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УЛУТТУК БАНКТА

ТЇЗ СУРОО

(Башы 7-бетте)
6. Облустук, шаардык ка-

зыяттарга, БТК (борбордук 
текшерїї комиссиясына) АК 
(Аалымдар кеўешине) Баш-
имам-хатибдерге, медреселерге 
«єз ыктыяры менен берилїїчї 
кайрымдуулук каражаты» – деп 
150 доллар кєрсєтїлгєн. Бул 
дагы жогорудагыдай эле зулум-
дук жол менен мажбурлуу тїрдє 
алынган акча каражаты. 

7. Республикалык Штаб-
дын уюштуруу ишмердїїлїгїн 
камсыздоого єз ыктыяры ме-
нен берилїїчї кайрымдуулук 
каражатына 100 доллар деп 
кєрсєтїлгєн. Бул дагы жогору-
дагыдай эле зулумдук иш. 100 
доллар арам.

8. Ажылар їчїн атайын ти-
гилген кийимге 20 доллар деп 
кєрсєтїлгєн. Бул туура. 

9. Топбашыга єз ыктыяры 
менен берилїїчї кайрымду-
улук каражатына 50 доллар 
кєрсєтїлгєн. Бул дагы зулумдук 
жол менен алынган арам акча. 
Бир ажы башчыга 48 адам туура 
келет. Аны дагы 3-4кє бєлїшїп, 
топбашы деш- бул деген -топтоп 
туруп “жеш”- дегенди билди-
рет.50 доллар арам.

10. Ажылык сапардагы єзгєчє 
кырдаал жана сактануу (стра-
ховка) каражатына 50 дол-
лар деп кєрсєтїлгєн. Бул дагы 
кїмєн. Ыктыярдуу болушу ке-
рек. Єзгєчє кырдаал катталса 
гана 50 доллардан ажы башчы-
нын айтканы менен ошол жер-
ден эле чогултса болот.

11. Медициналык камсыздоо 
(эмдєє) жана вакцина чыгымын 
толуктоого сарпталуучу кара-
жаттарга 10 доллар. Бул туура.

Ошентип, Курандын, сїннєт-
тїн, шарияттын, КМДБнын 
фатва бєлї мїнїн чыгарган 
№001 фатвасынын талапта-
рына жана Кыргыз Республи-
касынын мыйзам-актыларына 
каршы келген бєлїктєрдєгї 
алынган “арам” делген акча-
лардын суммасы 947 долларды 
тїзєєрї кєрїнїп турат. Ушул 
акчаны былтыркы ажылар-
дын санына 3600кє кєбєйтсєк 
3млн. 409миў 200 доллар болот. 
Бул сумманы сомго айлантып 
60 кєбєйтсєк 204млн. 552миў  
сом болору анык. Бул єтє чоў 
сумманы Муфтият, єздєрїнїн 
чыгарган фатвасына ылайык 
ажыларга таркатып берсе адал, 
бербесе арам болорун аалым-
дар эмес, карапайым эл деле 
билет деген ойдобуз.Ушул жер-
ден, имам Абу Ханифанын айт-
кандарына токтолууну туура 
кєрдїм.Жыйналгандыгы адал 
же арам жол менен экендиги 
аныкталбаган кандайдыр бир 
буюмду алганга караганда жок-
чулукта кыйналып жашаганды 
артык кєргєн (154 бет). Пара 
алган же берген казы иштен да-
роо алынуусу зарыл. (155 бет). 
Пара алгандыгы же бергенди-
ги тастыкталган казы (муфтий, 
кызматкер) жогору жактан эч 
кандай буйрук кїтпєй туруп, 
єзї иштен кеткени оў. Анткени, 
андай учурда автоматтык тїрдє 
иштен алынган болуп саналат. 
Мына ошондуктан, анын ошол 
учурдан тартып бере турган 
єкїмдєрї эч кандай кїчкє ээ 
болбой калат. Башкача айткан-
да, мыйзамдык жактан кїчї жок 
болуп саналат.(155 бет)

Былтыр ажыга барышкан 

ажыкелерибиз бул факт туу-
ралуу сот органдарына кайры-
лышса Муфтиятты утуп алы-
шары анык. Ар кимдин єз эрки. 
Булардын алганы парага жата-
бы, жатпайбы аны окуган аа-
лымдар аныкташаар.

