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(Кыргызгидромет) түзүлгөн мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча тил комиссиясынын
2016-жылдын 3-августунда өткөрүлгөн жыйналышына катышкан комиссия мүчөлөрү
боюнча
МААЛЫМАТ
Комиссиянын төрагасы:
1.Сагынов Канатбек Чолпонбаевич- КР ӨКМдин алдындагы Гидрометеорология боюнча
агенттигинин (Кыргызгидромет)директорунун орун басары – эмгек өргүүсүндө
болгондугуна байланыштуу катышкан жок.
Комиссиянын төрагасынын орун басары:
2.Жумабаева Нурийла Токтомаматовна-Кадрдык иштер жана иш кагаздар
башкармалыгынын начальниги – катышты.
Комиссиянын катчысы:
3.Абдыразаков Кубанычбек СагынбаевичКадрдык иштер жана иш кагаздар
башкармалыгынын документтик камсыздоо жана аткарууну контролдоо бөлүмүнүн
мамлекеттик тил боюнча башкы адиси – катышты.
Комиссиянын мүчөлөрү:
4.Асанбай кызы Мээрим - Айлана – чөйрөнүн булгануусун байкоо башкармалыгынын жер
бетиндеги суулардын булгануусун байкоо бөлүмүнүн башкы адиси – катышты.
5.Базарбаева Назгүл Ишенбаевна – Гидрометеорологиялык байкоолор, болжолдоолор жана
маалымат менен камсыздоо башкармалыгынын гидрологиялык болжолдоолор болүмүнүн
башкы адиси – кызматтык иш сапарда болгондугуна байланыштуу катышкан жок.
6.Даакыбаева Гүлнара Бекбаевна – Байкоолордун мамлекеттик тутуму бөлүмүнүн башкы
адиси – катышты.
7.Дыйканова Гүлдана Кабыловна – Кадрдык иштер жана иш кагаздар башкармалыгынын
документтик камсыздоо жана аткарууну контролдоо бөлүмүнүн башкы адиси – катышты.
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1/1 чечимине тиркеме
Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы
Гидрометеорология боюнча агенттигинин алдында түзүлгөн мамлекеттик тилди
өнүктүрүү боюнча тил комиссиясынын Жобосу
I. Жалпы жоболор
1.Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы
Гидрометеорология боюнча агенттигинин алдында түзүлгөн мамлекеттик тилди өнүктүрүү
боюнча тил комиссиясы (мындан ары-Тил комиссиясы) Кыргыз Республикасынын
мамлекеттик тилин өнүктүрүү жаатындагы бирдиктүү саясатты көзөмөлдөөчү комиссия
болуп эсептелет.
2.Тил комиссиясы өзүнүн ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын,
“Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тили жөнүндө” Кыргыз Республикасынын
мыйзамын жана башка мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин
жарлыктарын жана буйруктарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2014-жылдын
2-июнундагы № 199 Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасында 2014-2020жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук
программасын”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору менен буйруктарын,
Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин токтомдорун жана
буйруктарын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу
Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын Жобосун жетекчиликке алат.
3.Тил комиссиясы өз ишин Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу
Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия, КР ӨКМдин мамлекеттик тил сектору,
Кыргызгидрометтин аппараты, түзүмдүк бөлүктөрү менен өз ара байланышта, ушул
Жобого ылайык жүргүзөт.
II. Тил комиссиясынын негизги милдеттери
4. Тил комиссиясынын негизги милдеттери болуп төмөндөгүлөр эсептелет:
-агенттиктин борбордук аппаратында, түзүмдүк бөлүмдөрүнүн бардык чөйрөсүндө
мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча иш чараларды уюштуруу, мамлекеттик тилдин ар
тараптан толук колдонулушун камсыз кылуу;
-агенттиктин кызматчыларынын бардыгынын мамлекеттик тилди эркин билүүсү
үчүн зарыл болгон уюштуруучулук жана башка шарттарды түзүү;
-агенттиктин кызматчыларынын мамлекеттик тилде иш алып барууну өздөштүрүүсү
үчүн мүмкүнчүлүктөрдү жана шарттарды түзүү.
III.Тил комиссиясынын функциялары

5.Тил комиссиясы өзүнө жүктөлгөн милдеттерге ылайык төмөнкү функцияларды
ишке ашырат:
-агенттикте жана анын түзүмдүк бөлүктөрүндө мамлекеттик тилди өнүктүрүү
боюнча иш чараларды уюштурат жана алардын аткарылышын көзөмөлдөйт;
-мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча агенттиктин борбордук аппаратынын,
түзүмдүк бөлүктөрүнүн ишин координациялайт, текшерет жана көзөмөлдүк кылууну
камсыздайт;
-гидрометеорология тармагынын спецификасы боюнча терминологиялык,
түшүндүрмө сөздүктөрдү, ар кандай колдонмолорду иштеп чыгуу жумуштарын уюштурат;
-иш кагаздарынын мамлекеттик тилде жүргүзүлүүсүнө көмөк көрсөтүү үчүн
мамлекеттик тилди кеңири колдонууга көмөкчү иш чараларды аткарат;
-ички буйруктардын, токтомдордун, аппараттык кеңешмелердин, агенттиктеги ар
кандай жыйналыштардын протоколдорунун, баяндамалардын, кызматтык каттардын,
телефонограммалардын, иш пландардын, ченемдик укуктук актылардын долбоорлорунун,
техникалык кеңештин отурумдарынын иш кагаздарынын, отчеттордун, жумушчу
карталардын, жана башка ушул сыяктуу иш кагаздарынын мамлекеттик тилде
даярдалышын көзөмөлдөйт.
-кызматкерлердин кызматтык компьютерлерин зарыл болгон мамлекеттик тилдеги
программалык продукттар менен камсыз кылат;
-2018-жылга чейин кыргыз тили эне тили болуп эсептелген кызматкерлер кыргыз
тилин С1 деңгээлинде жана орус тилин В2 деңгээлинде, кыргыз тили эне тили болбогон
кызматкерлер кыргыз тилин В1 жана орус тилин В2 деңгээлинде өздөштүрүүсү милдеттүү
экендигин аларга түшүндүрүү менен бул көрсөткүчтөргө жетүүдө аларга көмөк көрсөтөт.

