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Жалал-Абад Айылдык Консультациялык кызматтын гезити

«ЖАЛАЛ-АБАД РЕГИОНАЛДЫК
АЙЫЛДЫК КОНСУЛЬТАЦИЯЛЫК КЫЗМАТЫ – ЖА АКК» КООМДУК ФОНДУ КЫРГЫЗСТАНДЫН ТҮШТҮГҮНДӨГҮ
ЭЛЕТТИКТЕРГЕ АЙЫЛ ЧАРБА БАГЫТЫНДА КӨМӨК КӨРСӨТҮП КЕЛЕТ.

УЮМ 1999-ЖЫЛЫ КЫРГЫЗСТАН
ӨКМӨТҮНҮН ДЕМИЛГЕСИ МЕНЕН АЙЫЛ
ЧАРБАСЫН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН ЭЛ АРАЛЫК
ФОНДУ (МФСР) ЖАНА ШВЕЙЦАРИЯ
ӨКМӨТҮ, ДҮЙНӨЛҮК БАНКТЫН КОЛДООСУ АСТЫНДА НЕГИЗДЕЛГЕН.

Надырбек КАЧКЫНБАЕВ
эксперт-адис, кеңешчи.

ЖА АКК
баскан жол

БИЗДИН НЕГИЗГИ МАКСАТЫБЫЗ–
консультанттардын
түйүндөрү
аркылуу
айыл тургундарынын айыл чарба азыктүлүктөрүнө,
билимге,
инновацияга,
төмөнкү пайыздагы насыяларга жана грантка жеткиликтүүлүгүн камсыздоо, түрдүү тренингдер, консультацияларды берүү аркылуу элдин жашоо деңгээлин жакшыртууга
салым кошуу. Биздин уюм айыл чарбасын,
агробизнести өнүктүрүү тармагында жаштардын жана аялдардын демилгелерин
колдоо, мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана
жаратылыш ресурстарын туруктуу, натыйжалуу пайдалануу жаатында колдоолорду
көрсөтүп келет. Мындан сырткары айыл
чарба багытында тренер-адистерди даярдайбыз. ЖА АКК коомдук фонду айылдарда
фермердик топторду, кооперативдерди, чакан кредиттик агенттиктерди түзүү боюнча
чоң тажрыйбага ээ.
ЖА АККнын башкы кеңсеси Жалал-Абад
шаарында жайгашкан, облустун бардык
райондорунда райондук кеңселери бар.
Райондук эксперт-консультанттары айыл
ичиндеги жергиликтүү контекстке жараша
консультациялык кызматтарды көрсөтүшөт.
Бул консультанттардын түйүнү Жалал-Абад
облусу гана эмес, башка облустарда да сапаттуу кызмат көрсөтүп келишет.
Биздин миссиябыз: Түштүк Кыргызстандагы айыл тургундарынын жашоо деңгээлин
жакшыртууга жана жакырчылыкты азайтууга жогорку сапаттагы айыл чарба тармагында консультациялык кызматтарды көрсөтүү
аркылуу көмөктөшүү.

НЕГИЗГИ ИШ-БАГЫТТАРЫБЫЗ:
Айыл
чарба
өсүмдүктөрүнүн
өндүрүмдүүлүгүн жакшыртуу ыкмалары,
айыл чарба азык-түлүктөрүндөгү кошумча нарк чынжырчасын өнүктүрүү, кайра
иштетүү жана сатуу мүмкүнчүлүктөрүн
түзүү;
Туруктуу мал чарбасын өнүктүрүү жана
жайыттарды туура башкаруу;
Ирригациялык инфраструктураларды реабилитациялоо жана суу сактоочу технологияларды жайылтуу;
Жаратылыш ресурстарын натыйжалуу
пайдалануу;
Айыл жергесинде жашаган жаштардын жана аялдардын экономикалык
мүмкүнчүлүктөрүн, укуктарын кеңейтүү.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын (ОМСУ) калкка кызмат
көрсөтүүсүн жакшыртуу.
ЖА АККнын түзүмү:
Директор, директордун орун басары, 5
долбоордун координаторлору/менеджерлери, 5 облустук эксперт-адистер, 31 райондук
консультанттар, 7 жаш адистер, 5 кошумча көмөк көрсөтүүчү адистер, 3 бухгалтер.
Жалпы 58 кызматкер, анын ичинен 18ин
аялдар түзөт.
Уюмдун жогорку органы болуп Байкоочу
Кеңеш (БК) эсептелинет. Байкоочу Кеңештин
курамы 7 адамдан турат. Алар кооперативдердин, өнөктөш уюмдардын, мамлекеттик
мекемелердин өкүлдөрү. Байкоочу Кеңешке
потенциалдуу дыйкандар да кирген.

БИЗДИН СТРАТЕГИЯЛЫК
ӨНӨКТӨШТӨРҮБҮЗ.
ЖА АКК мамлекеттик түзүмдөр менен
тыгыз байланышта иштешет. Тактап айтканда, жергиликтүү деңгээлде Айылдык Аймактар менен, райондук жана облустук Администрациялар, мамлекеттик деңгээлде Айыл
Чарба Министрлиги жана райондук айыл
чарба департаменттери менен кызматташып келет. Эл аралык донордук агенттиктер, биолабораториялар, айыл чарба азыктүлүктөрүн өндүрүүчүлөр, илимий изилдөө
институттары, ЖОЖдор, айыл чарба жаатында кызмат көрсөткөн өнөктөштөр, чакан
каржылык мекемелер менен өнөктөштүктө
карым-катыш түзүү жолго коюлган.
КАРЖЫЛОО БУЛАКТАРЫ.
ЖА АКК 20 жыл аралыгында төмөндөгү
донорлор жана ишкана-уюмдар менен кызматташкан жана финансылык каржы алган:
Хельветас/Швейцариялык Эл Аралык Кызматташуу уюму, Европа Биримдиги, ФАО,
USAID, Германия элчилиги, GIZ, БУУнун
өнүктүрүү программасы (ПРООН), АКШ
элчилиги, Бүткүл Дүйнөлүк Банк, БУУнун
Аялдар түзүмү, Финляндия Өкмөтү, ACTED,
FSDS, Дүйнөлүк Банк колдоого алган Айыл
чарба
министрлигинин
долбоорлорду
жүзөгө ашыруу бөлүмү ж.б. Узак жылдар
бою German Centre for International Migration
and Development (CIM) программасы аркылуу Эл аралык кеңешчилерден колдоо алып
турган.
ЖА АКК.

20 жылдык юбилей кут болсун!!!
Бул жашоодо иштеген
жумушуң рахат тартуулап
турса, ошонун өзү бир бакыт
дешет. Мен ушундай бакытка
туш болгонума кубанам. Мен
үчүн ЖА АККда иштөө сыймык,
жоопкерчилик, тажрыйба. Ондогон, жүздөгөн адамдар менен
байланышып, миңдеген кара-

Биздин уюм берген билим
дагы көп жылдар элибизге пайсалым кошуп жатабыз. Бул сезим дасы тие берерине терең ишепайым элеттиктер үчүн иштөө,
нем. Өлкө түштүгүндөгү чыныгы
сенин ишинден алар пайда көрүп мени мындан ары да шыктана,
элдик уюмда иштеп жатканыма
жаткандыгын көрүү зор кубаныч. издене иштөөгө шык берет.
аябай кубанычтамын.
ЖА АКК элет жерин, элет
ЖА АКК коомдоштуктарга
ЖА АККнын 20 жылдык
элин көтөрүү үчүн иштеп келүүдө. жамаатташып иштөө жаатында
Элет көтөрүлсө, элет өнүксө
эбегейсиз тажрыйба берди. Жа- юбилейи менен чын жүрөктөн
куттуктайм!!!
өлкөбүз өнүгөт. Демек, айылды
маатташканда, ынтымакташып
өнүктүрүү үчүн иштеп жаткан
иштегенде гана ийгиликтер болоНасипа МАМАСАЛИЕВА
бардыгыбыз өлкө өнүгүүсүнө да
рун терең түшүндүк.
гезиттин жоопту адиси

ЖА АКК 1999-жылы уюшулуп, конкурстук негизде ЖА АККнын менеджери,
5 тармактык адиси, ар бир райондо
төрттөн райондук консультанттар жана
бирден ассистенттер жумушка алынган.
Алгачкы жылдары – консультациялык
кызматтар жалпы мүнөздө масштабдуу
болуп: маалымат чогулуштары, топторго, жамааттарга маалыматтык тренингдер өтүлгөн. Консультанттарыбыз
өздөрү курстарда, тренингдерде такшалышкан. Алгачкы жылдары ЖА АККнын
ишмердүүлүгү Швейцариялык Хельветас
эл аралык уюмунун консультанттарынын
тикелей колдоосунда жүрдү. Консультанттар сынактан тандалып алынганы
менен, «консультациялык кызмат деген
эмне, аны кантип аткаруу керек» дегенди түшүнүүсү, аткаруусуна убакыт талап
кылынды. 2008-жылы ЖА АКК коомдук
бирикмеден фондко айланып, өз алдынча иштөөгө өттүк.
Ага чейин ЖА АКК – Бишкектеги Борбордон башкарылган. 2011-2012-жылдан
ЖА АКК бардык мандаттарды конкурска катышып, тендерден утуп, кызмат
аткара баштады, фермерлерге консультациялык кызмат көрсөтүү акы төлөө
жолуна өттү. 2013-2015-ж. ЖА АКК дагы
бир тепкичке көтөрүлдү. Жаңы: БУУнун Аялдар түзүмү, ДСA Central Asia,
Евро Биримдик, USAID, GIZ уюмдары
менен мөөнөтү 2-3-жылдык келишимдер түзүлдү. Туруктуулукка жетишүү
үчүн акылуу кызматтардын үлүшү
көбөйтүлүүдө. Айыл өкмөттөрү, СПА,
кайра иштетүүчү ишканалар, фермерлерге кызматтарыбыз көбөйүүдө.
ЖА АККда кадр маселеси такай
биринчи орунда. Жалал-Абаддагы
ЖОЖдордон, айылдагы жаштардан волонтерлорду алып, тарбиялап, кызмат
берип, сынап, өстүрөт. Жаш, жаңы
консультанттардын мууну калыптанып,
өсүп, долбоорлорду башкарып, ийгиликтерди жаратууда.
ЖА АКК азыр аткарган кызматтары боюнча Кыргызстандагы алдыңкы
абройлуу уюмдардын бирине айланды.
Кыргызстандын элет жергесинде экономикалык, социалдык өсүп-өнүгүүсүнө
дагы чоң мүмкүнчүлүктөр бар. ЖА АКК
элеттиктер менен дайыма биргеликте
болуп, айыл тургундарынын муктаждыктарына төп келген, берекелүү консультациялык кызматтарды көрсөтөт деп
ишенемин!
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РЕГИОНАЛДЫК АЙЫЛДЫК
КОНСУЛЬТАЦИЯЛЫК КЫЗМАТЫ

Акылбек
Осмонов,
менеджер

Шарипа
Касымбекова
консультант

Август,
2019-жыл

Эгемберди
Казбеков
облустук
эксперт-адис

2

Айнура
Малайбекова
облустук
эксперт-адис

КАЧКЫНБАЕВ Надырбек

ЖА АККнын
башатындагылар

Арстанбек
Эргешов
облустук
эксперт-адис

Муктар
Торогелдиев
облустук
эксперт-адис

Араббой
Хамдамов
консультант

Айыл чарба илимдеринин
кандидаты. 2001-2013-жж.
ЖА АККнын регионалдык менеджери. ЖА АККны түптөгөн жана өсүпөнүгүшүнө эң ири салым
кошкон экс менеджери.

