєттєн 
єткєрїлїп тєлєнгєндїгї тууралуу 
маалыматтар жана башка кели-
шимдин шарттары боюнча толук 
маалыматтар камтылат.

Жалпысынан алганда, ар бир 
карыз алуучунун кредиттик 
тарыхы їч бєлїктєн турат:

•Биринчи бєлїгї - карыз алуу-
чунун толук аты-жєнї, паспорту 
тууралуу, їй-бїлєлїк абалы, жаша-
ган жери боюнча жеке маалымат-
тар.

•Экинчи бєлїгї - насыялар жє-
нїндє маалымат: єлчємї, тєлєє 
мєєнєтї, тєлєнгєнї жєнїндє маа-
лымат, же тєлєнбєгєн карыздын 
кєлємї, ошондой эле пайыздар-
ды тєлєп берїї мєєнєттєрї ж.б. 
Ошондой эле бул бєлїмдє соттун 
кредиттик келишимдер боюнча та-
лаш-тартыштарды караган маалы-
маттары камтылышы мїмкїн.

•Їчїнчї  бєлїгї - насыялык та-
рыхтын булактары жєнїндє маа-
лыматтарды камтыйт.

Насыялык тарыхтарды сак-
тоонун негизги максаттарынын 
бири - финансы кредит уюмдары єз 
ара карыз алгысы келген адам жє-
нїндє так жана толук маалыматты 
топтоп, насыя берїїгє жооптуу ма-
миле кылып, бир финансы кредит 
уюмунун берген насыясын башка 
насыяны жабууга жумшап, жаран-
дардардын карыздан карызга чєгїп 
кетїїсїнє чек коюу болуп саналат. 
Ошондой эле, топтолгон маалымат 
туруктуу финансы-кредит система-
сын тїзїїдє зор мааниге ээ. Ант-
кени, насыялык тобокелдиктерди 
тємєндєтїїгє єбєлгє тїзєт жана 
статистикалык талдоо кылууга бе-
рилген насыялардын санын, сапа-
тын кєз карандысыз анализдєєгє 
мїмкїнчїлїк тїзїлєт. 

Эгерде насыялык тарыхыўыз 
жагымдуу болуп, алган милдет-
темелериўиз ар дайым убагында 
так аткарылып келген болсо - бул 
сиздин ишенимдїїлїгїўїздї анык-
тайт жана финансы-кредит уюмдун 
мыкты сунуштарына ээ болоору-
ўузга шарт тїзєт. Карыз алуучунун 
насыя тарыхы, насыялык бюро-
го маалыматтарды єткєрїп берїї 
жєнїндє макулдашууга кол койгон 
учурдан тартып кїчїнє кирет. 

Насыялык бюро насыялык та-
рыхта кардарга насыя берїї же 
бербей коюуну сунуш кылбайт. 
Сиздин насыялык тарыхыўыз ме-
нен таанышып чыгып, бирок кї-
рєєнїн наркы же башка бир себеп-
терден финансы-кредит уюм насыя 
берїї жєнїндє тиешелїї чечимин 
кабыл алып, тобокелчиликти єзїнє 
алууга мыйзам мїмкїндїк берет. 
Мисалы, кээ бир учурларда їч кїн 
кечигїї бир финансы-кредит уюм 
їчїн техникалык маселе катары 
бааланса, башка финансы-кредит 
уюмга насыя боюнча пайыздык чен 
жана насыянын мєєнєтїн єзгєртїї 
їчїн маанилїї маалымат болушу 
мїмкїн. 

Тїз мааниде алганда, насыя та-
рыхты кайра жазып оўдоп коюу 
мїмкїн эмес, бирок насыя боюнча 
милдеттенмелерди так аткаруу ме-
нен насыя тарыхтагы маалыматты 
толуктап, жаўы алгылыктуу маа-
лыматтар менен тактап, толуктоого 
мїмкїнчїлїгїўїз ар дайым бар. 
Насыя тарыхында алгылыктуу на-
сыялык маалыматтар жети жыл 
бою, жагымсыз насыялык маалы-
маты беш жыл бою сакталат.

Кара тизме – деген эмне?
Насыялык бюролор “Карыз 

алуучулардын кара тизмегин” тї-
зїшпєйт жана андай тїшїнїк дагы 
жок. Анын ордуна, насыялык бю-
ролор жеке жана юридикалык 
жактар жєнїндє оў болобу терс 
болобу, насыялык маалыматты чо-
гултуу, иштеп чыгуу жана сактоо 
жолу аркылуу алардын насыялык 
тарыхын тїптєшєт. Ошону менен 
бирге, насыялык бюролор келип 
тїшкєн маалыматка эч кандай єз-
гєртїїлєрдї киргизишпейт жана 
финансы-кредит уюм тарабынан 
кандай тїрдє берилсе, ошо боюнча 
сактай беришет.

Ага ылайык, финансы-кредит 
уюмдар, карыз алуучунунун аба-
лын караштырып жатып, ал адам-
дын мурдагы карыздарын анын 
насыяга жана ушул сыяктуу мил-
деттенмелерге кандай мамиле кы-
ларын ачык кєрє алат. Эгерде, ал 
насыяларды єз мєєнєтїндє тєлє-
бєсє, бул адамдын тєлєє жєндєм-
дїїлїгї тємєндїгїнєн кабар берет. 
Мындай шарттарды, финансы-
кредит уюм насыя берїїдє сєзсїз 
тїрдє эске алат жана насыя алууда 
жагымсыз тарых єзїнїн терс тааси-
рин тийгизиши толук мїмкїн.

