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Бул макалада Кыргыз Республикасынын саясий эгемендүүлүгүнүн алгачкы эки он 

жылдыгындагы (1991-2010-жж.) айлана-чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик 

саясаттын калыптанышынын тарыхый тажрыйбасы талдоого алынды. Айлана-

чөйрөнү коргоо жаатындагы мамлекеттик саясаттын калыптанышынын мыйзамдык 

жана институционалдык механизмдери каралды. Макаланын булактык базасын 

Кыргызстандын расмий улуттук концепциялары жана программалары, ченемдик-

укуктук актылары түздү.  
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Киришүү. 1990-жылдары Кыргыз Республикасында саясий эгемендүүлүккө ээ 

болгондон кийин айлана-чөйрөнү коргоо боюнча улуттук саясаттын жана 

жаратылышты коргоо тармагында мамлекеттик башкаруунун өз алдынча 

системасынын калыптануу процесси активдүү башталган. Бул процесс биринчи кезекте 

эки тарыхый өбөлгөлөр менен шартталган десек болот. Биринчиден, СССР тарагандан 

кийин айлана-чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик саясатты калыптандыруу иш 

жүзүндө нөлдөн башталган, анткени жаңы тарыхый шарттарга туура келген улуттук 

ченемдик-укуктук базанын жоктугу жаратылышты коргоо боюнча иш-чараларды 

мамлекеттик деңгээлде жүргүзүүгө мүмкүндүк берген эмес. Экинчиден, айлана-

чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик саясатты калыптандыруу жана Кыргыз 

Республикасынын эгемендүү өнүгүүсүнүн жаңы тарыхый шарттарында иштөөгө 

жөндөмдүү инструменттерди түзүү айлана-чөйрөнү коргоонун натыйжалуулугун 

жогорулатуунун маанилүү факторлоруна айланган. Демек, мындай комплекстүү 

системаны түзүү иш жүзүндө Кыргыз Республикасынын айлана-чөйрөнү коргоо 

боюнча жаңы мамлекеттик саясатын иштеп чыгууну жана ишке ашырууну талап 

кылган. 

Изилдөөнүн максаты. Сунушталган макаланын негизги максаты эгемендүү 

Кыргызстандын 1991-жылдан 2010-жылга чейинки мезгилдеги айлана-чөйрөнү коргоо 

боюнча мамлекеттик саясатынын калыптанышынын тарыхын изилдөө болуп саналат. 

Материалдар жана изилдөө ыкмалары. Макаланын методологиялык негизин 

коомдук өнүгүүнү изилдөөнүн  тарыхыйлуулук (историзм), илимий объективдүүлүк  

принциптери, системалык ыкмалары түздү. Изилдөөнүн маалыматтык базасы катары 

Кыргыз Республикасынын экологиялык коопсуздугунун Концепциясынын 

материалдары, Кыргыз Республикасынын укуктук маалыматтардын 

борборлоштурулган банкында жайгаштырылган ченемдик-укуктук актылары, ошондой 

эле айлана-чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик саясатты жүргүзүүчү ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик органдардын расмий документтери пайдаланылды. 

Изилдөөнүн илимий жыйынтыктары. Кыргыз Республикасында 

жаратылышты коргоо мыйзамдарын калыптандыруу жана өнүктүрүү. Постсоветтик 

Кыргызстандагы терең саясий, социалдык жана экономикалык кайра өзгөрүүлөрдүн 

шарттарында айлана-чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик саясаттын негизги 

максаттары жана милдеттери айлана-чөйрөнү коргоо тармагында мыйзамдык базаны 

жана институционалдык башкаруу системасын түзүү жана өркүндөтүү болуп саналган.  

Изилденип жаткан мезгилде Кыргызстанда экологиялык мыйзамдар чөйрөсүндө 

айлана-чөйрөнү коргоону укуктук жактан камсыздоого багытталган бир катар 

ченемдик–укуктук актылар иштелип чыккан жана кабыл алынган.  