Игорь
Горбунов
консультант

Жумабай
Акматов
консультант

Эркеайым
Рысбекова
консультант

Ахмат
Асранкулов
консультант

СЫЙЛЫК – СЫЙМЫК: ЖА АККНЫН КЫЗМАТКЕРЛЕРИНИН СЫЙЛЫКТАРЫ
Надырбек КАЧКЫНБАЕВ –
Айыл чарба илимдеринин кандидаты,
агроном, ЖА АККнын эксперт-кеңешчиси.
ЖА АККны негиздеп, анда 20 жыл
бою талыкпай эмгектенип, айыл чарбасына көп жылдар бою салымын кошуп келе жаткан, а.ч.и.к., ЖА АККнын
эксперт-кеңешчиси Надырбек Качкынбаев КРнын Айыл чарба, тамак-

аш өнөр жайы жана мелиорация
министрлиги тарабынан “Айыл чарбасынын отличниги”, "Кыргыз Республикасынын согуштун, куралдуу
күчтөрдүн, укук коргоо органдарынын
ардагерлеринин жана ооруктагы эмгекчилердин республикалык Кеңеши" коомдук бирикмеси тарабынан 2017-жылы
“Ардактуу ардагер" төш белгилери менен сыйланган.

Эгемберди КАЗБЕКОВ –
облустук эксперт-адис,
зооинженер.

Муктар ТӨРӨГЕЛДИЕВ –
облустук эксперт-адис,
агроном.

Жалал-Абад
регионалдык
Айылдык
консультациялык
кызматынын мал чарбасы боюнча облустук эксперт-адиси Казбеков Эгемберди айыл
чарбасындагы
фермердик
ишмердүүлүктү өнүктүрүүгө,
малдардын асылдуулугун арттырууда кошкон ири салымы
үчүн Кыргыз Республикасы-

нын Айыл чарба, тамак-аш
өнөр жайы жана мелиорация министрлиги тарабынан Ардак Грамота, “Айыл чарбасынын отличниги” деген төш белги менен 2017-жылы сыйланды.

Бурмакан КАЧКЫНОВА –
“Сары-Челек” микрокредиттик агенствосунун директору, консультант.

КАНЫКЕЙ ТУРСУНБАЕВА –
координатор.

Ноокен АККдагы тажрыйбалуу
адис Бурмакан Качкынова 2019жылы өлкөнүн айыл чарба тармагынын өнүгүүсүнө кошкон салымы үчүн КРнын Айыл чарба,
тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Ардак Грамотасы менен сыйланды. Ал эми
2019-жылдан тарта Жалал-Абад
облусунун бардык райондорунда
ишмердүүлүгүн жүргүзгөн «СарыЧелек» микрокредиттик агентствосунун директору болуп эмгектенүүдө. Мындан сырткары «Кыргызстандагы
БУУнун Аялдар түзүмүнүн» программасы алкагында
Баткен облусунун Баткен, Лейлек райондорунда өз ара
жардамдашуу топторун түзүп иштеп келүүдө.

Жаштыгына
карабай
дасыгып келе жаткан,
6 жылдык координаторлук
тажрыйбасы
бар адисибиз Каныкей
Турсунбаеванын
эмгеги чоң. Ал 2016жылы Борбордук Азия
жана Түштүк Кавказ
өлкөлөрүндөгү Айылда
кызмат көрсөтүүчүлөр
жана уюмдар ортосундагы сынактын регионалдык Калыстарынын чечими менен
“Борбордук Азия жана Түштүк Кавказ региондору боюнча Айылдык консультациялык
кызматынын “Мыкты кызматкери” болуп
табылган.

ЖА АККдагы тажрыйбалуу
адисагроном, Ноокен
АККнын координатору
Муктар
Төрөгелдиев 2017жылы
өлкөнүн
айыл чарба тармагынын өнүгүүсүнө
кошкон салымы
үчүн Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш
өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин төш белгиси менен сыйланган.

Гүлчехра АЛЬЯРОВА –
Ноокен району, Сакалды айылдык
кеңешинин депутаты, фермер.
Гүлчехра Альярова жаштайынан
жер иштетүүгө кызыгып, дыйканчылыктын сырларын атасынан
үйрөнгөн. Ал СССР кезинде колхоздун көзгө басар алдыӊкы бригадири болгон. 1996-жылы «АллаярАта» жеке фермердик чарба түзгөн,
кийин 2005-жылы мүчөлөрүнүн
жери 102 гектардан турган «Акыйкат жолу» ири ассоциациясын
түптөгөн. 2009-жылдан ушул күнгө
чейин ЖА АКК менен иштешип келет. КРнын социалдыкэкономикалык өнүгүшүнө сиӊирген эмгеги үчүн КРнын
Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги тарабынан 2017-жылы «Айыл чарбасынын отличниги» төш белгиси менен сыйланган.
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Тамыры терең,
эл кызматындагы
уюм
Каролина Вегнер,
ЖА АККнын экс эл аралык
кеңешчиси.

Ар тараптуу
өнүккөн
жамаат
Аркага көз чаптырып карасам, ЖА АККдагы коллегаларым менен 4 жыл (2013-2016)
иштеп коюптурмун. Бул жылдар
мен үчүн абдан өзгөчө жана
сонун күндөр болгон. Эл аралык
коллегаларым менден сурап
калышаар эле, "кантип Бишкек
шаарынан ыраак жайгашкан
Жалал-Абад шаарында ушунча
жыл жашадың"- деп. Мен өзүм
айыл чарба консультациялык
кызматына келсем, кызыкчылыгым айыл жергесин туруктуу
өнүктүрүү жана экологияны сактоо болуп жатса, менин ошол
жерде жашаганым туура болот
да деп айттым аларга. Анын
үстүнө мага жаратылыштын
койнунда иштеп, жашаган жагат
эмеспи.
ЖА АКК жамаатында мен
дайыма алар жактырган адис
элем жана мен командный
дух жана мотивация сезчүмүн.
Айрыкча уюмдун ар жыл сайын
өткөрүлүүчү эс алуу, жумуш
жана спортту айкалыштырган
иш-чарасы эч качан эсимден
чыкпайт. Жалал-Абад облусунун
бардык райондоруна барып,
долбоордогу жумуштар боюнча
иштөө дайыма мен үчүн жагымдуу болгондугун баса белгилегим келет.
Бул жылдар биз үчүн
жемиштүү жылдардан болуп,
бир топ ири долбоорлорду утуп
алууга жетиштик, ошого жараша
команданын да саны өстү. Мага
ушундай ар тараптуу өнүккөн
коллектив менен иштеген аябай
жакты: тажрыйбалуу адистер,
студенттер, жаш консультанттар, аялдар, эркектер, кыргыздар, өзбектер дегендей.
Албетте конфликт чыккан
учурлар да болот эмеспи,
ошол учурда бул ишкананын
ачык-айкындуу иштегендигинин
таасиринде мындай көрүнүштөр
сүйлөшүү жолдору менен
оң жакка чечилээр эле. Мен
билгенден каржылоо азайып
калган учурларда, жетекчиликке
ачык эле сөздөр айтылып, бул
көйгөйлөрдү биргеликте чечип
алууга, тескерисинче оң жолго
чечип алууга шарттар жаралып
турчу. Мунун өзү ишкананын
күчтүү жана туруктуулугун
бышыктайт.
ЖА АККны 20 жылдык юбилейи менен куттуктайм! ЖА АКК
Жалал-Абад облусундагы жана
анын чегиндеги айыл чарбасынын өнүгүшүнө салым кошкон,
кадыр-баркка ээ ишкана. Уюм
мындан ары да өсүп-өнүгүп,
гүлдөшүнө тилектешмин!
Учурда Арменияда эл аралык кеңешчи болуп эмгектенип
жатам.

ЖАЛАЛ-АБАД
РЕГИОНАЛДЫК АЙЫЛДЫК

КОНСУЛЬТАЦИЯЛЫК КЫЗМАТЫ

ЖА
АКК
ЖА АКК баскан
Helvеtas уюмужолунда жыйырманнун колдоосу алчы күздү башынан
дында
түптөлүп,
кечирип жатат. Бул
20 жыл аралыгында
аралыктын
ичинде
агрономия, мал чарбабир нече миңдеген
чылык, ирригациялык индыйкан-фермерлер
фраструктураны жакшырменен байланыштык,
туу, экономика жана гендер
жүздөгөн фермердик
жаатында иш алып барып, арытоптор түзүлдү. Бир
шын жыл өткөн сайын кеңейтүүдө.
канчасы бизден алБиз жыл сайын сапаттуу кызматтарган кеңештердин нады көрсөтүүнүн үстүндө иштеп кетыйжасында өзүнүн
лебиз. Бүгүнкү күндө кызматтардын
чарбасын
бутуна
жаңы ассортименттерин, багыттарын
тургузуп, үй-бүлөлүк
өздөштүрүп, изденүү жолундабыз.
кирешесин арттырып,
Сыргабек
өз алдынча ишкер
Жойболотов,
АТАП ӨТСӨК:
болуп
өнүгүшүүдө.
►ЖЧК “Консультанттар Союзу”
ЖА АККнын директору
Бүгүнкү күндө ЖА
түзүлүп, агродүкөн ачылды. Бүгүнкү
АКК жүз миңден ашукүндө дыйкандарды сапаттуу үрөндөр,
ун фермер, беш миңдей фермердик топтор
биологиялык препараттар, жер семирткичтер
менен иш жүргүзөт. Алардын дээрлик 70%
жана тамчылатып сугаруу системасынын жабаялдар жана жаштар. ЖА АКК дыйкандардын,
дыктары менен камсыздап жатат.
ишкердикке умтулган жаштардын окуу, таяныч
►Чакан насыя берүүчү “Сары-Челек”,
борборуна айлана алды. Максатыбыз айыл
“Беш-Арал” агентстволору түзүлүп, дыйканчарба боюнча жаңы ойлорду, көз жетээрлик,
дар жер иштетүүдө чакан насыялар менен
турмушка аша турган табылгаларды, технокамсыз болушууда.
логияларды элге жайылтуу менен айыл тур►Агро продукциялардын кошумча нарк
мушун, түйшүгүн жеңилдетүү, экономикалык
чынжырчасын өнүктүрүү үчүн “Агро-Өнөктөш”
абалын жакшыртуу.
кооперативи түзүлдү.
Бул максаттарды ишке ашырууда ЖА АК►Кеңсенин жанынан 2 кампасы менен 5
Кнын күч-кубаты, билими, жөндөмү жетет.
сотка жер аянты сатылып алынды.
Уюм түзүлгөн жылдан бери бир топ ийги►35-40 адамга ылайыкталган бардык
шарты бар конференц зал курулду.
ликтер болду. Өлкөбүздүн түштүгүндөгү айыл
►Көк-Арт кичи шаарчасынан имарат сатычарбасы боюнча сөз болгондо биздин уюмду
лып алынып, учурда «Этно-Дом» конок үйү иш
сөз кылбай коюу деги эле мүмкүн эмес. Анткеалып барып жатат.
ни уюмдун элге кызматы ошончолук.

