
ИШ АРАКЕТТЕРДИН ПЛАНЫ  
 

1. Маселенин тарыхы 
 
1. 2010-жылдын 20-сентябрында Долбоор боюнча атайын ортомчунун кеъсесине (ДАОК) 
Бишкек-Торугарт1 жолуна, Борбордук Азия аймактык экономикалык кызматташтыктын (БААЭК) 
Транспорттук корридор 1,  Кыргыз Республиканы, Кытай Элдик Республикасын жана башка 
Борбордук Азия ёлкёлёрдё байланыштырган жолго тиешелуу атайын даттану арыз келет. Арыз 
долбоор ишинен зыян тарткан щч адамдан келиптир. Алардын экёёсщ эки алынып салынган 
дщкёндёрдщн ордун акыйкаттуу толтуруп берщщнщ сурашкан. Щчщнчщсщщ алынган жер 
тилкесинин жана анда ёскён дарактардын ордун толтуруп берщщнщ сураган. 2010-жылдын 12-
ноябрында ДАОК арыздарды АЁБдын Иш-аракеттердин жыйынтыктарына жоопкердик 
механизмдин талаптары боюнча 8-кадамдык процесске, кеъеш берщщ фазасына укуктуу деп 
тактаган. 2010-жылдын декабрында ДАОК талдоо жана баалоо иштерин жщргщзщп, талдоо жана 
баалоо баяндамасын (АБО) тщзгён. АБО кызыктар тараптарга ой-пикирлери менен бёлщшкёнгё 
таратылган. АБОдо сунушталган иш-аракеттердин планы да камтылган. Аталган план 8 иш-
аракеттен2 тщзщщлгён жана анын аткаруу жадубал да камтылган. 28-марттан 4-апрелге чейин 
ДАОКтун миссиясы3 иш-аракеттердин планын кызыктар тараптары менен акыркы маалыматтын 
жана жетишкендиктердин негизинде иштеп чыгуу щчщн ёткёрщлдщ. Миссия арыздарды кароого 
катышкан тараптар менен жолугуп (i) Жерди алуу жана кёчщрщщ пландын (ЖАКП) даярдыгын 
талкулашты; (ii) жадыбалды бекемдештиришти, (iii) ёткён айларда аткарылган иш-аракеттер 
жёнщндё маалымат алышты жана ЖАКПны даярдап, ишке ашырууда кандай кыйынчылыктар 
жана тосколдуктар пайда болгон жёнщндё сураштырышты; (iv) жакшыртууларды жана 
сунуштарды жазып алышты.    
 
2. Транспорт жана коммуникация министирлиги (ТКМ) долбоордун аткаруучу агенттигинин 
Долбоорлорду жщзёгё ашыруу бёлщмщ ишке ашырат. Ал бёлщм ТКМнын Инвестициялык 
долбоорлорду жщзщнё ашыруу тобуна кирет (ИДЖАТ). АЁБнын Борбордук жана Батыш Азия 
департаменти (ББАД) долбоордун администрациялык башкаруусун алып барат.   
 

2. ЖАКПнын даярдык статусу 
 
3. Кыргыз Республиканын Премьер-министри ведомстволор аралык комиссияны жолго 
бёлщнгён жердин тилкесине туш болгон мщлктщн тизмесин аныктоо щчщн тщзгён. Ат-Башы 
райондук кеъеши менен макулдаштырылган баяндамасын даярдап, анын ичинде долбоордун 
таасир эткен жерлерин жана долбоордон зыян тарткан адамдардын аттарын тактап, 
жыйынтыктарды ёкмётткё тапшырып бериши тийеше. Комиссиянын башкармасы К.А. Мамаев, 
                                                 