lV. Тил комиссиясынын укуктары.
6.Тил комиссиясы төмөндөгүдөй укуктарга ээ:
-Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган ыйгарым укуктардын
чегинде мекемелер, бейөкмөт уюмдар, юридикалык жана жеке жактар менен мамлекеттик
тилди өнүктүрүү, мамлекеттик тилге окутууларды уюштуруу жаатындагы келишимдерди
түзүү;
-агенттиктин түзүмдүк бөлүмдөрүнөн, облустук жана шаардык борборлордон,
станциялардын, посттордон, пункттардан мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча жүргүзгөн
иш чараларынын отчетторун суроо жана алуу;
-КР мыйзамдарында белгиленген тартипте эл аралык жана башка уюмдардан
мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө багытталган иш чараларды ишке ашыруу үчүн каржылык
жана техникалык жардамдарды алуу;
-агенттикте
жана
Кыргыз
Республикасындагы
башка
мекемелерде
Кыргызгидрометте мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө салым кошкон кызматкерлерди
сыйлыкка көрсөтүүгө сунуштарды берүү.
КР мыйзамдарына ылайык дагы башка укуктарды ишке ашыра алат.
V. Тил комиссиясынын ишин уюштуруу.
7. Бул комиссия “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тили жөнүндө” Кыргыз
Республикасынын мыйзамынын жана Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу
Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын Жобосунун негизинде иш жүргүзөт.
8. Дайыма иштөөчү комиссия агенттиктин кызматкерлеринен 7 же 9 адамдын
курамында түзүлөт. Комиссиянын курамы жыл сайын кайрадан түзүлбөйт, бирок, ар кандай
себептерге байланыштуу комиссиянын ишин туруктуу алып барууну үзгүлтүккө учуратпоо

максатында комиссия мүчөлөрү комиссиянын төрагасынын берген сунушуна ылайык
Кыргызгидрометтин директорунун буйругу менен алмаштырылышы мүмкүн.
9. Тил комиссиясынын төрагасы:
-Тил комиссиясынын ишине жалпы жетекчиликти жүргүзөт жана комиссияга
жүктөлгөн милдеттердин аткарылышы үчүн жооптуу болот;
-өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде чечимдерди чыгарат;
-мыйзамда белгиленген тартипте Тил комиссиясынын мүчөлөрүн дайындоого жана
бошотууга пикирин билдирип сунуштарды берет, ошондой эле мамлекеттик тил
мыйзамынын аткарылышы боюнча агенттиктин кызматкерлерин белгиленген тартипте
тартиптик жазага тартууга жана сыйлоого сунуштайт, Кыргыз Республикасынын
Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын, ж.б. мамлекеттик
тилге байланышкан мекеме, уюмдардын сыйлыктарына көрсөтөт;
-Тил комиссиясынын компетенциясына кирген маселелерди козгогон жыйындарга
катышат:
-Тил комиссиясынын кызыкчылыгын коргойт;
-Агенттиктин борбордук аппаратына, түзүмдүк бөлүмдөрүнө макмлекеттик тил
мыйзамынын талаптарын аткаруу боюнча сунуштарды берет.
10.Агенттиктин Кадрдык кызматынын начальниги Тил комиссиясынын
төрагасынын орун басары болуп эсептелет жана Тил комиссиясынын төрагасы жок учурда
анын тил комиссиясындагы милдеттерин аткарат.
11.Комиссия өз ишмердигинде агенттиктин борбордук аппаратында, түзүмдүк
бөлүмдөрүндө мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча иш чараларды уюштурууну жана
аткарууну камсыз кылуу боюнча иш планды, программаны иштеп чыгат жана бекитет.
12.Мекемелик планды ишке ашыруу комиссиянын дайыма өткөрүлүп туруучу
жыйындары менен камсыз кылынат.
13. Комиссиянын жыйыны зарылдыкка жараша, бирок кварталда бир жолудан кем
эмес өткөрүлөт.
14. Комиссиянын жыйыны анын мүчөлөрүнүн үчтөн экиден ден кем эмеси катышкан
учурда укуктуу деп эсептелет.
15.Добуш берүүдө ошол чечимге комиссиянын мүчөлөрүнүн жалпы санынын
жарымынан көбү жактап добуш бергенде кабыл алынды деп эсептелет. Добуштар тен
чыккан учурда төрага добуш берген чечим кабыл алынат.
16. Комиссиянын ар бир отуруму жазуу жүзүндөгү протокол менен таризделет.
17. Комиссиянын жыйындарынын протоколуна жыйындын төрагасы жана катчысы,
ал эми чечимдерине жыйындын төрагасы кол коет.
18. Комиссиянын катчысы комиссия мүчөлөрүнүн ичинен шайланат.
Vl. Корутунду.
19. Бул Жобого Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына мамлекеттик тил боюнча өзгөртүүлөр жана толуктоолор
киргизилген, же Кыргызгидромет кайрадан түзүлүүгө дуушар болгон учурларда
өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилет.