Эл аралык
кеңешчинин
көз карашы
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►Базар-Коргон районундагы кеңсебиздин
аянты кеңейтилди.
►Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынан кеңсе куруу үчүн 2000 м2 жер участогу бөлүнүп берилди.
►2018-жылы Сузак районуна караштуу
Ырыс айыл аймагынан питомникте мөмөлүүдарактардын көчөттөрүн өстүрүү, көргөзмөлүү
талаа уюштуруу максатында 0,72 га аянтта
жер тилкеси сатып алынды.
►2019-жылы Достук айыл аймагына караштуу Шамалдуу-Сай айылынан жашылча-жемиштерди сактоочу 120 м2 аянтка “логистикалык
борбор” курулду. Ишкана заманбап техникалык
керектүү каражаттар менен жабдылган.
►Жалал-Абад шаарынын курорт аймагынан 1 га аянттагы мистелүү токой жана Сузак
районунун Орто-Азия айылынан 3 га аянттагы
кайракы жер тосмолонуп, жердин деградациясынын алдын алуу боюнча көргөзмөлүү
талаа уюштурулуп, дыйкандарга үлгү катары
даңазаланууда.
Ишканабыз өркүндөп өсүп,
элдин пайдасына иштей берсин!!!

Эмгектенгениме
12 жыл

Элизабет Катц,
ЖА АККнын экс эл аралык кеңешчиси
ЖА АКК 10 жыл бою
2008-2010-жылдары Кыргыз-Швейцариялык Агрардык Программасынын
(КШАП) колдоосу менен
өнөктөштүктө иш алып
барган ишканалардын бири
болгон. КШАП ЖА АККны
талаачылык, потенциалды
жогорулатуу мандаттарын
аткаруу үчүн каржылап,
колдоо көрсөтүп турган.
2011-2012-жылдары Кыргызстандагы бардык АККлар
менен эл аралык кеңешчи катары кызматташтым. Аларга
долбоордук сунуштарды даярдоо жана аткаруу боюнча
колдоо көрсөтүп турдум.
ЖА АКК 2012-2014-жылдары GIZ ДЕТА уюмунун колдоосу менен өнөктөштүктө
бир нече долбоорлорду
жүзөгө ашырган. Мисалга,
тоок багуу, үрөндүк фонддорду түзүү, күнөскана
чарбасын уюштуруу, окуу
материалдарын даярдоо ж.б.
2015-2019-жылдары ЮСАИД - Агро горизонт долбоору
менен субконтракт түзүп,

жашылчалардын түрүн, сафлор, соя, клубника өстүрүү
жана «Логистикалык борбор»
куруу боюнча грант утуп
алып, аны куруп бүтүп, ишке
киргизилди.
ЖА АКК айыл чарба
кызмат көрсөтүүчүлөрдүн
ичинен алдына ат салдырбаган ишкана жана долбоорлорду аткаруу сапаты
өтө жогору деп баалайм.
Чечүүчү, таяныч адистеринин
профессионалдык деңгээли
жогору. Иштөө этикасы жана
берилгендиктери буларда
башкача.
Менин элестетүүм, көрө
билүүм боюнча 5 жылдан
кийин ЖА АКК 50% кирешесин акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтүү менен таба
баштайт. Алар: товарларды
сунуштоо, дыйкандардын
продукцияларын сатууга көмөк көрсөтүү, кайра
иштетүүчүлөр жана сатуучуларга сапаттуу кызматтарды
көрсөтүү менен жылдык
товар алмашуусун жөнгө
сала алат.

Биздин турмуш өмүр бою
окуп, үйрөнүү. Ар бир адам
күн сайын өзүнө керектүү билим-шыктарын
мектепте,
окуу жайында, үй-бүлөсүндө,
айлана-чөйрөдөн, жумуштагы
кесиптештеринен үйрөнүп такшалат. Мен да өзүмдүн кесиптик билим-шыктарымын өнүгүү
мектеби ЖА АКК болгонуна
абдан ыраазымын. Күнүмдүк
жумушта – жергиликтүү жана
эл аралык адистер менен кызматташуу, жумушту өз убагында жана сапаттуу, натыйжалуу,
жыйынтыкка багытталган иш аткаруу, жогорку деңгээлдеги жоопкерчиликти талап кылган эл
аралык донорлордун мандатын
ишке ашыруу сыяктуу жумуштар мен үчүн кызыктуу, жооптуу,
бир жагынан сыноо, бир жагынан ишенич да болду.
Азыркы учурда кесиптештерибиз эң жакын насаатчы,
устат, дос болуп калышты! Көп
нерсе үйрөндүм, башкаларга да
үйрөтүүдөмүн.

Махабат Караева,
ЖА АККнын директорунун
орун басары
ЖА АКК – азыркы күндө
динамикалык өнүгүп жаткан,
демократиялуу, ийкемдүү, кыйынчылыктарга шылтоолоп, иш
аткарбай койбогон, ал кыйынчылыктарды жеңип, изденип,
өнүгүп келе жаткан лидер уюм!
Өзүбүз Жалал-Абад облусунда
болсок дагы Кыргызстандын
бир нече облусунда, айылында
иш алып барып жатат. Демек,
бул ийгиликтер ЖА АКК командабыздын мээнети!
Алдыда
ишканабыздын
көптөгөн максаттары бар. Ал
максаттарга жетүүгө жалпы жамаатыбыз, баалуу адистерибиз
менен аракет кылабыз!
Биз менен кызматташып
салым кошкон өнөктөштөргө
ыраазычылык билдиргим келет.
ЖА АКК жамаатыбызга ийгилик,
стабилдүү өсүп-өнүгүү жана
агро-инновациялардын ордосу
болушун каалайм!

Белес
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ЖА АКК
дыйкандардын ордосу

Качкынбаев Надырбектин салымы,
эмгеги чоң. Ал ЖА АККны түптөдү,
бутуна тургузду, өстүрдү. ЖА АКК
Жалал-Абад облусунун дыйкандары таянган, бирге иштешкен, андан
өндүрүштүн жаңылыктарын
абалда айрым ко1990-жылдардын акыркы жылкүткөн уюмга айланды.
омдук чакан башдары өлкөбүздө социалдык коЖА АККнын бул жигердүү
талыш уюмдардын
омдук түзүлүштүн пайдубалынан
иштерине
анын алдында
катарында
«Жажарака кетип, эл арасында кантүзүлгөн «Белес» гезити
лал-Абад
региодайдыр бир жашоо келечегине
да өзүнүн таасирдүү саналдык
Айылдык
түшүнбөстүк, ишенбестик жагдай
лымдарын кошуп келди.
к о н с ул ьт а ц и я л ы к
пайда болгон. Мындай жагдай биГезиттин беттеринде мал
кызматы» коомдук
ринчи кезекте коомдун тиреги болчарбасы, дыйканчылык, бакфонду пайда болгон айыл чарбасында, өндүрүштө
дарактарды асыроо, сугат сугон. Жаңы төрөлгөн
орун алган. Элдик лакап менен
уну пайдалануу тууралуу оббаланын каз-каз туайтканда «ишенген кожоң сууга
лусубузда, башка өлкөлөрдө
руп, басып кетиши
акса – алды-алдыңдан тал карма»
орун алган инновациялык
кыйын
болгондой,
дегендей.
Базаркул
ыкмалар, тажрыйбалар чабул
мекеменин
баКоомдук чарба ыдырап, талАсанбеков
гылдырылып турду. Башкаралына жетип кетикаланып, жеке чарбага үмүт артуу
ча
айтканда
«Белес» гезити дыйши
да
оңойго
турган
эмес.
Ошол
башталды. Жеке чарбага дээрлик
кандар, айыл тургундары күткөн
башталышта иштешкен агроном,
маани бербеген кыргыз айылмаалымат каражаты болду. Айрым
ветврач, зоотехник ж.б. адистер
дарындагы абал боор ачырлык
айыл тургундары «Белес» гезити– жеке чарба, ишкердик багытка
деңгээлде калган десек да болот.
нин жылдык номерлерин тиркеп,
өтүшүнө
чоң
салымдарын
кошушМына
ушундай
социалдык
пайдалангандары да орун алды.
ту. Айрыкча 1999-жылдардын акы«Белес» гезитин негиздөөчүсү
рынан 2014-жылдарга чейин ЖА
АКК мекемесин жетектеп,
жана анын башкы редактору катаАЛАЛ БАД
өзүнүн бүткүл эмгегин,
ры ЖА АККнын 20 жылдык юбилейи
билимин жумшаган
менен куттуктайм!!!
РЕГИОНАЛДЫК
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АЙЫЛДЫК
КОНСУЛЬТАЦИЯЛЫК КЫЗМАТЫ

МАМЛЕКЕТКЕ
МИЛЛИОНДОГОН
ТӨЛӨМДӨРДҮ
ТӨККӨН ИШКАНА
Улан Усенов
ЖА АККнын башкы
бухгалтери

2016-жылы январь айында ЖА
АККга
жумушка
кирдим. Келгенде
коллективдин ынтымактуулугу жана
аксакалдар баш болуп жаштарды колдоп турганын байкадым. Надырбек акелер
көп жаштарды өстүрүп чыгарды. Бухгалтерияда ачыктык, тактык болсо, жаап-жашыруу,
кымтуу болбосо гана иштейм деген принцибим
бар. Бул ишкана оюмдагыдай, баары болгону
болгондой, ачык-айкын экендиги менин иштеп калышыма түрткү болду.
Уюм өнүгүү жолунда, мына бүгүнкү күнгө келип
өз мейманканасы, бир топ жерде демоталаалары бар,
кеңселер оңдолуп жатат. Материалдык техникалык база мыкты. Алдын ала максат коюп, ага жетүү стратегиялык планы бар.
Мунун баары менеджменттин мыктылыгы, эсептин тактыгы деп ойлойм. 20 жыл ичинде ЖА АКК салыкка – 7 424 711 сом, соц.фондко – 19 243
378 сом которду.
Бул жерде иштеп үйдөгү бак-даракты бутоону үйрөндүм. Мындан сырткары жашылчалардын илдеттери бар
экен, аны байкай баштадым. Ыраңы өзгөрүп калганда келип сурап, консультация алып, дарысын берем. Айтор
бул ишкана эсеп-кысап гана жүргүзбөстөн, дыйканчылыкка болгон кызыгуумду арттырды.