1  20 млн АКШ дол. №123-KGZ гранты, 2008 жылдын 14 ноябрында бекитилген. 
2 Бул иш-аракеттердин арасында: (i) арыздануучулар менен кеъешип, ТКМ тёлёмдёрдщн кёлёмщн аныктаган  ЖАКПны 
даярдайт. ЖАКП 2011-жылдын 15-январга чейин даяр болууга тийиш. (ii) ББАДдын кёчщрщ боюнча адиси ТКМ 
кеъеш берщщнщ жщргщзёт, ЖАКПнын даярдалышын кёзёмёлдёйт жана аны ишке ашырууга чейин бекемдейт. (iii) 
ТКМ арыз берщщ жана карап чыгуу механизмин аныктайт. (iv) ТКМ щч негизги арыздануучуларга ЖАКПнын 
даярдоонун жщрщшщщ жёнщндё такай маалымат берип турат жана алар кошумча маалымат алыш щчщн 
Кыргызстандагы АЁБтын Туруктуу ёкщлчщлщгщнщн тышкы байланыштар координаторуна кайрылып турушса 
болот. (v) ТКМ курулуш иштерин уланта алгандай болуп, жалдануучу кыш мезгили бщтёрщ менен 2011-жылдын 1-
апрелинен баштап кайта ишке кирише ала тургандай, келтирилген зыяндын толтурууну жана жардам берщщнщ 2011-
жылдын 31-мартына чейин бщтщрщлщшщ керек. (vi) Тараптар Тиркемеде кёрсётщлгён негизги эрежелерди аткарууга 
макулдашып алышат. (vii) Зарыл учурларда ДАОК тараптар менен жыйындарды ёткёрёт жана кеъештерди берет. (viii) 
ДАОК бул иш-аракеттердин планын аткарылышын кёзёмёлдёйт жана компенсация менен жардам берилгенден кийин 
арыздарды жабат.  

3 Миссиянын мщчёлёрщ Карин Освальд, ДАОК Ортомчулуктун башкы адиси, Рая Кадырова,”Эл аралык толеранттуулук 
щчщн” коомдук фондунан, Бишкекте жайгашкан бейёкмёт уюмунан, жергиликтщщ фасилитатор катары, жана 
Клариса Мавлянова, ДАОКтун документтерин жана жолугушулардын котормочусу.  
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ТКМнин статс-катчысы4. Комисииянын мщчёлёрщ долбоор жщзщнё ашырылып жаткан жерге 
барышып мщлктщн тизмесин тщзщп, жалпы долбоордон зыян тарткан адамдардын саны 31 адам 
деген жыйынтыкка келишти. Алардын арасында арызданган 3 адам да бар. Таасир эткен жолдун 
бёлщктёрщ эки жерден табылган, 409 километрден 411чи километрге чейин, жана 417чи 
километрден 419чу километрге чейин. ЖАКПны даярдап жана жщзщнё ашырууда баардык 31 
адамга бирдей мамиле кёрсётщлёт.  
 
4. Арыздануучулар Майя Эралиеваны ёздёрщнщн ёкщлщ кылып дайындашкан. 
 
5. ЖАКПнын убагында даяр болуп жщзщнё ашырылыш щчщн, аны менен бирге жол салуу 
иштерин таасир этпеген жерлерден кайтадан баштаганга мщмкщнчщлщк берщщ щчщн, ТКМ жана 
ББАД акыркы айларда тыкыс байланышта иштешкен. ТКМ менен ББАД таасир эткен жолдун 
бёлщктёрщндё ЖАКП толук даярдалмайынча жана компенсациялар тёлёнмёйщнчё жумуштар 
башталбайт деп макулдашышкан. Анын ортосунда, ТКМтин корго иштери менен алектешкен 
топко ЖАКПны даярдаганга жардам берщщ щчщн кёчщрщщ боюнча адиси жумушка алынган 
кёзёмёлдё консультанттын келишими боюнча.    
 

3. Жаъыртылган иш-аракеттердин планы 
 
6. ББАД Транспорт жана коммуникация министирлигине ЖАКПны иштеп чыгарууга жардам 
берет жана ТКМтин потенциалын бекемдейт. ТКМ кыргыз мыйзамдардын жана жоболордун 
талаптарына жана АЁБнын Каалосус кёчщрщщ (1995) саясаттын талаптарына баш ийет. ЖАКПны 
жщзщнё ашыруу жадыбалы (Тиркме 2) ББАД жана ТКМдин ортосунда макулдаштырылган жана 
иш-аракеттер пландын бүлүгү болуп калат. 
 