Ченемдик укуктук актылардын ичинен 1993-жылы кабыл алынган Кыргыз 

Республикасынын Конституциясы өзгөчө орунду ээлейт, анда адамдардын жагымдуу 

айлана-чөйрөгө болгон укуктарын, анын абалы жөнүндө ишенимдүү так маалыматты 

алуу укуктарын жана Кыргыз Республикасынын ар бир жаранынын жаратылышты 

сактоо жана жаратылыш байлыктарына кылдат мамиле жасоо боюнча милдеттери 

белгиленген.  

Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн алгачкы жылдарында калыптана баштаган 

айлана-чөйрөнү коргоо жаатындагы мамлекеттик саясаттын негиздери Кыргыз 

Республикасынын  Коопсуздук кеңешинин 1997-жылдын 4-августундагы чечими менен  

жактырылган Экологиялык коопсуздук концепциясында түптөлүп, анда өткөөл 

мезгилдин экологиялык артыкчылыктары, атап айтканда жаратылышты коргоо  

мыйзамдарынын, айлана-чөйрөнү коргоону мамлекеттик көзөмөлдөөнүн жана 

экспертизалоонун, экономиканы экологиялаштыруунун, мониторингдөөнүн 

системасын түзүү маселелери аныкталган. 
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Ал Концепция  кабыл  алынган  убактан  бери Кыргыз Республикасынын коомдук 

өнүгүүсүндө  бир топ олуттуу  өзгөрүүлөр  болду.  Мамлекетти  өнүктүрүүнүн 

стратегиялык документтери иштелип чыгып, жаратылышты коргоо мыйзамдарынын 

негизи түзүлдү, айлана-чөйрөнү коргоо маселеси боюнча бир катар жаңы эл аралык 

макулдашууларга кол коюлду, жаратылышты коргоо ишин башкаруунун мамлекеттик 

системасы түзүлдү.  

Көз карандысыздыкка жетишкен алгачкы жылдардын ичинде биринчи жолу 1999-

жылы «Айлана-чөйрөнү коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы кабыл 

алынган, бул мыйзам Кыргызстанда жаратылышты пайдалануу жана айлана-чөйрөнү 

коргоо жаатындагы саясатты белгилеген жана укуктук мамилелерди жөнгө салган [1]. 

Кыргыз  Республикасынын Өкмөтүнүн 1998-жылдын 4-июлундагы № 416 

токтому менен 1998-2000-жылдарга карата  Жаратылышты  коргоо  ишин  чыңдоо  

жана өнүктүрүү концепциясы бекитилип, анда жакынкы келечекке карата айлана-

чөйрөнү коргоо жаатындагы иш-чаралардын негизги багыттары белгиленген [2]. 

Мындан тышкары, айлана-чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик саясатты 

реформалоо процессинин алкагында бир топ экология багытындагы мыйзамдар жана 

улуттук концепциялар иштелип чыккан жана кабыл алынган. 

Атап айтсак, Кыргыз Республикасынын Жер кодекси (1999-ж.), Кыргыз 

Республикасынын Токой   кодекси   (1999-ж.),   Кыргыз   Республикасынын Суу 

кодекси (2005-ж.), Кыргыз  Республикасынын  “Жер  казынасы  жөнүндө” (1997-ж.), 

“Атмосфералык абаны коргоо жөнүндө” (1999-ж.), “Экологиялык экспертиза жөнүндө” 