Менин экинчи үйүм
ЖА АКК мен үчүн экинчи үй
болуп калды. Ар бир адамдын
жумушунда жагымдуу атмосфера
болушу абдан маанилүү эмеспи.
Бул жагынан алганда биздин ЖА
АККда жагымдуу атмосфера бар
деп ойлойм. Себеби коллективде
ар бири өзүнчө бир өзгөчөлүктөргө
ээ болуп, мамилеси, кылган
иштери,
кичи
пейилдиктери,
жөнөкөйлүктөрү менен мага чоң
таасир кылды. Ушул чоң коллективге мен жаңы келгенде кантип
иштеп кетет экенмин деп сарсанаа
болгон элем. Бирок кызматкерлер
мени ар тараптан колдоп, ишти
алып кеттим.
2015-жылы сатып алуулар (закупка) боюнча адис болуп конкурстук негизде ЖА АККга жумушка
кабыл алындым. Ушул чөйрөдө
менин тажрыйбам ашты, тендерлер, конкурстук сатып алуулар ЖА
АККда жакшы жолго коюлуп, ачыкайкын жүргүзүлүп келе жатат. ЖА

АККнын өзгөчөлүгү-эмгегиңди баалагандыгында жана үзгүлтүксүз
мотивация берип тургандыгында.
Сатып алуулар боюнча иштерди
жакшы алып баргандыгым үчүн
2017-жылы ЖА АККнын Ардак грамотасы менен сыйландым.
ЖА АКК жамаатында улуу муун
өсүп келе жаткан муундарга жана
жаңыдан ишин баштап жаткан
адистерге талыкпай кеңештерин
берип, билбегенин үйрөткөндүгүн,
сен билбейсиң дебестен үйрөтүп,
жол ачып бергендигин өзгөчө белгилегим келет. Айрыкча, бизге жол
көрсөтүп, дайыма кеңештерин
талыкпай айтып келген инсан Надырбек Качкынбаевичтин салымы
зор деп билем.
ЖА АККнын өркүндөп өсүшү
үчүн ар бир консультант өз күчүн
талыкпай кошуп келе жатат десем
жаңылбайм. ЖА АКК жөнөкөй фермерлер, эл менен иштеп, жеринде
кызмат көрсөтүп жаткандыгы ошол

Каныкей Мырзаева,
ЖА АККнын сатып алуулар
боюнча адиси
консультанттарыбыздын
эмгеги
деп билем жана башка коомдук
фонддордон айырмачылыгы ушунда деп ойлойм.
Өз кезегинде ЖА АКК ар бир
кызматкер үчүн мүмкүнчүлүктөр
жана шарттарды жаратып келе
жатат, ошондуктан уюм ар тараптан өнүгүүдө! ЖА АКК дагы да
өркүндөп өсө берсин демекчимин!
ЖА АККнын 20 жылдык юбилейи кут болсун!!!
Майрамыңыздар менен!

Эгемберди КАЗБЕКОВ,
Облустук эксперт адис, зооинженер

Биз дагы да болсо
элге кызмат кылабыз
Жалал-Абад АККнын 20
жашка толгонунан улам убакыттын учкан куштай бат
өтөөрүнө дагы бир жолу ынандым. Ооба, бул ишкана 1999жылы айыл чарбасы боюнча
дыйкандарга кеңеш берүү жаатында өлкөбүздүн түштүгүндө
түзүлгөн алгачкы уюм болгон. Уюштуруучулар Швейцария мамлекети жана Кыргыз
Өкмөтү эле. Уюмдун түзүлүүсү
айыл чарбасына чоң жаңылык
алып келген: врачтар, мамлекеттик кызматкерлер, архитекторлор, инженерлер ж.б. айыл
чарба тармагында тажрыйбасы, билими аз, маалыматы
жок адамдар жакындан акысыз
кеңеш алышкан. Айыл тургундарынын жеке кирешелери
көбөйгөн, жакырчылык азайган. Мунун өзү уюмдун түзүлүү
максаттары эле.
Бул ишканага Жалал-Абад
облусунун бардык райондорунан атайын сынак менен
башында жазуу түрүндө, кийин оозеки экзамен тапшырып
жумушка орношчу. Бир орунга
17-27ден кандидаттар тапшырып, Швейцария мамлекетинен келген атайын кеңешчилер
башында турган комиссиядан
өтүп, жумушка кабыл алынган.
Негизинен айыл чарба тармагында жогорку билими бар,
тажрыйбалуу, агроном, зооинженер, ветеринардык врачтар,
механизаторлор жана бухгалтер-экономист багыттарында
билими бар адистер бул сынакка катышкан.
Мен өзүм жөнүндө артка
кылчайып карасам Сузак районуна мал чарбасы боюнча
кеңешчилик кызматка 27 кандидат арыз берип, ошонун бири
мен болгом. Аягында жазуу
жана оозеки экзамен тапшыруу
аркылуу өткөндүгүмдү эч унутпаймын. Себеби, мен үчүн ал
күндөр бүгүнкү күндөгүдөй эсте
калган. Мен үчүн жогорку окуу
жайын бүтүргөндөн кийинки
унутулгус, аябай оор экзамен
ушул кызматка келүү болгон.
1998-2002 - жылдары ЖА
АККнын эл аралык кеңешчиси
Штефан Йосс консультанттарды даярдоодо эбегейсиз эмгек
сиңирди. Ал кишинин уюмдун
бүгүнкү күндөгү ийгиликтерине
кошкон салымы баа жеткис деп
эсептеймин.
Бул инсандын бизге дайым айткан бир сөзү эсимде.
Ал: «Бүгүн мен силерди окутуп, үйрөтүп, бекер каржылап
жатамын, жылдардын бир
жылдарында силер өзүңөрдүөзүңөр каржылаган ишканага
айланасыңар. Азыр ЖА АКК

жаңы отургузулган жаш дарак,
бир жылдары ал дарак мөмө
байлайт», - дечү. Бирок кантип
эле биз өзүбүздү өзүбүз каржылап калабыз деп ишенчү эмеспиз.
Андан сырткары дагы бир
эл аралык кеңешчибиз Германия мамлекетинен СИМ программасы аркылуу тандалып
алынган
Каролина
Вегнер
болду. Ал 2013-2016-жылдары иштеп ЖА АККнын өнүгүп,
өсүшүнө аябагандай чоң салым
кошту. Ондогон долбоорлорду
утуп, ЖА АККнын жылдык бюджети 67,5 миллионго жеткирилгендигин биз унутпашыбыз
керек. Ушул мезгилде ЖА АКК
болуп көрбөгөндөй зор ийгиликтерге жетишип, облустун
бардык район, айылдарына ар
түрдүү долбоорлорду тартып,
элдин, мамлекеттик бийликтин
ишенимине кирип, кадыр-баркка ээ болду. Мен ЖА АККнын
тарыхында Каролина бизди
өнүгүүнүн туу чокусуна чыгарды деп эсептеймин жана анын
бүгүнкү күндө да кылган эмгегине, аткарган иштерине чоң
баа беремин.
Ушул жогоруда сөз болгон
эки эл аралык кеңешчинин
бизге, биздин эл-журтка жасаган кызматын жогору баалаймын. Бул устаттарыбыздын
эмгеги эч качан унутулбайт.
Бул мекемеде 20 жыл ичинде
өзүбүздүн арабыздан сынак
аркылуу дайындалган 3 жетекчи менен бирге иштешүү бактысына ээ болдум. Алардын
ЖА АККга кошкон салымы жогору. Айрыкча, ишканабызды
түптөп, аны 15 жыл бою жетектеп, бутуна тургузган жетекчибиз Надырбек Качкынбаевдин
эмгеги зор.
Өзүм жөнүндө айтсам,
ооба, мен да 20 жыл ушул мекемеде иштедим. 3 жетекчи, 5 эл
аралык кеңешчи менен кызматташтым. Бирөөнөн да өзүмдүн
дарегиме ушул жумушуң убагында аткарылбай калды деген
сөз уккан жокмун. Учурунда ар
квартал сайын, жыл ичинде эки
жолу ички жана сырткы мониторинг жүргүзүүнүн эсебинен
айыбы бар адистер кызматтан
четтетилер эле, менде андай
абал ушул күнгө чейин болгон
жок. Кудайга шүгүр, Алланын
алдында да, өз жамаатымдын
арасында да аброюм бар экендигин билем. Мен ЖА АККнын
жамааты менен сыймыктанам.
Биз дагы да болсо элге ак
кызмат кылып, элдин жашоо
турмушунун
жакшырышына
салым кошууга аракет жасай
беребиз.

5

Белес

Август,
2019-жыл

Эч качан арыба,
ЖА АКК!

Дыйкандарга
жакындан
жардамчы
Билинбей эле жумушка киргениме
беш жылдын жүзү болуптур.
2015-жылы
базарда
кулпунайдын баасы 100 сомдон жогору болчу.
Көптөгөн айыл тургундары кулпунайды
сатып жегенге шарттары туура келчү
эмес. Биз долбоордун алкагында Ноокен районунун Коминтерн, Сакалды
айыл аймагындагы 10 га аянтка кулпунай көчөттүн 50% ын долбоор аркылуу
бердик. Ошонун натыйжасында базарда кулпунайдын баасы 40-50 сомго
түшүп айыл тургундарына жеткиликтүү
баа жаралды. Муну менен айыл тургундарына варенье жана кулпунай жегенге шарт түзүлдү. Беш жыл ичинде аты
аталган ишканада “СЭП, ВАПРО” долбоорунда координатор болуп эмгектенгенге да мүмкүнчүлүк жаралды.
Мен ЖА АККга кирген мезгилде өз
көз карашымда бул ишкана жалаң дыйкандар менен иштешет экен деп келсем,
бүгүнкү күндө ошол эле дыйкандарга

Мырзамидин Мамадиев,
ЖА АККнын консультанты
жерди эле иштеткенди үйрөтпөстөн,
аларды бир кооперативге бириктирүү,
алардын билим деңгээлин жогорулатуу
жагын колго алып, жеке ишкер болгонго
жана чакан цехтерди ачканга себепчи
болуп келүүдө. Азыркы учурда ЖА АКК
Айыл Өкмөттөр, СПА, ЖК депутаттары
менен да тыгыз байланышып иштеп
жатканы кубандырат. Мындан сырткары мектеп жашындагы балдарды да
жерди туура иштетүүгө окутуп жатканы
аябай келечектүү иш.
Дыйкандарга жакындан жардамчы
ЖА АКК уюмунун мындан аркы иштерине да ийгилик каалайм.

ЖА
АККнын
башкы
кеңсесине алгач киргенимде
ЖА АККнын эксперт-адиси
Надырбек Качкынбаев агай
жылуу сүйлөп тосуп алгандыгы али да эсимде. Уюмдун ар
бир кызматкери келген адамдарды жылуу мамиле менен
тосуп алганды үйрөтөт окшойт деп ойлогом, бардыгы
жакшы мамиле жасагандыгы
мени таң калтырган.
ЖА
АККнын
башкы
кеңсесинде Кыргызстандагы БУУнун Аялдар түзүмү
уюму колдоого алган “Менин
кирешелүү чарбам” МКЧ долбоору боюнча окуп, көп билим, тажрыйба алдым. Мектепке барып балдарга билим
тарбия берип, балдар менен
кошо жүрүп, үйгө келип балдарымды карап үй тиричилиги менен алпурушуп жүрө
бериптирмин.

