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ЖАРАНДАРДЫ ЖЕРГЕ БЕРҮҮ ТАРТИБИ ЖӨНҮНДӨ УБАКТЫЛУУ 

КОЛДОНМО 

1. Жалпы жобо 

1. Ушул Колдонмо муниципалдык көрүстөндөрдөгү маркумду көмүү үчүн 

жер тилкесин бөлүп берүүгө байланышкан мамилелерди жөнгө салат. 

2. Ушул Колдонмонун жобосу жергиликтүү каада-салттардын, улуттук үрп-

адаттардын жана дин тутуу өзгөчөлүктөрдүн эске алынуусу менен, 

маркумду жерге берүүдөгү маселелер боюнча жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органдарынын укуктук-ченемдик актылары аркылуу 

толукталышы мүмкүн. Мындай актылар ушул Колдонмонун талаптарына 

карама-каршы келбеши керек. 

3. Тигил же бул көмүү аземинин түрүн өткөрүүдө күч колдонуп мажбурлоого, 

ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында көрсөтүлгөн 

жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин бузган жөрөлгөлөргө (анын 

ичинде маркумдун керээзинин негизинде болсо да) жол берилбейт. 

4. Чет элдик жана жарандыгы жок маркумдарды жерге берүү Кыргыз 

Республикасынын башка мыйзамдарында эле каралбаса, ушул 

Колдонмонун тартибине ылайык ишке ашырылат. 

5. Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдарында эле каралбаса, жер 

тилкесин колдонуу укугу маркумду жерге берген тарапка аны көмүү үчүн 

берилет. 

6. Жарандар тарабынан көрүстөндө орнотулган курулмалар, алардын 

менчиги болуп саналат. 

7. Жаңы көрүстөндөргө жер бөлүп берүү жана колдонуудагы көрүстөндөрдүн 

аянтын кеңейтүү тартиби Кыргыз Республикасынын жер жана шаар куруу 

мыйзамдары менен жөнгө салынат. 

8. Ушул Колдонмо жергиликтүү өз алдынча башкаруунун бардык аткаруу 

органдарында жалпы коомчулук үчүн көрүнүктүү жерлерге илиниши 

керек. 

 

2. Көрүстөндүн түзүлүшү боюнча талаптар 

9. Көрүстөндүн түзүлүшү бекитилген долбоор боюнча жана белгиленген 

тартипте ишке ашырылуусу керек. 

10. Көрүстөндүн түзүлүшү үчүн төмөнкүлөрдүн болуусу шарт: 

10.1. маркумду жерге берүү үчүн көрүстөн аймагы; 

10.2. унаа жана жөө жүрүүчүлөр үчүн багыты, өлчөмү жана абаты; 

10.3. коомдук даараткананын курулушу; 
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10.4. көрүстөндүн айланасына бийиктиги бир метрден ашык болбогон 

коргончолорду куруу же бадал өсүмдүктөрүн отургузуу; 

10.5. көрүстөндүн кире беришине курулмалар, жолдор (унаа жолдору 

жана бир таман жолдор), тилкелер, бейиттер, жалпы колдонуучу 

жайлар жана башка маалыматтар камтылган схемалык план орнотуу. 

11. Көрүстөндүн түзүлүшү үчүн мүмкүнчүлүккө жараша көрктөндүрүүчү 

өсүмдүктүрдөрдүн жана көрүстөндүн иштеши үчүн зарыл болгон 

имараттар, курулуштар, коммуникациялар (кеңсе, кароолкана, сырткы 

жарыктандыруу, суу түтүгү, таштандылар үчүн урналар, таштанды 

чогултуу үчүн аянтчалар ж.б.) болушу мүмкүн. 

12. Шаарлардагы жана башка ири калк отурукташкан жайлардагы 

көрүстөндөрдүн кире беришинде унааларды токтотконго жай каралуусу 

керек. 

13. Көрүстөндүн маркумдар көмүлө турган аймагы тилкелерге бөлүнүшү 

керек: 

13.1. коомдук – улутуна, диний ишенимине, үрп-адатына жана каада 

салтына тиешеси жок маркумдарды көмүү үчүн; 

13.2. диний ишенимге таандык – маркумдардын керээздерин эске алуу 

менен бир динди туткандар үчүн; 

13.3. жерге берүү талап кылынбагандар үчүн, анын ичинде таанылбаган 

өлүк (зарыл болгон учурларда); 

13.4. жугуштуу оорууларга чалдыгып көз жумгандар (белгисиз 

этиологиянын же өзгөчө кооптуу инфекциянын натыйжасында) жана 

биологиялык калдыктар үчүн (зарыл болгон учурларда); 

13.5. зарыл болгон учурларда башка тилкелер: тарыхый-мемориалдык, 

аскердик, ардактуу жерге берүү жана бир тууган бейиттер ж.б. 

14. Көрүстөндүн диний ишенимге таандык тилкелери жергиликтүү каада-

салттарды, улуттук үрп-адаттарды жана диний өзгөчөлүктөрдү эске алуу 

менен долбоорлонушу керек. 

15. Көрүстөндүн диний ишенимге таандык тилкелери бири-биринен 

коргончолорду, кашааларды орнотуу менен же бадалдарды отургузуу 

менен ажырап турушу керек. 

16. Көрүстөндүн диний ишенимге таандык тилкелерине өзүнчө кирүү жана 

чыгуу мүмкүнчүлүгү болушу керек. 