(1999-ж.), “Кыргыз Республикасынын биосфералык  аймактары жөнүндө” (1999-ж..), 

“Жаныбарлар дүйнөсү жөнүндө”  (1999-ж.), “Кыргыз Республикасынын калкынын 

радиациялык коопсуздугу  жөнүндө”  (1999-ж.),  “Ичүүчү  суу жөнүндө” (1999-ж.), 

“Өндүрүштүн жана  керектөөнүн  калдыктары  жөнүндө”  (2001-ж.), “Калдык 

сактагычтар жана  кен калдыктары жөнүндө” (2001-ж.), “Өсүмдүктөр дүйнөсүн коргоо  

жана пайдалануу жөнүндө” (2001-ж.), “Кыргыз Республикасынын тоолуу аймактары  

жөнүндө”  (2003-ж.),  “Озон  катмарын коргоо жөнүндө” (2006-ж.), “Парник  

газдарынын эмиссиясы жана жутулушу жагындагы мамлекеттик жөнгө  салуу  жана 

саясат жөнүндө” (2007-ж.) сыяктуу экологиялык багыттагы мыйзамдар кабыл алынды. 

Кыргыз Республикасынын Туруктуу  өнүгүү боюнча Дүйнөлүк Саммитке 

(Йоханнесбург, 2002-ж.)  катышуусу  үчүн Кыргыз Республикасынын 2010-жылга 

чейин туруктуу өнүктүрүүгө  өтүү  Концепциясы,  Кыргыз Республикасын туруктуу 

өнүктүрүүгө илгерилетүүнүн  натыйжаларына баа берүү жана 21-кылымга карата күн 

тартиби даярдалган (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 2-

августундагы № 441-б буйругу менен жактырылган).Туруктуу өнүгүүнүн  жалпы кабыл 

алынган принциптерине ылайык токой тармагынын сакталышын жана калыбына  

келтирилишин  камсыздоо  багытында Кыргыз  Республикасынын  токой тармагын 

өнүктүрүүнүн 2025-жылга чейинки мезгилге карата концепциясы,  2005-2015-жылдарга 

карата  Улуттук  токой программасы кабыл алынды. 

Экологиялык коопсуздук концепциясы кабыл  алынган  учурдан  тартып Кыргыз  

Республикасы 11 эл аралык жаратылышты коргоо конвенциясына жана аларга карата 3 

протоколго кошулду,  алар боюнча милдеттенмелерди аткаруу  айлана-чөйрөнү коргоо 

жана жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу тармагындагы улуттук мыйзамдарды 

жана жалпы эле саясатты кайра карап чыгууну шарттаган. 

2007-жылдан баштап Кыргыз Республикасынын экологиялык коопсуздугунун 

жаңыланган Концепциясынын (2007-ж.) жана аны ишке ашыруу боюнча иш-

чаралардын Комплексинин (2008-ж.) расмий бекитилиши менен байланышкан айлана-

чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик саясатты өнүктүрүүнүн сапаттык жаңы этабы 

башталган [3; 4]. 
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Кыргыз Республикасынын Экологиялык коопсуздугунун жаңы Концепциясында 

мурунку Концепциядан (1997-жылдагы) айырмаланып, негизги принциптер, 

глобалдык, аймактык жана улуттук экологиялык көйгөйлөр, ошондой эле өлкөнүн 

экологиялык коопсуздугун камсыз кылуунун артыкчылыктуу багыттары жана 

механизмдери аныкталгандыгын белгилей кетсек болот. 

Ошону менен катар 2001-жылы кабыл алынган Кыргыз Республикасынын 

Улуттук коопсуздук Концепциясында да экологиялык коопсуздук маселелери улуттук 

коопсуздук боюнча мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарына киргизилген 

жана экологиялык коопсуздукту камсыз кылуунун төмөнкүдөй негизги милдеттери 

аныкталган: табигый жана техногендик экологиялык кырсыктарды алдын алуунун жана 

жоюунун натыйжалуу системасын түзүү; айлана-чөйрөнү коргоо боюнча иш-чараларды 

укуктук жана финансылык жактан камсыз кылуу; адамдын жашоосунун шарттарына 

жана айлана-чөйрөгө терс таасирин азайтуу; экологиялык мониторингдин бирдиктүү 

системасын түзүү; мамлекет тарабынан коргоого алынган биосфералык аймактардын 

тармагын өнүктүрүү; мүмкүн болуучу табигый коркунучтар жана техногендик 

кырсыктар жөнүндө мамлекеттер аралык эрте кабарлоо системасын өнүктүрүү; эл 

аралык экологиялык долбоорлорго кеңири катышуу [5]. 