Өткөн жылдарга көз ирмем
1990-жылдарда үлкөн СССР таркап, мамлекетибиз
эгемендүүлүгүн алгандан баштап айыл жеринде өзгөрүүлөр
башталды. Менчиктештирүү процесси жүрүп, жерлер, техникалар менчик жана дыйкан чарбаларга бөлүндү. Акырындык
менен жер иштетүү технологиясы бузулуп, таалаларда
которуштуруп айдоо системасы жоголуп, эски колхоз, совхоз
мезгилинен калган техникалар иштен чыга баштады.
Ушундай бир күндөрдө мен ЖА АКК тууралуу капыстан
маалымат алып калдым.

1998-жылы райондук агродепортаменттин башкы агроному болуп иштейт элем. Бир күнү
акимчиликтин актовый залында
кандайдыр чогулуш болуп жатканын көрдүм. Сурасам, бир чет
элдик долбоор келиптир дешти.
Кирип барсам, чогулуш бүтөр алдында экен. Сүйлөп жаткан котормочу Айылдык кеңеш кызматы батыш мамлекеттеринде жүз жылдан
ашык замандан бери бар. Ушул
системаны КШАП (Кыргыз-Швецариялык Агро проект) Жалал-Абад
облусуна киргизүүнү чечти дегенин угуп калдым. Сыртка чыкканда котормочудан толугураак маалымат алып, Штефан Йосс менен
тааныштык. Конкурска катышып
жумушка кабыл алындым. Консультациялык кызматтын негиздери, анын спецификасы, консультант ким, эмне жумуш жүргүзөт,
фермерлер менен мамилеси,
фермердин психологиясы жана
ага болгон мамиле, айылдарда
изилдөө жүргүзүү, фермерлердин
үй-бүлөсүн жана алардын турмушун үйрөнүү сыяктуу консультациялык кызматтын функцияларын,
изилдөө жүргүзүүнү өздөштүрдүк.

Араббой ХАМДАМОВ,
Ала-Бука АККда консультант.
2000-2002-жылдардан баштап
айылдык уюштуруучулары тандап алынып, фермердик кошуундарын түзө баштадык. Демонстрациялык талааларда окуулар
өткөрүлүп, артынан практикалык
жумуштар аткарылды. Район боюнча 41 айыл болсо бардыгында жумуш жүргүзүүгө жетишип,
айтылган талаптарды аткардык.
Ондон ашык фермерлердин талаасынан үлгүлөр алынып, агрохимлабораторияда анализденди.
Фермерлер анализдин негизинде
жер семирткичтерди пайдаланышып түшүмдүүлүктү арттырып,
окуулардан өтүшүп, башка фермерлерге өздүк көрсөткүчтөрү менен үлгү боло алышты.
2002-жылдын июнь айында
Республикалык кеңешчи Питер
Шмидт жана облустук кеңешчи
Штефан Йосс Ала-Букада мониторинг жүргүзүүгө келип, аткарылган
жумуштарды өтө катуу текшеришти. Тажрыйба талаада аткарылган
жумуштар жана гербициддерди
колдонгонун жана башка натыйжалуу жыйынтыктарды фермерибиз Шаараимов Сабыр айтып

берди. Аны угуп талааларда иштеп жаткан элди көрүп Питер өтө
курсант болду. Ушул күндө дагы
бир маанилүү маселе чечилди.
Ошол мезгилде биз эски архивдин
кичине эки бөлмөгө ижара төлөп
отурчу элек. Питер эмне кемчиликтер бар? - деп сурап калды.
Ушул жерден узак эмес жерде
бир үй сатылат экен офис катары
алсак болбойбу? - деген суроону
бердим. Питер, Штефан үчөөбүз
келип бүгүнкү офистин имаратын
айланып көрүп чыгып жактырдык.
Ошентип област боюнча биринчи
болуп Ала-Бука АКК менчик офиске ээ болуп калды. Бүгүнкү күндө
офис алда качан өздүк наркын актап АККга киреше алып келүүдө.
Аксы, Ала-Бука, Чаткал райондору үчүн ортолук офис болуп
калды десек катачылык болбойт
деп ойлойм.
Көз ачып жумгандай 20 жыл
өтүп кетиптир. Ушул жылдар
ичинде жергиликтүү өзүн өзү
башкаруу бийлиги, фермерлер
менен тыгыз иштешкендиктен
бүгүнкү күндө АККны баардык
элибиз тааныйт жана кеңсебизге
фермерлер тынымсыз келишет.
Ал эми телефон менен байланышып кеңеш алуу адатка айланып
калды. Сапаттуу үрөндөрдү эккенге кынык алган фермерлердин маселелери чечилип, бүгүнкү
күндө Ала-Буканын трассаларында да дарбыз-коон базарлары
пайда боло баштады.
АКК менен илгертен кызматташып келген алдыңкы фермерлер күзгү буудайдын гектарынан
80 центнер, картошкадан 65
тонна, күнкарамадан 4 тонна,
жүгөрүдөн 15 тоннага чейин
түшүм алууга жетишкен Нурматов Ороз, Орозов Жолдош,
Хайруллаев Салижан, Нурматов
Элдор, Тойчуев Жуманазар, Шараимов Сабыр сыяктуу фермерлерибиз бар. Алар башка фермерлерге толук кеңеш беришет
десек болот. Келечекте ЖА АКК
фермерлерге кеңеш берип, көп
жылдар кызмат кылат деп ойлойм.
ЖА АККнын бардык
кеңешчилерин 20 жылдыгы
менен куттуктайм!

Уюм аркылуу мага дагы
бир кызыктуу жумуш ачылды.
ЖА АКК менен кызматташуу
аркылуу мектеп окуучуларын айыл чарба тармагына
тартуу, жер иштетүүнүн сырларын үйрөтүү менен эмгекке тарбиялоону баштадым.
Сапаттуу үрөн, күнөскана,
компост дегенде азыр ЖА
Жунусова Зыйнат,
АККнын “МКЧ” долбоору мекЖА АККнын Аксы
теп окуучуларынын, айыл
райондук консультанты
тургундарынын эсине түшөт.
Буга чейин биздин айылда
Кучагыңы кенен ачып,
күнөскана, компост деген
жаш адистерге, элет тургунболгон эмес. Мен мурда мекдарына билим, шык берип
тепте мугалим элем. Азыр
өстүрө бер!
болсо ЖА АККнын аркасы
Эч качан арыба, ЖА АКК!
менен көп ийгиликтерге жетип, айылга, районго ЖА
АККнын консультанАЛАЛ БАД
ты болуп таанылдым.
РЕГИОНАЛДЫК

Ж
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Сылык мамиле
ыктыярчы болуума
түрткү болгон
Бахтияр Нематиллаев,
ЖА АККнын ветеринар-консультанты
Мен бул уюмга 2010-жылы
ЖАМУда биринчи курста окуп
жүргөн кезимде бир тааныш агам
менен чогуу келгенмин. Алгач кирип келгенде эле кеңсенин ички
жана сырткы көрүнүшү мага жагымдуу таасир калтырган. Коллективдин жана жетекчинин сылык
мамилеси аябай жаккандыктан,
алгач ыктыярчы катары окуудан
кийин келип, мал чарбасы боюнча окуу тренингдерге «таркатма
баракчаларды» даярдап билимимди өркүндөттүм, коллектив
менен мамиле түзүп иштегенди
үйрөндүм. Бул уюм практикалык
жагынан мол тажрыйбага ээ болгондуктан, университетте алган
теориялык билимимди практика
жүзүндө ушул жерде бышыктадым. Уюм тарабынан чыгарылып,
дыйкандар үчүн жөнөкөй тилде

жазылган түстүү брошюра жана
буклеттер ишканага келген ар
бир дыйканды өзүнө тартат. 2014жылы окууну бүткөндөн кийин ЖА
АККга жумушка кирип, учурда долбоорлорду координациялап иштеп
жатамын.
ЖА АКК - жаштарга жакшы мамиле жасап, аларды өркүндөтүп,
өстүрүү жагында эң алдыда турган
ишкана. Себеби, 2011-жылы ЖА
АККнын алдында «Жаштар канаты» түзүлгөн. Жалпы ЖА АККнын
жамааты мага бардык жагынан
устат болду, мени турмушка тарбиялады. Мени чоң-чоң аудиторияларга чыгып сүйлөөгө үйрөттү.
Учурдан пайдаланып, ушул уюмда
көп жылдан бери эмгектенип келе
жаткан, мага тажрыйба, билимдерин аябаган ЖА АКК дагы устаттарыма чоң рахматымды айтамын.
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РЕГИОНАЛДЫК АЙЫЛДЫК
КОНСУЛЬТАЦИЯЛЫК КЫЗМАТЫ

ЖА АККда
иштегениме
сыймыктанам

Гулмайрам Сабирбекова,
журналист
2016-жыл, Токио.
Чогуу жашаган жаштар
алгачкы жумуш күнүн
эскерүүнү баштадык.
Мен төмөнкү окуяны
айтып бердим.
2010-жылдын башы. Университетти бүтүргөнүм менен
окутуучулардын докторлук
диссертациясын, китептерин
компьютерде басып берип
иштеп жүргөнүм болбосо туруктуу жумуш таба элек кезим.
Акыркы буйрутма бүткөндө
жумуш издей баштадым. Бир
күнү Айылдык Кеңеш кызматы
деп жазылып турган имаратка
келип босогону аттабай көпкө
ойлондум. «Азыр кирсем,
«Биз айыл чарба багытында
иштейбиз, сен журналистиканы окуган турбайсыңбы? Өзүң
ойлосоң, эки башка тармак
да» дешсе уят боломбу деп.
Ал жылдары PR, SMM адистиктери да өнүгө элек учур.
Көптөн бери дарбазадан кирип
чыгып жаткан бир киши мени
байкап «Сен жумуш издеп
келдиңби?» деп калды, менин
сырымды билгенсип. Жок
дедим да уялып ары басып
кеттим. Эки сааттан кийин
кайра сурады, жумуш издеп
келсең бир бош орун бар экен
кызматкерлердин сүйлөшүп
жатканын уктум, кирсең деди.
Тартынчаак жаным өзүмдү
кыйнап кеңсеге араң кирип
келсем Махабат эже (Караева
– ред.) кызуу иштеп жатыптыр. «Жумуш орун барбы, иш
издеп келгем» деп резюмемди
сундум. Азыр деп бир бөлмөгө
кирип чыгып, жетекчибизге
кирсең деп жаңсады. Надырбек Качкынбаевич абдан
жакшы кабыл алып, маектешти, компьютерди кандай
билээримди сурады.
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Заман
талабындагы
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Билсем тармактык гезит да
чыгарышат экен, ал
ансайын жага түштү.
Бизде азыр донорлук колдоо токтоп
калган, финансы
жагынан абалыбыз
жакшы эмес дегенде
ыктыярчы боло берем дедим.
Ошентип ыктыярчылыкка
макулдаштык. Артка кетип
калбанганыма сүйүнүп кубанычымда чек жок. Ошол күн
менин биринчи жумуш күнүм
болду. ЖА АККда иштеп көп
нерсени үйрөндүм, такшалдым, заманбап технологияда
иштөөнү өздөштүрдүм. Тартынчаактыгым да калды.
2012-жылы шартка жараша Бишкекке кеттим. Бир күнү
коомдук уюмдан жыйындын
протоколун жазып берүүнү
суранышты. Маанилүү маселелер талкууланды. Жыйындагы сөздөрдү иреттеп жазып,
дээрлик баарынан ыраазычылык укканда Надырбек
Качкынбаевдин сөзү кулагыма жаңырды «Ашык сөздүн
кереги жок, болгон ишти сыгып
ширесин жазгыла, ток этерин»
дечү. Мен ошондой калыпка
салынып, ушундай тартипте
тарбияланган элем. Ал үчүн
Надырбек Качкынбаевге рахмат айтам. Андан бери Voice
of freedom укуктук порталында
кабарчы, «Супер-Инфо» гезитинде парламенттик кабарчы,
«Аймак» облустук гезитинде
директордун орун басары
болуп эмгектендим. Журналисттик ишмердүүлүгүмдө
да ЖА АККда иштегенимдин,
үйрөнгөндөрүмдүн пайдасы
көп тийди.
2017-жылы БУУнун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү
Озониа Ожиелло облустук
администрациядагы жыйында
ЖА АККнын ишмердүүлүгүнө
өзгөчө жакшы баа берди.
Абдан сыймыктанып, бир
кездери мен иштеген уюмдун,
кесиптештеримдин жетишкендигине кубанып олтурдум. Өз
жолун, багытын таап, тамыр
алып, өнүгүп өскөн уюмдар
аз. ЖА АКК атаандаштыкка
туруштук берип, ири мандаттарды жеңип, ишин татыктуу
аткарып, кулачын жайып келет.
Коррупцияга баткан биздин
коомчулукта каржыны туура
пайдаланып, бизнес жасап,
“Этно-Дом”, “Консультанттар
союзу”, МККлар сыяктуу ишканаларды ийгиликтүү иштетип
жаткан уюмдар саналуу гана.
Аброюң бийиктеп, кадырың
көтөрүлө берсин ЖА АКК.
20 жылдык маарекең кут
болсун! Мен сен менен сыймыктанам.