7. Тараптар ЖАКП убагында даярдалып жана  жщзщнё ашырылуу щчщн кошумча иш-
аракеттерди, эл менен байланышууну, тщшщнщктщщ кубаттоону жана катышкан адамдардын 
ЖАКП процесинде керектщщ ыкмаларга щйрётщщнщ сунушташты. Аталган иш-аракеттер 
майдын экинчи бёлщгщндё ёткёрщлёт. Алар тёмёнкщлёрдщщ камтышат: 
 

 Эки 2-сааттык багыттоо сессиялар ведомстволордун аралык комиссиянын мщчёлёрщ 
щчщн (i) АЁБнин Коргоо саясат программасы жёнщндё, (ii) Кыргыз Республиканын 
ёкмётщ менен келишимдин негизинде долбоорго бёлщнгён грант жёнщндё, (iii) АЁБ Иш-
аракеттердин жыйынтыктарына жоопкерчилик механизми жёнщндё жана байланышуу, 
маалыматты берщщ жана жыйындарды ёткёрщщ жёнщндё.  

 Эки жарым кщндщк багыттоо сессиялар эки таасир этилген жааматтар щчщн, жергилик 
лидерлер щчщн, аксакалдарга, айыл уйумдарларга, айыл кеъештин мщчёлёрщнё, 
жергиликтщщ укук коргоо органдарына, Нарында жашаган ведомстволордун аралык 
комиссиянын мщчёлёрщнё, областтык кеъеш берщщ комитеттерлерге, областтык 
акыйкатчыларга, райондук парламент мщчёлёрщнё, жергиликтщщ бейёкмёт уюмдарларга 
(i) АЁБнин Коргоо саясатынын жоболору жёнщдё жана АЁБнин Иш-аракеттердин 
жыйынтыктарына жоопкерчилик механизми жёнщндё,  (ii) долбоорго бёлщнгён грант 
жёнщндё Кыргыз Республиканын ёкмётщ менен келишимдин негизинде, (iii) Кыргыз 
мыйзамдар жана жоболор жёнщндё, (iv) байланыш тщзщщ, маалымат берщщ жана 
жыйындарды ёткёрщщнщн негизги таянычтары жёнщндё, жана (v) жол салуунун 
долбоорун тщзщщ, иштин аткарылышы жана бщтщрщщ убакыты жёнщндё.    

                                                 
4 Буйрук 2011-жылдын 24-февралында кыргыз жана орус тилдеринде чыгарылган, ал 1 Тиркмеде расмий эмес тщрщндё 
жасалган англис тилиндеги котормусу менен кошо кёрсётщлгён. 
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 1-кщндщк тренинг комиссия мщчёлёрщнё, ТКМтин коргоо иштер боюнча адистерлерге 
жана башка катышуучуларга (аныкташ керек) байланыш тщзщщ жана сщйлёёшщлёрдщ 
ёткёрщщ ыкмалары жёнщндё.  

 Эки 2- кщндщк тренинг эки таасир этилген жааматтар щчщн, жергиликтщщ лидерлерге, 
аксакалдарга, айыл уюмдарларга, айыл кеъештин мщчёлёрщнё, жергиликтщщ укук 
коргоо органдарына, Нарында жашаган ведомстволордун аралык комиссиянын 
мщчёлёрщнё, областын кеъеш берщщ комитеттерлерге, областтык акыйкатчыларга, 
райондук парламент мщчёлёрщнё, жергиликтщщ бейёкмёт уюмдарларга  байланыш 
тщзщщ жана сщйлёёшщлёрдщ ёткёрщщ ыкмалары жёнщндё.  
 

8. Тараптар негизги эрежелерди аткарууга макул болушту (Тиркме 3). Негизги эрежелерди 
каалаганда ёзгёртсё болот, тараптар ёзгёртщлёрдщ киргизщщнщ тура табышса.   
 