Жогорудагы сумманын такты-
гын далилдеш їчїн коомчулук-
тан кєз карандысыз комиссия 
тїзїлїш керек. Бул сумманын 
ичинен 830 доллары текшерил-
бей эле ашыкча экени кєрїнїп 
турбайбы. Булар: авиабилет-
тин наркынан 380 доллар жана 
“єз ыктыяры менен тєлєнїїчї 
кайрымдуулук каражаттар” 
деген 4 жерде кездешет, ошо-
лордун суммасы 450 доллар-
ды тїзєт. Экєєсїн кошкондо 
830 доллар ашыкча. Ушул сум-
маны 3600 ажыга кєбєйтсєк 
2.988.000 доллар аны сомго ай-
ландырып 60 сомго кєбєйтсєк 
179.280.000 сом болот. Бул сум-
ма эў тємєнкї. Демек, 830 дол-
ларды калькуляцияга такыр эле 
кєрсєтпєш керек. 

Ажылыктын нак баасын би-
лиш їчїн 2400 доллардан947 
долларды алабыз. Ошондо 1453 
доллар калат. Бул сумма жогор-
ку кєрсєткїч, тємєндєшї толук 
мїмкїн. Калганы ыктыярдуу 
болгондуктан ажылар єздєрї 
билиш керек. Ыктыярдуу 
тєлємдєрдї ажылар тєлєйбї, 
тєлєбєйбї, кимге берет, канча 
берет єздєрїнїн ыктыяры бо-
луш керек. Калькуляция деген 
ажылардын укугун бузган маж-
бурланган тєлєм. Аны чыгарган 
муфтият. Шариятта эки тїрлїї 
садака бар. Бири ыктыярдуу, 
экинчиси мажбурлуу. Мажбур-
лууга орозо битир, зекет, їшїр, 

курмандык чалуулар кирет. 
Калгандары ыктыярдуу болуп 
эсептелет.

Ажылыктын баасынын 
нак суммасы тууралуу туура 
тїшїнгєндєрї, акчасы аздары 
сїйїнїшєт деп ойлойм. Ыкты-
ярдуу берилїїчї садакаларды 
ажыдан келгенден кийин деле 
муфтиятка бергиси келбеген-
дер, жер-жерлеринде муктаж-
дууларга, жетимдерге, беришсе 
аябай эле сооп болмок. Ал эми 
ажылыктын “акырынан жем” 
жеп калгандар мени жаман 
кєрїшєрї анык. Алар жогорку 
жактагыларга чейин жазышып,” 
ыктыярдуу” садаканы муфтий-
дин фатвасы менен “мажбурлуу” 
садакага айландырып алышы 
толук мїмкїн. Ушундай болуп 
калса таў калбай эле койуш ке-
рек.

Ажылыктын чыры жылына 
кайталанууда. Калькуляцияны 
муфтий бекитет. Аалымдар ме-
нен акылдашып, казылар менен 
кеўешип тїзгєн кїндє да мый-
замсыз экенин мусулмандар 
таразалашсын. Демек, муфтий 
баш, калган кызматкерлери 
менен аалымдар кеўеши тєш 
болуп жылына чоў кїнєєгє ба-
тып келишкен.Ошондой зулум-
дардын сєздєрїн-баяндарын, 
теледен-радиодон-мечиттер-
ден угуп, аркасынан намаз 
окуп жїргєндїктєрїбїздї Алла 
єзї кечирсин. Быйыл мындай 
кєрїнїш кайталанбаш їчїн 
тємєндєгї тєрт жолду сунуш 
кылам.

Биринчиси: Ажылыкты муф-
тият эмес, казыяттар уюштуруп, 
авиабилетти ар бир ажы обла-
стардан єздєрї сатып алышын 

камсыз кылуу. “Оптом” алышса 
арзан болору анык.

Экинчиси: Мажбурлуу тїрдє 
берилїїчї тєлємдєрдї ажы 
башчыларына ар бир ажы єзї 
берїїсї туура.

Їчїнчїсї: Ыктыярдуу тїрдє 
берилїїчї кайрымдуулуктарды 
ар бир ажынын єз ыктыярына 
калтыруу керек. Муфтият ажы-
лыктын эсебинен жашабаш ке-
рек.

Тєртїнчїсї: Бекер берилїїчї 
квоталар жоюлушу керек. 2014 
жылы 85 адам бекер барышкан. 
Алардын акчалары Кыргыз-
стандын капчыгына тїшкєн-
тїшпєгєндїктєрї белгисиз. Бе-
кер квотанын арты чыр болуп 
келген. Чиновниктер деле эл 
катары, катталган жерлеринен 
акчаларын тєлєп, ажылыкка ба-
рышсын. Бекер квоталар берил-
ген болсо областтардагы мук-
таждууларга бирдей таратылыш 
керек. Єлсєк, баарыбыздын 
кєрлєрїбїз бирдей эле казылып 
жатпайбы, “евро” кєрлєр туура-
луу фатва жок болгондуктан.