Айлана-чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик саясаттын негизги багыттарын ишке 

ашыруу үчүн мамлекеттик экологиялык программалар, улуттук пландар жана 

стратегиялар өзгөчө мааниге ээ болгон. 1995-жылдын ноябрь айында Дүйнөлүк 

банктын, Азия өнүктүрүү банкынын, Европалык реконструкциялоо жана өнүктүрүү 

банкынын жана башка эл аралык уюмдардын өкүлдөрүнүн катышуусунда курчап 

турган чөйрөнү коргоо боюнча Эл аралык конференция жана Консультативдик 

жолугушуу болуп өткөн, анда курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча Кыргыз 

Республикасынын Улуттук планы каралган.  

Эл аралык финансылык мекемелер жана донор-өлкөлөр республиканын 

экологиялык көйгөйлөрүн чечүү боюнча иш–чаралардын комплексин колдоого алып, 

13,058 миллион АКШ доллары өлчөмүндө техникалык жардам көрсөтүүгө 

милдеттеништи, анын ичинен 10 миллион АКШ доллары жеңилдетилген узак 

мөөнөттүү кредитке, ал эми калганы грант түрүндө бериле турган болгон. Бул 

конференциянын резолюциясына ылайык, 1996-жылы Кыргыз Республикасынын 

курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча Улуттук планы кабыл алынган, анда жаратылыш 

чөйрөсүнө мониторингдин бирдиктүү системасын уюштуруу, айлана–чөйрөнү 

коргоону башкаруунун институционалдык түзүмүн жакшыртуу, айлана-чөйрөнүн 

биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоо боюнча улуттук стратегияны иштеп чыгуу менен 

байланышкан бир катар негизги милдеттер каралган [6]. 

Изилденип жаткан мезгилде Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүү боюнча 

негизги стратегиялык документтерди иштеп чыгуу процессинде жаратылыш 

ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу жана курчап турган чөйрөнү коргоо маселелери 

да эске алынгандыгы жана киргизилгендиги менен байланышкан оң тенденция 

байкалгандыгын белгилей кетүү керек. Бул багытта жакшы мисал катары 2007-жылы 

кабыл алынган «Өлкөнү 2007-2010-жылдарга карата өнүктүрүү стратегиясын» 

белгилей кетсек болот, анда, атап айтканда «улуттук экономиканын бардык 

тармактарын реформалоо жаратылыш ресурстарын пайдаланууга болгон мамилени 

өзгөртүүнүн, курчап турган чөйрөнү сактоону эске алуу менен социалдык-

экономикалык өнүгүүнү ишке ашыруунун негизи болууга тийиш» деп белгиленген [7]. 

Кыргыз Республикасынын айлана-чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик 

саясатын ишке ашыруунун институционалдык механизмдери. Белгилүү болгондой, 

мамлекеттик саясатты иштеп чыгууда жана ишке ашырууда мамлекеттик институттар 

негизги ролду ойнойт. 1988-жылы Кыргызстанда жаратылышты коргоо боюнча атайын 

адистештирилген мамлекеттик орган – Жаратылышты коргоо боюнча мамлекеттик 
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комитет түзүлгөн. Мындан тышкары, бул мезгилде жаратылышты коргоо 

ишмердүүлүгүн башкаруу боюнча бир катар жаңы республикалык, областтык жана 

райондук түзүмдөр түзүлүп, айлана-чөйрөнү коргоо жаатындагы биринчи мыйзам 

актылары жана ченемдик–укуктук документтер иштелип чыккан. 