9. ДАОК сунушталган багыттоо жана окуу сессияларды даярдап жана ёткёруп берет ТКМ 
жана ББАД менен чогуу иштешип. Ошол сабактарга тиешелщщ документтерди да даярдайт. 
ДАОК арыздануучулардын сунушталган сабактарга катышу щчщн алардын жол киресин тёлёп 
берет, зарыл болгон учурларда. ДАОК иш-аракеттердин планын аткарылышын кёзёмёлдёйт жана 
компенсация менен жардам берилгенден кийин арызды жабат. 
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Тиркме 1, 1 бет 
 

Government of the Kyrgyz Republic 
Decree dated 24 February 2011, No. 43-p 

 
1. Establish an interagency commission to prepare an inventory of properties falling into the right- 
of-way of the Bishkek-Naryn-Torugart Road being constructed; section Km 400 to 439 as follows: 

 
K.A.Mamaev State secretary, Ministry of Transport and Communications of the KR, 

Chairman 
 

Y.D.Turdumambetov Director, Road Economic Department under MOTC KR, Deputy 
Chairman 
 

J.A. Aaliev Head, Bishkek-Naryn-Torugart Road Department, MOTC KR 
 

E.A. Jamalov Specialist, Transport, Communication, Fuel-energy complex  and 
Tourism financing Unit, Ministry of Finance of the KR 
 

Ch.A.Sarybaev Head, Legal Unit, Ministry of Labour, Employment and Migration of 
the KR 
 

N.O. Mamanov Head, Methodology on tax legislation Unit, Department on working 
with taxpayers, State Tax service under Government of the KR 
 

S.A. Akhmatov Head, At-Bashy rayon department on land management and 
registration of title to real property, State Registration Service under 
Government of the KR 

V.A. Chortekova Head, State Architectural Construction Supervision on Naryn oblast, 
State Agency of Architecture and Construction under the Government 
of the KR  

R. S. Shaltaev Head, Industry, construction, Transport and Communication Unit, 
State administration, Naryn oblast 
 

A.Mukeev  Engineer, DI “Kyrgyzdortransproject” 
J. Tentimishov First Deputy Head, State administration, At-Bashy rayon, Naryn oblast 

 
Sh. Shamshiev Head, Kara-Koyun rural district, At-Bashy rayon, Naryn oblast 

 
 

2. This interagency commission within one month should have visited the site and identified  the 
property owners within  the right-of-way, prepare a final report agreed with At-Bashy district council and 
property owners and submit the  relevant findings  for  the Kyrgyz Government’s consideration .  
 
3. Impose the control of the implementation over this Decree on the Transport, Construction, 
Communication and Emergency Situation Unit, Office of the Kyrgyz Government.  
 

Prime-minister    A.Atambaev
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Тиркме 1, 2 бет 
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Тиркме 1, 3 бет 
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Тиркме 2 
 

KGZ: G0123 – (БААЭК) Транспорттук корридор 1 (Бишкек - Торугарт), Долбоор 1 
Макулдашылган ЖАКБнин Иш аракеттерди жщзёгё ашыруу жадыбалы 

2011 жылдын 11 апрелинде  
 

No Иш аракет ТКМдин  
алгачкы 
жадубалы   

(2011 жылдын 
2 апрелинде) 

ТКМ-АБРдин 
ёзгёртщлгён 
жадубалы   

  

Жоопкер 
тарап 

1. 
 
АЁБге алдын алаа изилдёё жёнщндё баяндамасын 
тапшыруу (жол салуу иштер ёткёрщлгён жерлерде ЖАК 
таасир этпесин аныктоо)  

7 апрел 2011 7 апрел 2011 ТКМ 

2. ЖАКП сурамжыла жана таасир этилген адамдарга 
кеъеш берщщ 

7–20 апрел 
2011 

4-20 апрел 
2011 

ТКМ жана 
JOC   

3. Кёзкарансыз баалочуну жалдоо жёнщндё ёкмёттщн 2чи 
токтомун сунуш кылуу  

6 апрел 2011 25 апрел 
2011 

ТКМ +  
ЖАКК*  

4. Кёзкарансыз баалочуну жалдоо жёнщндё ёкмёттщн 2чи 
токтомун чыгаруу 

29 апрел 2011 23 май 2011 ТКМ + ЖАКК 

5. Кёзкарансыз баалочуну жалдоо 2 май 2011 30 май 2011 ЖАКК  
6. Кёзкарансыз баалочунун жыйынтыктарын/баалоо 