Дагы бир жолу айтайын. Ушул 
сунуштар аткарылса, муфтият 
каржыланган- “жеген”булак жо-
юлуп, муфтияттын курамы 60 
пайызга кыскарат. Муфтиятта-
гы коррупция жоюлат. Муфти-
ят, Ислам дининжайылтуу жана 
анын баалуулуктары менен алек 
болот. Жылына кайталанган 
жаманаттыдан арылат, ислам 
дини тазаланат.Мусулмандан-
дардын аброю жогорулайт.

Жыпарбек ажы Тойчубеков, 
юрист

АЖЫЛЫКТЫН БААСЫ АРЗАНДАЙБЫ?

Кыргыз Республикасынын Улут-
тук банкы тарабынан республи-
када биринчи жолу финансылык 
сабаттуулукка арналган сайт - 
www.finsabat.kg иштелип чыгып, 
ишке берилди. 
 
finsabat.kg – маалымат порталында 

экономика-финансы темасына байла-
нышкан мамлекеттик ведомство жана 
финансылык мекемелер тарабынан кал-
ктын финансылык сабаттуулугун жого-
рулатууга карата даярдалган актуалдуу 
материалдар топтолгон. Андагы бар-
дык маалыматтар орус-кыргыз тилин-
де чыгып, дайыма жаўыланып турат. 
Окурмандардын ыўгайлуулуктары їчїн 
сайттагы маалыматтар тематикалык 
бєлїктєргє бєлїнїп турат.

Айталы, “Колдонуучулар” бєлїгїнїн 
мазмунун акча, кредит, аманат, тєлєм 
карттары ж.б.у.с. жалпы маалымат-
тар тїзєт. Мисалга алсак, ссылка менен 
жїрїп жатып, улуттук валюта тема-
сына арналган кызыктуу материалды 
кездештирїїгє болот. Анда, акчанын 
пайда болушу, бїгїнкї кїнї анын кандай 

тїрлєрїн кезиктирїїгє болот, аны ал-
маштыруунун жолдору ж.б. маалыматтар 
орун алган. “Мыйзамдуулук” бєлїгїндє 
Кыргыз Республикасындагы кызмат 
кєрсєтїї жана аны колдонуучулардын 
ортосундагы укуктук карым-катнаштын 
нормативдик актылары менен тааны-
шууга болот. “ЖМК” бєлїгїнєн калктын 
финансылык сабаттуулугун жогорулатуу 

боюнча ишмердїїлїктїн алкагындагы 
маалымат агенттиктеринен чыккан маа-
лыматтык билдирїїлєр, газетадагы ма-
калалар, теле жана радио станциялардан 
эфирге кеткен аудио - видео материалдар 
жайгаштырылган.

“Єзїўдї текшер” ссылкасына кирїї 
менен ар бир окурман финансылык тар-
мактагы єзїнїн билиминин деўгээлин 

текшере алат. Ар тїрдїї темадагы тест-
тер 20 суроодон жана бир нече жооптон 
турат. “Окутуучу видео” бєлїгїн Улуттук 
банктын кызматкерлеринен эў актуал-
дуу темалар боюнча жазылып алынган 
видео-лекциялар тїзєт. Бїгїнкї кїнї 
карыз алуучулардын укуктары жана 
милдеттери, улуттук валютанын коргоо 
белгилери, банктык карталардын ар-
тыкчылыктары тууралуу ж.б. лекциялар 
жеткиликтїї.

Сайтта ошондой эле Улуттук банктын 
адистери тарабынан кичинекей окур-
мандар їчїн татаал маалыматтарды ка-
был алуусун жеўилдетїї максатында 
кїлкї тїрїндє иштелип чыккан “Балдар-
га акча тууралуу” - балдардын электрон-
дук китепчеси орун алган. Аймактагы 
балдарды кїнїмдїк турмушта кездешип 
жаткан элементардык экономикалык 
тїшїнїктєр менен таанышуусун максат 
кылган “Балдар їчїн акча алиппеси”- ка-
газ тїрїндєгї кєрсєтмє курал орус жана 
кыргыз тилдеринде таратылып берилип 
жатат.

Дайырбек Мейманов

ФИНАНСЫЛЫК САБАТТУУЛУКТУ ЖОГОРУЛАТУУ  
БОЮНЧА АЛГАЧКЫ САЙТ ИШКЕ КИРДИ