Кыргыз Республикасында саясий эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин жүргүзүлүп 

жаткан административдик реформанын маанилүү курамдык бөлүгү катары айлана-

чөйрөнү коргоо жаатындагы мамлекеттик башкаруу органдарынын системасын 

өркүндөтүү боюнча максаттуу иштер жүргүзүлдү. Айлана-чөйрөнү башкаруунун 

мамлекеттик органдарынын системасында жүргүзүлгөн түзүмдүк реформалардын 

натыйжасында 1996-жылы Жаратылышты коргоо боюнча мамлекеттик комитети 

министрлик статусуна ээ болуп, Айлана-чөйрөнү коргоо министрлиги болуп 

өзгөртүлгөн [8]. 

2001-жылы мамлекеттик айлана-чөйрөнү башкаруунун борбордук органдарын 

кайрадан түзүүнүн натыйжасында Кыргыз Республикасынын Айлана–чөйрөнү коргоо 

министрлигин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Токой чарбасы боюнча 

мамлекеттик агенттигин жана Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар жана 

жарандык коргонуу министрлиги бириктирүү жолу менен Кыргыз Республикасынын 

Экология жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги түзүлгөн. Бул түзүмдүк 

өзгөртүүлөрдүн натыйжасында Кыргыз Республикасынын Экология жана өзгөчө 

кырдаалдар министрлиги экология, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу, 

жарандык коргонуу, өндүрүштүк коопсуздук жана тоо-кен көзөмөлү жаатындагы 

мамлекеттик орган болуп калган [9]. 

2005-жылдан тартып Кыргыз Республикасынын Президентинин «Кыргыз 

Республикасынын мамлекеттик органдарынын түзүмүн өркүндөтүү жөнүндө» 

Жарлыгына ылайык, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган 

чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттиги аткаруу бийлик 

тутумунда курчап турган чөйрөнү коргоо, жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу, 

биологиялык түрлөрдү сактоо, токой жана аңчылык чарбаларын өнүктүрүү жана 

мамлекеттин экологиялык коопсуздугун камсыз кылуу тармагында бирдиктүү саясат 

жүргүзүүчү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы болуп калган [10]. 

2008-жылы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган 

чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттигинин максаттарын, 

милдеттерин жана функцияларын аныктаган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 

караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги 

жөнүндө Жобо бекитилген [11].  

Бул Жобого ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап 

турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттигинин  негизги 

максаттарына жана милдеттерине төмөнкүлөр кирген: 

 курчап  турган  чөйрөнү коргоо, биологиялык түрлөрдү, токой экосистемасын 

сактоо, өзгөчө коргоого алынган табигый аймактардын тармагын өнүктүрүү, 

жаратылышты  сарамжалдуу пайдалануу, мамлекеттин экологиялык коопсуздугун 

туруктуу  өнүктүрүү жана камсыз кылуу тармагында бирдиктүү мамлекеттик саясатты  

жана  өнүктүрүүнүн негизги багыттарын иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу; 

 курчап  турган чөйрөнү коргоого, табигый ресурстарды пайдаланууга, 

биологиялык түрлөрдүн сакталышын камсыз кылууга, жаратылышты коргоо 

мыйзамдарынын сакталышына мамлекеттик контролду уюштуруу жана жүргүзүү; 

жаратылыш  компоненттеринин  жана ресурстарынын эсебин алуу жана абалына 

байкоо салуу; 

 мүмкүн  болуучу  табигый  жана  антропогендик мүнөздөгү жагымсыз таасир 

этүүлөрдүн  улам болуучу зыяндардын алдын алуу жана азайтуу максатында 

мамлекеттик  бийлик  органдарына жана чарба жүргүзүүчү субъекттерге, коомчулукка  
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жана  калкка  колдоо көрсөтүү, аларды курчап турган чөйрөнүн, биологиялык  

түрлөрдүн  жана  табигый  компоненттердин абалы, алардын өзгөрүүлөрүнүн себептери 

жөнүндө кабардар кылуу [11]. 