Август,
2019-жыл

011-жылдын жай айларында айылыбызда консультанттар аялдарга тренинг өтүп жатканын көрүп калдым, ал тренингге
катышкан апам үйгө “Белес” гезитин
алып келди. Гезитти окуп, кызыгып
калдым, карасам айыл чарбасы
жөнүндө практикалык кеңештер бар
экен. Жакшы ишкана экен деп кызыгып койдум. Ошол эле жылы декабрь
айында Жалал-Абад Мамлекеттик
Университетинин мугалими Болотова Алтынай эжеке Жалал-Абад Айылдыкконсультациялык кызматына
волонтерлор керек экен, ким барат
деп калды. Эжеке ЖА АКК га алып
келем деген күнгө губернатордук бал
болуп ал жакка барышым керек экен
(факультетте тандашыптыр). Бирок
мен балга барбайм ЖА АККга барам
деп бул жакка келе бергем. Ошондо
келгениме сүйүнөм жана ушул күнгө
чейин шүгүр кылам.
ЖА АККга келгениме Алтынай
эжеке себеп болсо, ЖА АККда волонтер болуп калып калышыма
Төрөбеков Заирбек себепчи болду.
Ал ошол учурда ЖА АККнын Жаштар Канатын түзүү деген идея менен
жаштарды чогултуп жаткан экен.
Студент жаштар чогулуп, топ түзөбүз
деп пландап талкуулачубуз. Андан
кийин ЭЛТР телеканалында өтчү
“Билерман Ордо” интеллектуалдык
оюнуна катышып калдык. ЖалалАбад шаарынан команда барып калуусуна, жаштардын интеллектуалдык оюндарга кызыгып калуусуна да
ЖА АКК себепчи болгон.

Төрөбеков Заирбекке ассистент
болуп андан тажрыйба, билим алдым. Ал киши идеяга бай, оптимист
болгондугу үчүн да жаштарды кызыктырып, иштеп
калуусуна себепчи болду
деп ойлойм.
ЖА АККнын жаштарга түзгөн
шартынан пайдаланып, ишкананын
бардык тепкичтерин катары менен
басып келе жатам. Алгач регионалдык менеджер Качкынбаев Надырбек агага ассистент болуп, кадрлар
бөлүмү, ЖА АККга келген каттар боюнча иштеп калдым.
Негизи эле ЖА АККнын финансылык жана институционалдык жактан туруктуу өнүгүүсүнө, өсүүсүнө,
элге журтка пайдалуу салымын
кошуусуна Надырбек Качкынбаев акенин салымы өтө чоң десем
жаңылышпайм. Надырбек аке ишкананын иштөөсүндө демократиялык,
акыйкат башкаруу принциптерин
колдоп, адистерди мотивациялап,
ушундай өнүккөн ишканага айлантты.
Мен 2014-жылдан баштап БУУнун Аялдар түзүмү тарабынан
каржыланган долбоорлордо иштеп
калдым. Анда коомдо болуп жаткан
гендердик дискриминация, зордукзомбулук ж.б. жөнүндө көп талкууладык, окудук, үйрөндүк, көйгөйлөрдү
чечкенге аракет кылып жаттык.
2016-жылы август айында Москва
шаарында типографиядан чыккан
өрттөн мигрант болуп жүргөн 10дон
ашуун кыз-келиндер (жалаң аялдар), эң жашы 16 жашта каза болуп
калышты. Жаңылыктардан укканда
эле шок болуп, ыйлап кирдим. Андан кийин кантип биздин аялдарга
жардам беребиз деген ой түйшөлтө
баштады. Жаш кыздардын, элеттеги
аялдардын экономикалык укуктарын
жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүчү
бир нече долбоорлорду түзүп аткара

Меерим Азимжанова,
долбоордун менеджери
баштадык. Жергиликтүү элдердин
жашоо деңгээлин, жаштардын көз
карашын өзгөртөбүз деген идеялар менен иштөө адамга эргүү
жана жоопкерчилик тартуулайт.
Ишканада иштеп жаткан 8
жылдык тажрыйбам менен ЖА АККны бир үй-бүлө катары элестетет
элем.
Биз бир күчтүү командабыз.
Бизде:
Акыл айтып жол көрсөтөөр
кеңешчилерибиз, аксакалдарыбыз;
Ар дайым дем берүүчү адистерибиз;
Иштөөгө далалат кылган, ынтызар жаштарыбыз бар.
Кыргызстандын калкынын 60%
айыл жерлеринде жашайт, алардын дээрлик бардыгы айыл чарбасы менен алектенет. Бул жагынан
алганда биздин профессионалдуу
команда менен сапаттуу консультациялык кызматтарды көрсөтүп,
эл-журтка, мамлекетибиздин экономикалык өнүгүүсүнө кошкон салымыбыз эбегейсиз зор болот деп
ишенем!
Алга, ЖА АКК!

Боз үйдөн
башталган ийгилик
М

ен бул уюм тууралуу маалыматты
2006-жылы Базар-Коргон
райондук консультанты
аркылуу алдым. Ал биздин айылга келип, «Өз
багытыңарды тандап, топ
болуп түзүлгүлө»- деп,
тапшырма берип кеткен.
Экинчи күнү Беш-Бадам
айылында биз өзүбүз
үчүн "Үй шартында үй буюмдарын тигип, айылдын
элин камсыздоо менен үйАбазова Айжамал
бүлөбүзгө киреше алып
келүү» деген максатты
консультант
аныктап, 9 адамдан турган өз ара жардамдашуу тобуна бириктик. Топ мүчөлөрү
мени лидер кылып шайлап алышты. Топтун атын «Ак
ниет» деп атадык. 2007-жылы ортолук фондубузга 45000
сомго боз үй сатып алып, 5000 сомго арендага берип, кетирген чыгымыбызды бир жылда ар бир мүчөгө кезек-кезеги менен берип олтуруп чыгарып алдык. Себеби, ал кезде жыгачтан жасалган боз үйлөр жокко эсе болчу. Жаңы

арендага бериле баштагандыктан, биз БазарКоргон Айыл өкмөтү менен келишим түзүп,
даталуу күндөргө, өкмөттүн майрамдарына
боз үй тикчүбүз. Мындан сырткары, сырттан
буйрутма болсо, ал жакка дагы алып барчубуз. Ошол себептен дагы боз үйүбүз кетирген
чыгымын тез арада актады.
Азыр ошондогу «Ак ниет» тобунун мүчөлөрү бири-бирибиз менен ынтымакта катышып турабыз, кассабыз бар.
Ошол жылдан баштап ушул күнгө чейин «Белес» гезитине
жазылып, анын ар чыккан санын чогултуп (подшивка кылып), керек маалыматтарды колдонуп келемин.
Мен өзүмдү ЖА АККнын өз кызы катары сезем. Себеби, уюм мени жөнөкөй топ лидеринен бүгүнкү күндөгү тренер-консультанттыкка чейин өстүрдү, окутту, тарбиялады.
Өзүм кол өнөрчүлүктү жактыргандыктан, долбоорлорго катышып, 6 жыл өнөр үйрөнүп, билим-шыгымды
өстүрүп, жеке кол өнөрчүлүгүмдү жасап жүрсөм дагы,
билген өнөрүмдү башка бирөөлөргө практика жүзүндө
гана үйрөтө алат элем. Ал эми азыр болсо ЖА АККнын
жардамы менен ал жасаган буюмдарымды ирети менен
кагазга түшүрүп, программа түзүп, модуль даярдаганды, практиканы теорияга айкалыштырып сабак өткөндү
үйрөндүм.
Ошол себептен, жер-жерлерде түзүлүп жаткан башка ӨЖТнын активисттерине жана мүчөлөрүнө айтарым:
бардыгы өзүңөрдүн колуңарда, аракет гана керек; ЖА
АКК менен тыгыз байланышта болуп «Белес» гезитине
жазылсаңыздар, ийгиликтерге жетишесиңер демекчимин.
ЖА АКК га чоң рахмат! Мен сени менен биргемин!!!

Мен үчүн
абдан кымбат уюм

Ж

айдын ысык, аптаптуу
күндөрүндө ушул ишкананын жашыл дарбазасын аттап
киргенимде Каролина айымды
көрдүм. «Кайсы улуттан болду экен, суроо берсе жооп бере
аламбы» деп бир топ бушайман болдум. Өзүм немец тилин
өздөштүрүп, ушул тилде сүйлөө
зарыл болуп турганда Каролина
айымдын немисче сүйлөгөнү чоң
сүйүнүч болду мен үчүн. Уюмдун

ички, тышкы саясаты абдан жакты. Башында уюмга волонтер болуп орношуп, кийин директордун
ассистенти болдум. Мен ЖА АККда иштегениме сыймыктанам.
Анткени, ишкананын кадрлары,
саясаты, багыты жөнөкөй калкка
багытталган.
ЖА АКК мен үчүн абдан кымбат уюм. Анткени уюмда иштеп
бир топ тажрыйба топтодум. ЖА
АКК рахмат сага, сенден алынган

Айнагүл Бейшеналиева,
долбоордун ассистенти
тажрыйба үчүн! Өркүндөй бер өсө
бер, жаштардын, жөнөкөй элдин
керегине жарай бер!