натыйжаларын алуу 
16 май 2011  6 июн 2011  ТКМ + ЖАКК 

7. Баалочунун жыйынтыктарын Госархстройго эксперттик 
анализге тапшыруу  

18 май 2011 8 июн 2011 ТКМ + ЖАКК 

8. Госархстройдун эксперттик анализдин жыйынтыктарын 
алуу 

1 июн 2011 15 июн 2011 ТКМ + ЖАКК 

9. ЖАКПнын биринчи долборун АЁБнин коргоо иштер 
боюнча адисине тапшыруу, ТКМден АЁБге расмий 
тщрщндё тапшыруудан мурун 

1 июн 2011 20 июн 2011 ТКМ 

10. АЁБнин ЖАКПнин биринчи долборуна берилген 
пикирлери 

7 июн 2011 24 июн 2011 АЁБ 

11. Таасир этилген адамдар менен кеъешмелерди ёткёрщщ 
ЖАК комиссиясы менен келишимге келщщ щчщн 
(Таасир этилген адамдар менен акыркы кеъешме жана 
бейёкмёт уюмдар катышсаа болот) 

8 июн 2011  28 июн 2011  ТКМ + ЖАКК 

12. ЖАКПны иштеп чыгарууну бщтщп АЁБге тапшыруу  17 июн 2011 1 июл 2011 ТКМ 
13. Компенсацияны тёлёё жёнщндё Ёкмёттук Токтомду 

чыгаруу жана жарыялоо  
18 июл 2011 29 июл 2011 ЖАКК/КРЁ + 

ТКМ 
14. Компенсация тёлёёгё каражатты каржылоо 

 
19 сент. 2011 30 сент. 2011 КРЁ+ЖАКК 

15. Таасир этилген адамдарга компесацияларды тёлёё – 
ЖАКПды ишке ашыруу 

26 сент. 2011 7 окт. 2011 ЖАКК + 
ТКМ 

16. ЖАКПды ишке ашыруу жёнщндё баяндама 3 окт. 2011 14 окт. 2011 ТКМ  
17. АЁБнин каршы эмес жёнщндёгщ катты жазуу 10 окт. 2011 20 окт. 2011 АЁБ  
*ЖАКК – Жер алуу жана кёчщрщщ комиссия  
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Тиркме  3 
Негизги эрежелер 

 

Кеңешүү жараянына катышкан бардык тараптардын өз ара аракеттешүү чаралары 
төмөндөгүдөй болот: 
 
(i)  Тараптар бири-бирин сыйлайт, тиешеси жок сөздөрдү сүйлөшпөйт жана 

максатка багытталган, иштиктүү талкууну жүргүзүүгө жетишишет; 
(ii)  Тараптар жекече асылуулардан оолак болуп, башкалардын пикирине кулак 

салышат; 
(iii) Катышуучулар арасында келишпестик болуп калса, ал жеке кишиге эмес, 

ошол талаш маселелерге байланыштуу болууга тийиш. 
(iv) Катышууну толук камсыздоо үчүн, тараптар өздөрүнүн түшүндүрмөлөрүн 

кыска жана ток этер жерин айтышат; 
(v) Бир убакта бир эле киши сүйлөйт. Ал сүйлөп жатканда, эч ким анын сөзүн 

бөлбөйт; 
(vi)  Ар бир катышуучу жеке өзүнүн же уюмунун оюн билдирет, башкалар үчүн 

сүйлөбөйт; 
(vii)  Тараптар интервью бербейт, массалык маалымат каражаттарына билдирүү 

жасашпайт, же өздөрүнүн кайрылууларын массалык маалымат каражаттары 
аркылуу жеткирүүгө аракет кылбайт, 

 

Тараптар негизги эрежелерди талкуулап жана макулдашып алууга тийиш, иш 
аракеттердин планын түзүп жаткан учурда жаңы шарттарды кошумчалап, же алардын 
айрымдарын алып салып, же өзгөртсө болот. Эгерде тараптар өзгөртүүлөрдү киргизүүнү 
зарыл деп тапса, негизги эрежелерди кайсы убак болбосун кайра карап чыгууга болот. 