Айлана-чөйрөнү мамлекеттик башкаруу чөйрөсүндөгү реформалоо процесстерин 

изилдөө көрсөткөндөй, айлана-чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик орган Кыргыз 

Республикасы эгемендүүлүк алгандан бери статусун төмөндөтүүгө да, ошону менен 

бирге функцияларын өзгөртүүгө да байланышкан бир нече жолку түзүмдүк кайра 

түзүүлөргө дуушар болгон. Айлана-чөйрөнү башкаруунун мамлекеттик 

органдарындагы тез-тез түзүмдүк кайра түзүүлөр жана жаратылышты коргоо боюнча 

мамлекеттик органдын саясий статусунун төмөндүгү айлана-чөйрөнү коргоо 

жаатындагы мамлекеттик саясатты ишке ашыруу процессинде жаратылышты коргоо 

мыйзамдарын натыйжалуу колдонууга тоскоолдук кылган бир катар көйгөйлөрдү 

жараткан. 

Изилденип жаткан 1991–2010–жылдары Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 

караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги 

тарабынан эл аралык экологиялык конвенциялар боюнча милдеттенмелерди 

аткаруунун алкагында республиканын экологиялык көйгөйлөрүн чечүү үчүн эл аралык 

инвестицияларды тартуу боюнча бир катар иштер жүргүзүлгөн. Мисалы, 2009-жылы 

эле 3,5 миллионго жакын АКШ доллары тартылган [12]. 

Айлана–чөйрөнү коргоо боюнча зарыл болгон көптөгөн иш-чаралар айлана–

чөйрөнү коргоого бөлүнгөн мамлекеттик каржылоонун жетишсиздигинен улам 

аткарылган эмес. Экологиялык максаттарга ички дүң продуктунун (ИДП) өтө төмөн 

пайызы бөлүнгөн. «2007-2010-жылдарга өнүгүү Стратегиясында» белгиленгендей, 

айлана-чөйрөнү коргоого багытталган чыгашалар акыркы жылдары өтө төмөн 

деңгээлге чейин төмөндөп, болгону ИДПнын 0,026 пайызын гана түзгөн [7]. 

Корутунду. Биздин макаланын алкагында жүргүзүлгөн талдоо эгемендүү 

Кыргызстандын айлана-чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик саясатынын 

калыптанышына жана ишке ашырылышына постсоветтик өнүгүү мезгилине мүнөздүү 

саясий жана социалдык-экономикалык кыйынчылыктар таасир эткен деген тыянак 

чыгарууга мүмкүндүк берет.  

Кыргыз Республикасында 1991-2010-жылдары постсоветтик өткөөл мезгилдин 

кыйынчылыктарына карабастан өлкөнүн экологиялык туруктуулугун камсыздоого 

жана ыңгайлуу айлана–чөйрөнү түзүүгө багытталган стратегиялык документтер кабыл 

алынганын белгилей кетүү керек. 

Кыргызстанда айлана-чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик саясатты ишке 

ашыруунун алкагында жаратылышты коргоо мыйзамдары кабыл алынып, айлана-

чөйрөнү коргоо жана экологиялык коопсуздук боюнча бир катар эл аралык 

келишимдерге кол коюлган жана жаратылышты коргоо иштеринин мамлекеттик 

башкаруу тутуму түзүлгөн.  

Ошону менен катар Кыргызстанда 1991-2010–жылдар аралыгында жүргүзүлгөн 

реформалар жана социалдык-экономикалык абал  жаратылышты  коргоо органынын 

саясий салмагынын төмөндөшүнө жана мамлекеттик бюджеттин кыскарышына жараша 

айлана-чөйрөнү коргоо органдарына бөлүнүүчү  ресурстардын да кыскарышына алып 

келген. 
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