Белес
Дыйкандардын
сүйүктүү уюму
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003-жылы РТСК долбоору
менен кызматташтык. Алгачкы өз ара жардамдашуу топтору
(ӨЖТ) түзүлүп, кооперативдердин
пайдубалы түптөлгөн. Биз, ЖА АКК,
биринчилерден болуп ӨЖТларды
түзгөнбүз. Аябай түйшүктүү жумуш
эле. Бир ӨЖТ түзүү жараяны 5
айга чейин созулчу. Анын уставы,
бухгалтердик китепчеси, номер
коюлуп ар бир барагына прошунуровка болчу. Ортолук фонду ай
сайын чогултулуп, протоколу жазылчу. Ошол группалар азыр да
бар. Күрөөсүз кредиттерди группаларга алып бере баштаганыбызда
күрөөсүз да насыя берчү беле деп
«Бай түшүм» банкынын адистери
таң калган. Азыр болсо бардык эле
МКАлар берип жатат.
2005-жылы “Агфин плюс” долбоору менен теплицаларды курууда кызматташтык. Бул долбоор бир
мезгилде Өзбекстан, Тажикстан,
Кыргызстанда иштеген. ШамалдыСайдагы фермерлерди Асакадан
дасыккан, тажрыйбалуу тренерлер
келип 2 ай окуткан.Фермерлер эки
жолу Анжиянга тажрыйба алмашууга барып келишти.

Ахмат Асранкулов
консультант
2007-жылы Мерсико менен
кызматташып, Шамалды-Сайдын
тажрыйбасын Ноокенге жайылтуу
боюнча иштедик. Ал долбоор аябай ийгиликтүү болуп, ошол тажрыйба талаанын даңазасы бир топ
жылдарга чейин жаңырып турду.
2008-жылы ушул эле долбоордун алкагында Аксы районунун
Кызыл-Туу, Кичи-Ак-Жол айыл-

Аскат ТОКТОСУНОВ,
долбоордун ассистенти
016-жылдын
январынан
апрелине чейин ЖА АККда 3
айлык практикамды өтөдүм. Мурда
айыл чарба багытында түшүнүгүм
жок болсо, практика учурунда бир
топ маалымат алууга жетиштим. 3
ай ичинде жөн гана практикамды
өтөө менен чектелбестен ЖА АККга болгон кызыгуум артты жана
практикамды аяктап жатканда ЖА
АККдан башка жерге иштебейм
деп максат кылып окуума жөнөп
кеттим.
Казакстан өлкөсүнүн Туркистан шаарынан окуумду аяктап
келгенден кийин башка ишканалар
көзүмө көрүнбөй эле, жүрөгүм ЖА
АКК деп эле туруп алды.
Октябрь айында ЖА АККга бир
жарым ай волонтер катарында
иштеп, андан соң конкурстун негизинде «Сууну туура пайдалануу
- бул жергиликтүү жамааттарды
түзүүнүн негизи» - деген аталыштагы долбоорго менеджердин
жардамчысы (ассистенти) катары
жумушка расмий түрдө орноштум.
Ошентип кыялым ишке ашты. Долбоор аткарылып жатканда бир катар ийгиликтерге жетиштим десем
болот. 7 айыл өкмөттө 14 мектеп,
6 Суу пайдалануучулар ассоциациясы, 12 өз ара жардамдашуу
топтору менен иш алып бардык.

Айыл өкмөт адамдары, өз ара жардамдашуу топтору, суу пайдалануучулар, мектеп окуучулар менен
иштешүүдө көптөгөн тажрыйбага
ээ болдум.
Окуучуларга 1 сотка аянтка
жашылча жемиштерди эктирип,
компост жасатуу, ошондой эле санитария, гигиенаны сактоо боюнча үйрөндүм. Жергиликтүү элдер
менен болгон мамиле өзгөрдү,
гендердик теңчилик, сууну акыйкат
башкаруу боюнча тренингдерге катыштым. Андан тышкары как кургатуучу шкафтарды курууда мыкты
адис Юлдашев Алишер менен бирге жүрүп үйрөндүм жана өзүмдүн
үйүмдө да кургатуучу шкаф жасап
алдым. Мурда жерге түшүп чирип
кетчү алмаларды эми таптаза кылып кургатып, компот жасап пайдаланып жатабыз.
Андан тышкары жергиликтүү
ЖА АКК аркылуу алуу-сатуу жаатында да тажрыйба арттырдым.
Мисалы:
1. Жергиликтүү дыйкандардан
кара гилас алып, заводко 10 тонна тапшырдык.
2. Шамалды-Сайлык фермерлердин 200 тонна помидорду заводко тапшыруусуна салым коштум.
Ошол жылдын август айында
конкурстук негизде «Туура тамактануу» боюнча долбоорго ассистент
катары кабыл алындым. Азыркы

КОНСУЛЬТАЦИЯЛЫК КЫЗМАТЫ

дарында теплица куруп окуттук.
Кызыл-Тууда Жээналы акенин короосуна куруп, тренинг ошол жерде өттү. Үрөн сээп, көчөтүн тигип
көрсөтүп бердик. Ал долбоор да
ийгиликтүү болуп, фермерлер киреше алышкан. Арадан канча жыл
өтсө да бизден окуган Жээналы
аке телефон чалып турат.
2015-жылы "Кадырлуу карылык" долбоору менен Аксы районунун айылдарында теплица
куруп, окуттук. Пенсия курагындагы фермерлер болчу. Кербендин
Крупская айылында долбоордун
талабына туура келген үй-бүлөнү
таптык. Бизге жакты. Бирок эжеге биз жакпадык. -Ушул да болчу
беле, каяктагы жок нерсени баштап… Кыскасы теплица курулду,
тренингдер өтүлдү. Түшүм бышты.
Райондо жыйынтыктоочу жыйын
болду. Анан ошол эже өзү сөз алып
сүйлөдү. “Чындыгында мен буларга ишенген эмесмин. Помидор
бышып, килограммын 50 сомдон
сатып, 20000 сом киреше таптым.
Ушул жыйынга келип, ЖА АККнын
кеңешчилерине ыраазычылыгымды билдирип, рахмат айтамын”, деди эже.
Ушундай кызыктар болгон.
Эстеп отуруп, ЖА АКК чыныгы элдик уюм болгондугу үчүн ушунча
тудент кезимде мен ЖА
ийгиликтерге жетти деген тыянакка
АККга ветеринария боюнкелем. Ишкананын мындан ары да
ча китеп издеп келип, реферат
ийгилиги арта берсин.
жазуу үчүн ишкананын кичи залында отуруп калдым. Бир убакта
ушул уюмдун жетекчиси Надырбек Качкынбаевич келип окуган
жерим, кесибим боюнча сурап
калды. Мен Жалал-Абад мамлекеттик Университетинде ветеринария адистигинде окуурумду
айттым. Өзүм Ноокен районунан
күнгө чейин бул долбоордун алэкендигимди да айтып өтсөм,
кагында аткарылып жаткан иштер
кызыктуу болуп келүүдө. Айылдык
аз камсыз үй-бүлөлөргө жардам
берип, аларга жол көрсөткөндүгүң
үчүн сыймыктанасың, ошол себептен бул долбоор кызыктуу. Долбоордун координатору Караева Махабат эже ушул адис өссүн, көрсүн,
тажрыйба арттырсын деп мага көп
мүмкүнчүлүк берет.
Дагы бир кызык жери, мен мурда
туура тамактануу тууралуу билбейт
элем. Жашылча чөптөрдү тамакка
кошуп жечү эмесмин, смалактын,
укроптун, түстүү капустанын пайдалуулугу, кайсыл оорулардын алдын
алуусу боюнча маалыматым жок
эле. Дал ушул долбоор тарабынан
маалымат алып, туугандарыма
жана үй-бүлөмө билгендеримди
үйрөтүп, пайдаланып келүүдөмүн.
Туура тамактанууга болгон көз каушул уюмда консультант болуп
раш азыр башкача.
эмгектенген Төрөбеков ЗаирБир ийгиликке жетүү керек
бек менен тааныштырып, сенин
болсо, айлана-чөйрөңдө адамдар
инилериңден экен, бизге кадрлар
түрткү болуп, көмөк көрсөтүшү кекерек деп айтып чыгып кетти.
рек. Ийгиликтүү адам болгуң келЗаирбек аганын кеңеши боюнча
се, жаныңдагы адамдар жакшы
ошол күндөн тартып ЖА АККнын
болуусу шарт. Анткени айланаволонтёру катарында келип,
чөйрөңдөгү адамдар кандай болсо
ар кандай жумуштарга жардам
сен да ошолордун катарындасың.
берип жүрдүм. Иш үстүндө бул
Ошол себептен ЖА АКК кызматжердеги кызматкерлер менен такерлери ынтымактуу, аракетчил
аныштым. Алар менен сүйлөшүп,
болгондуктан менин ЖА АККдагы
мага болгон абдан жакшы мамиишим күндөн күнгө кызыктуу болуп
лени, сый-урматты көрдүм. Долкелүүдө.
боорлорду аткарууда биргеликте
ЖА АКК кызматкерлери жашийри олтуруп, түз-кеңешкендиги
тарга көп мүмкүнчүлүк берет,
жана фермерлердин кызыкчылыколдоо көрсөтөт, кеңештерин аягын ойлогону, жаштардын, жакыр
байт. Биздин жамаатка башкалар
үй-бүлөлөрдүн жашоо деңгээлин
ынтымактуусуңар деп суктанышат.
көтөрүүгө кошкон салымдарын
Негизи ЖА АККнын жалпы аткарып
көрүп суктангам.
жаткан иштери айылдагы дыйЗаирбек Төрөбеков бул жеркандардын өндүрүп жаткан азыкдеги иштөө системасын, сырттарын туура өстүрүү, аны сатуу
тан келген донорлордун иштөө
жаатында да көмөк көрсөтүп, айтартиптерин бизге айтып беылдагы аз камсыз үй-бүлөлөрдүн
рип, алардын ичинен жаштарды
жашоо деңгээлин жогорулатууга
биригүүгө чакырган. Ошентип,
аракет жасап, жакшы иштерди ат6-7 студент кыздар, балдар бикарып жатат. ЖА АКК - элге аябай
ригип, кантип акча табуунун жолпайдалуу уюм.

Мен үчүн чоң турмуштук
мектеп болгон уюм
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ЖАЛАЛ-АБАД
РЕГИОНАЛДЫК АЙЫЛДЫК

Август,
2019-жыл
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ЖА АКК так
иштөөнү гана эмес,
мамиле жасоону
да үйрөттү
С

дорун издөөгө өттүк. Бизде ар
түрдүү варианттар чыгып, «Билерман Ордо» интеллектуалдык
оюнуна катышып, биринчи жолу
Жалал-Абад шаарында азыркы
Жалал-Абад мамлекеттик телерадиокампаниясында оюн ойноп,
бир аз акча таап, керегибизге иштеткенбиз.
ЖА АКК бизге команда менен иштөөнү, улууну урматтоону, кичүүнү ызааттоону үйрөткөн
ишканалардан болду. ЖА АКК
мен үчүн экинчи
үйүм десем да
жаңылышпайм.
Анткени, мен бул
жерде ар кимибиз
өзүбүзгө берилген
тапшырманы аткарып, донордун
талабына ылайык аракеттенип,
тартипке, туруктуулукка
гана
иштөөгө
аракет
жасап келебиз.