Билип ал

• Кандай учурда саламда-
шуу керек?

Саламдашуунун жети шарты 
бар:

1. Мусулман адамга " Ассалому 
алейкум" деп салам берїї шарт

2. Жолдо баратканда кезиккен 
адамдарга

3. Бирєєнїн їйїнє киргенде
4. Жыйындарга, олтуруштарга 

барган кезде
5. Олтурган жериўде  келген 

адамдар менен учурашуу (ошол 
жерге салам айтып койсо болот).

6. Олтурган жериўден ке-
тээриўде (муну коштошуу сала-
мы дейт)

7. Єз їйїўє киргенде їй бїлєў 
менен саламдашуу шарт

• Кандай учурда салам. бе-
рилбейт?

Мунун беш шарты бар:
1. Мончодо жуунуп жатканда 

саламдашуу болбойт
2. Дааратканада (ажаткана) 

олтурганда
3. Жакын тууганчылыгы жок 

аялдарга (аялдар эркектерге)
4. Куран окуп жаткан адамга
5. Намаз окуп олтурган адамга. 

Ошондой эле арак ичип, мас бо-
луп жїргєн адамга салам берїїгє 
болбойт.Кээде мончого же даа-
ратканага кире калганда адамдар 
саламдашып жатканын кєрєбїз. 
Бул туура эмес экенин аларга эс-
кертип коюўуз.

• Салам берїї адеби канча?
Салам берїїнїн жети адеби 

бар:
1. Салам берген адам таза бо-

луусу керек
2. Ат же башка унааны минип 

жїргєн адам, жєє кишиге би-
ринчи салам берсин

3. Жашы кичїї адам 

улууга салам берет
4. Саламды курсантчылык, 

ачык маанай менен жылмайып 
айтсын

5. Жеке адамга "Ассаламу 
алайка", же "Саламун алайк"  деп 
берет

6. Кєпчїлїк адамдарга "Асса-
ламу алейкум'" деп саламдашуу 
керек. Унчукпай баш ийкеп же 
колду кєкїрєккє коюп саламда-
шуу же алик алуу жарабайт.

7. Эки киши бири-бирине жа-
кындаганда кол беришип учура-
шат.

Эки колдоп бармактарын кар-
маштырып, бир биринин колун 
эки їч жолу силкип саламдашуу 
туура.

• Саламга алик алуу (жооп 
кайтаруу) адеби кайсылар?

Мунун жети шарты бар:
1. Саламды кубануу менен 

алик алуу
2. Салам берген адамга "Ырак-

мат" деп айтыш
3. Ислам дининде эмес адам 

салам берсе, ага урмат кєрсєтїп 
саламын алик алуу

4. Саламды алик алган адам-
дын да колу таза болуусу

5. Кєпчїлїк адамдарга салам 
айтылса баары эмес, бирєє эле 
алик алса жетиштїї

6. Саламды баш ийкеп, їнсїз 
эмес, їнїн чыгарып алик алсын

7. Саламды алик алган адам-
дын жообун, салам берген адам 
уксун

Мына салам айтуунун баба-
ларыбыз аткарып келген адеби.  
Азыр улуулар балдарыўа ушул 
адептерди їйрєтїї парз.

Майрамбек ДЕРКЕНБАЕВ,
Кочкор району.

Салам берїїнїн 
адеби кандай?

Учурда салам берїї адебин билбегендер кездешет. 
Ата бабалардын салам берїї адеби тууралуу жаш-

тарга билдире  кетсек дедим.

•Жылуу кєк чайды бал  менен ичсеўиз мээге пайдасы  кєп.•Сабизди уктар алдында жесеўиз ден-соолукка пайда.•Сууну узак кайнатуу же кайнатылган сууну кайрадан дагы кайна-тып чай демдєє єтє зыяндуу.
•Ар кандай ооруну дарылоо ашказанды айрандын сарысы менен жуугандан башталат.
•Кєк чай бєйрєктї жууйт, андагы сезгенїїнї айыктырат.•Уйкусу качкан адам бал жаласын.
•Адамдын боору тєрт нерсени жакшы кєрєт: чийки капуста, быш-так, катуу нан, бал.
•Кези келгенде орточо ыйлап туруу ден-соолукка пайдалуу.•Кимде-ким бир литр айрандын сары суусун кечинде 10-15 кїндє бир жолу ичип, ашказанын жууса, кан басымы, кант диабети, гем-морой, ашказан оорусу сыяктуу оорулардан кутулат.•Кєк чайды дайыма ичкен жана сары сабиз жеген адам єсмє (рак) оорусуна чалдыкпайт.

Биле жїр

1. Адам кєргєн тїшїнїн 90%ын унутуп коет.

2. Дїйнє жїзїндєгї жалпы адамдардын 7%ы сол колдуулар.

3. Адамдын организминдеги бактериялардын жалпы салмагы 2 

килограммга жетет.

4. Адамдын бїткїл жашоосунда анын териси 1000 жолу алмашат.

5. Адамдын кєзї 10 млн тїрдїї тїстї кєрїїгє жєндємдїї.

6. Орто эсеп менен адам бир кїндє 4800 сєз сїйлєйт.

Адам жєнїндє алты факты