Мирланбек Мурзакулов,
ЖА АККнын алдында
түзүлгөн «ОсОО Союз
Консультантов» уюмунун
директору
Башка ишканалар менен
иштеп да көргөнбүз. Ал жердеги иштөө тартиби башкача жана
биздин иштегидей жагымдуулук,
жылуу аура жоктой сезилет.
Мен ушул учурдан пайдаланып, ЖА АККдагы иштегендердин баарын агай-эжелеримдей
көрөөрүмдү айткым келет.
Мына быйыл биздин ишканабызга 20 жыл толуп олтурат.
Ушундай фондду бизге чейин
түзгөн жана иштеп келген агайэжелер аман болушсун. ЖА
АККнын 20 жылдык юбилейи
менен коллегаларымды чын
жүрөгүмдөн куттуктайм!!! Ишканабыз өнүгүп-өркүндөй берсин.
Көптөгөн долбоорлорду ишке
ашырып, ийгиликтерди чогуу
багынта берели. Бардык коллегаларым аман болушсун, бизди
элге таанытып, гезит беттерине
жайгаштырып, маалыматтарды
элеттиктерге жайылтып жаткан
«Белес» гезитибиз да да өсүп,
өнүгүү жолунда болсун.
Ийгиликтерге
чогуу жетели!

20

Белес
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Мен
үчүн
чоң
мектеп
М

Алимбек кызы Жийдегүл

ен ЖА АККга 2015-жылдын май айында келдим. Ушул 5 жыл аралыгында ЖА АКК мен
үчүн чоң мектеп болуп калды. Себеби, мен бул иш-
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014-жылы жаз айларында мен Акман айыл өкмөтүндө соц
адис болуп эмгектенип
жүрүп, Евро Биримдик
долбоорунун
окуусуна
катышып калдым. Мында райондогу күнөскана
иштеткен жана кызыктар адамдарды окутуп
жатыптыр.
Базар-Коргон районуна караштуу
Кеңеш айыл өкмөтүнүн
Шыдыр айылында, Евро
Биримдиктин координатору Гран Дейл, райондогу өндүргөн жашылчаларын көрүп, тренингге
мониторинг жасап кеткен.
Мен ошол убакта
АКИ пресс маалымат
агенттигинде аймактык
кабарчы элем. Мени
Гран Дейлдин талаадагы
сүйлөп жаткандары кызыктырды. «Евразияда

бир даана бадыраңдын
гүлү 5 евродон 10 еврого чейин сатылып, ар
бир гүлүнүн ичине тамактын түрлөрүн жасап,
кафелерде коюлат. Силерде бадыраңдын гүлү
бааланбайт», - деп Гран
Дейлдин айтканы эсимде.
Кийинчерээк ЖА АККнын талаа күн, ар кандай иш чараларына катышып жүрүп, жумушка
кирдим.
ЖА АККда иштегениме сыймыктанам. Коллектив жөнөкөй жалаң
жакшы адамдар. Жумушка киргенден бери өзүмө
керектүү болгон көп пайдалуу жактарын алдым
үйрөндүм,
окуулардан
өттүм.
ЖА
АККнын
20
жылдык мааракеси кут
болсун.
Бул
ишкана

канадан абдан көп нерсе
үйрөндүм, көп кырдуу адистер менен тааныштым,
иштештим. Өзүмдүн ачыла
элек жөндөмдөрүмдү, жакшы сапаттарымды ачтым.
Ишкананын эшигин алгач
аттаганымда 2-курсту жаңы
гана бүткөн убагым болчу.
Мени туура түшүнүшүп,
окуу менен ишти бир алып
кетүүмө шарт түзүп берген жалпы коллегаларыма
жана жетекчиликке терең
ыраазычылыгымды билдирем.
Толкундануудан улам
сөз да таппай турам. ЖА
АКК мен үчүн башкача
бир ишкана. Дал эле балалык кезимде кыялданып
жүргөнүмдөй. Чет тилдер-

Алдына ат
салдырбаган
ишкана

Абдували уулу Нуртилек,
ЖА АККнын консультанты

ëåñ
Á åгезити
Ãезиттин ээси:
Æалал-Абад регионалдык
Айылдык консультациялык
кызматы

Куттуктайбыз

Кесиптешибиз НУРЖИГИТ менен ГҮЛНАЗДЫ
үйлөнүү тою менен куттуктайбыз! Эки жашка тилегибиз, ордолору очор-бачар болуп, коломтолорунан
жылуулук, сүйүү, мээрим кетпесин. Уучуӊар узарып,
урпактарыӊар силер менен сыймыктанып жүрүшсүн.
Өргөөӊөр башка, казаныӊар ашка толсун. Төрүӊөр
кенен, оокатыӊар белен болсун. Төбүлүгүңөр түз болушуна тилектешпиз!
ЖА АККнын эмгек жамааты.

Жалал-Абад облусуна караштуу Шамалды-Сай айылында «Жалал-Абад регионалдык Айылдык кызматы» коомдук
фонду (ЖА АКК) «ДЫЙКАН-ОРДО» логистикалык борборунун
ачылуу аземи болуп өттү.

келечектүү эл журтка пайдасы тийген облустун алдыңкы
ишканаларынан болушун чын дилимден каалаймын!

Бемирза Юлдашев,
күзөтчү

ен ЖА АККга 2004-жылы
жумушка
кирдим.
Ал
мындайча болду. Мен “Биопахта”
долбооруна
биофермерлердин
окуусуна баргам. Ал жактан мурда
көп жыл чогуу иштеген Надырбекти жолуктуруп калдым. Экөөбүз
“Сельхозхимияда” бирге иштешип,
бири-бирибизди жакшы билчүбүз.
Ал акыбал сурашып, сүйлөшүп
жатып «Бизге келип кароол болуп
иштесеңиз, жумушчу жетишпей
жатат» деп калды. Макул болуп,
бул жакка келдим. Анда ЖА АКК
башка кеңседе арендада отуруп,
азыркы кеңсени жаңы эле сатып
алып, оңдоо иштери жүрүп жатып-
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«ДЫЙКАН-ОРДО»
ЛОГИСТИКАЛЫК БОРБОРУ
АЧЫЛДЫ

Багбан, ашпоз,
күзөтчү

М

ди билгеним үчүн ар түрдүү
адамдар менен иштешким
келчү. «Кыялдар орундалат» демекчи жашоомдо
биринчи жолу мойнума чоң
жоопкерчиликтүү ишти алганымда кыялымдагыдай
болду. Себеби, ушул жумуш
аркылуу чет өлкөлүктөр,
дыйкандар, түрдүү тармактарда иштеген кызматкерлер жана студенттер
менен бирге иштешүүгө
мүмкүнчүлүк түзүлдү.
Мен ЖА АККдан өзүмө
жаккан жумушту гана тапкан жокмун. Мыкты коллегаларымды, бир туугандай
болгон
ага-эжелеримди
таптым, эң негизгиси мени
колдоп түшүнгөн жолдошумду таптым.

Август,
2019-жыл

тыр. Октябрь айы эле. Усталар бар
экен, аларга тамак жасап жүрдүм.
Какыраган жер эле да, азыркы
бактардын бири жок. Короонун
ичи болсо уңкур-чуңкур. Аны бүт
тегиздедик. Эсимде, 15-январда
ЖА АКК бул жерге толук көчүп
келди. Ошондон бери ушул жерде эмгектенип келем. Жыл сайын бак-дарактарды, жүзүмдөрдү,
гүлдөрдү өстүрдүк. Бара-бара
жашыл
бадалдарды
өстүрүп
(самшит, бирючина), кыркып, корообуз жайы-кышы жапжашыл.
Күнөсканабыз, парнигибиз бар. Кезегим болгон күндөрү кызматкерлерге тамак-аш жасап берчүмүн.

50-60 киши катышкан окууларда
да тамак жасап жүрөм.
Эл аралык кеңешчи Елизабет Катц да мен жасаган дымдаманы жактырып жейт. Жетекчиликке шарт түзүп бергиле десек,
ыңгайлуу очок жасап беришти.
Азыр 3 киши кезектешип иштейбиз.
Мага багбанчылыкты да, бакчаны
да карай билген, ашпозчулукту да
аткара алган жоопкерчиликтүү шерик адам керек болгондуктан, өзүм
таанып билген адамдар менен
иштөөгө туура келет.
Ал эми бул жерде иштегенимдин пайдасы өз чарбачылыгыма
да тиет. Бир жолу Эгембердиден
асыл тукум бука алдыртып, анын
айтуусу менен бордоп багып саттым. Үрөндөрдү тандап сатып
алам. Оорулар пайда болсо кеңеш
сурайм. Мейли айыл чарбасы,
мейли мал чарбасы болсун консультация беришет.
Бир жолу жумуштан кетейин
десем Надырбек айтты «Качан
мен кеткенде кетесиз, ага чейин
иштейбиз. Ишкананы мен күтөм,
сиз күзөттү күтүп бересиз» деп.
Ошентип кетпей калдым. Менден
башка 15тей кароол иштеп кетти.
Надырбекти күтүп жүрөм эми.
Ишканабыздын өмүрү узун
болсун,
дагы
да
кеңейсин,
чоңойсун дейм.
Маек курган:
Гүлмайрам Сабирбекова,
журналист

Бул логистикалык борбор заманбап
техникалык
керектүү
жабдыктар менен жабдылган.
Алар жук которуучу штаблер, жүк
жүктөөчү лента, жашылчаларды
сорттоочу стол.
Логистикалык борбордун негизги максаты дыйкандардын келип кеңеш алуучу, өндүргөн айыл
чарба азык-түлүктөрүн сорттоочу, таңгактоочу жана убактылуу
сактоочу жайы болмокчу. Анда
ЖА АККнын агроном адистери дыйкандарга жашылчаларды
өстүргөндөн тартып, түшүм алганга чейин акы төлөнүүчү кызматтарын көрсөтүшөт. Аларды жогорку
түшүм алынуучу сапаттуу үрөндөр,
биологиялык жер семирткичтер
менен камсыздап, инновациялык
ыкмаларды маалымдап турушат.
Ачылышка Ноокен районунун
акими Эркинбек Маматаев, Достук
Айыл өкмөттүн башчысы Замирбек
Мамасыдыков, Достук айылдык

кеңештин төрагасы Элдияр Масиркулов жана жергиликтүү имам, аксакалдар келип катышып, батасын
берип, ыраазычылык билдиришти.
USAID Агро горизонт долбоорунун жетекчиси Стивен Аткинсон
келип, жергиликтүү бийлик жана
аксакалдар менен биргеликте логистикалык борбордун лентасын
кесип, ачылышын жасады.
ЖА АКК менен көп жылдар бою
кызматташканын белгилеп өтүп,
ишканага ыраазычылык кат тапшырды.
Ачылыш аземдин кийинки этабында логистикалык борбордун
алдына 3 түп “Павловния” кут дарагы отургузулду. Бул көчөттөрдү
Стивен Аткинсон, аким жана айыл
өкмөт башчысы өз колдору менен
отургузушту.
Бул
логистикалык
борбор
USAID Агро горизонт долбоору
жана ЖА АКК менен биргеликте
курулду.
Н. МАМАСАЛИЕВА
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