 

3. Маркумду көмүү үчүн жер тилкелеринин түзүлүшүнө болгон талаптар 

17. Маркумдарды көмүүдөгү жер тилкелери шаар куруу, санитардык жана 

экологиялык талаптарга, ошондой эле жерге көмүү процессин уюштурууну 

жөнгө салган жана ошол жерди кароого алган укуктук-ченем актыларына 

ылайык келиши керек. 
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18. Маркумду көмүүдөгү жер тилкеси көрүстөндүн белгиленген пландашуусу 

менен бейиттердин номурлашуу тартибине ылайык кезеги менен берилет. 

19. Маркумду көмүү үчүн жер тилкеси жергиликтүү шартты эске алуу менен 

жергиликтүү өз алдынча бакшаруу органы тарабынан белгиленип, ар бир 

маркумга узундугу 2,5 метр, туурасы 2 метрден кем эмес жер бөлүнүп 

берилиши керек. 

20. Чарчап калган ымыркайларды жана балдарды көмүүдө жер тилкеси 

тиешелүү түрдө кыскартылат. 

21. Бейиттердин аралыгы узундугу жагынан 1,0 метрден жана кыскалыгы 

жагынан 0,5 метрден кем болбошу керек. 

 

4. Маркумду көмүү үчүн жер тилкесин бөлүп берүү тартиби 

22. Маркумду жерге берүү тартиби көмүүгө белгиленген жана жабдылган 

көрүстөндүн атайын ошол максатта бөлүнгөн жер тилкесинде ишке ашуусу 

керек. 

23. Төмөнкүлөргө тыюу салынат: 

23.1. көрүстөндө маркумду уруксатсыз көмүүгө; 

23.2. көмүүгө белгиленбеген жерге уруксатсыз көмүүгө; 

23.3. маркумдун денесин (сөөгүн) уруксатсыз чыгарууга (казып алууга) 

жана кайра көмүүгө. 

 

24. Ар бир каза болгон адам өз-өзүнчө   жайга берилет. 

25. Каза болгон адамды жерге берүүчү адамга жер тилкеси бекер берилет: 

25.1. Каза болгон адамды жерге берүү үчүн; 

25.2. Мүрзөнүн түзмөктөрү жана курулуштары үчүн  

26. (По лицу) Каза болгон адамды көмүүчүгө жер тилкеси ушул Колдонмонун 

(Инструкциянын) жана Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өзүн-өзү 

башкаруу жөнүндө” Мыйзамынын талаптарына ылайык ишке ашат: 

26.1. (по месту), каза болгон адамдын эрки боюнча –тирүү кезинде сөз 

менен күбө алдында же кагаз бетинде калтырган насаатына ылайык;   

26.2. Каза болгон адамдын төрөлгөн жерин боюнча; 

26.3. Акыркы жашаган же каза болгон учурдагы жери боюнча; 

26.4. Каза болгон жолдошу (жубайы), балдары, туугандарынын 

жанында эгер бош жер тилкеси болсо; 

26.5. Каза болгон адамды көмүүчү адамдын жашаган жери же келген 

жери боюнча; 
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27. Маркумду көмүү үчүн жер тилкеси жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу 

аткаруу органы тараптан, кайрылган күнү төмөнкүлөрдүн негизинде 

берилет: 

27.1. Маркумду көмүүчүнүн арызы; 

27.2. Арыз жазуучунун паспортунун копиясы же өздүгүн тастыктоочу 

башка документтер;  

27.3. Маркумдун каза болгондугун тастыктоочу күбөлүгүнүн копиясы; 

27.4. Маркумдун паспортунун же өздүгүн тастыктоочу башка 

документтердин копиясы. 

28. Бардык көрсөтүлгөн документтер опись аркылуу кабыл алынат.. 

29. Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органынын аткаруу органы көрсөтүлгөн 

документтерди каттоо жана сактоо иштерин уюштурат.  

30. Бул Колдонмодо (Инструкцияда) каралбаган документтерди арыз ээсинен 

талап кылууга жол берилбейт. 

31.  29. Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органынын аткаруу органы 

маркумду көмүү үчүн жер тилкесин бөлүп берүү боюнча чечим чыгарат 

жана маркумду көмүүчүгө копиясы берилет. 

32. Муркумду жерге берүү үчүн жер тилкесин бербей коюууга жол берилбейт. 

Тартип бузган, күнөөлүү деп табылган адам Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамында каралган жоопко тартылат.   

 

5. Каттоого алуу тартиби  

33. Бардык маркумду көмүү үчүн жер тилкеси Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу 

органынын аткаруу органынын карамагындагы Журналда мамлекеттик 

каттоодо жатат.  

34. Мамлекеттик каттоо участоко каттоо номерин белгилөө менен 

төмөнкүлөрдү көрсөтүү менен болот: 

34.1. Көмүү үчүн берилгени жөнүндө чечимдин реквизиттери;  

34.2. Көмүү үчүн берилген участоктун каттоо номери; 

34.3. Көмүлгөн адам жөнүндө маалымат (аты жөнү(эгер алар белгилүү 

болсо);  

34.4. Каза болгон адамдын туулган жана каза болгон датасы (эгер алар 

белгилүү болсо);  

34.5. Маркумду көмүү жоопкерчилигин алган адамдар жөнүндө 

маалымат, көрүстөндүн орнотуулары (күмбөз) (жеке адамга таандык: 
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фамилиясы, аты, атасынын аты, жашаган жана отурукташкан жери; ал 

юридикалык тарапка таандык: юридикалык жактын аталышы жана 

болгон орду);  

34.6. Каза болгон маркумдун денесин (калдыктарын) чыгаруу же кайра 

көмүү боюнча маалымат. 

35. Жерге берүү боюнча Журнал кагаз жана электрондук түрдө ишке 

ашырылат. 

36. Жерге берүү боюнча Журнал документ (файлдар) олуттуу документ болуп 

саналат жана ар дайым сакталып туруучу делолорго кирет.  

37. Жерге берүү боюнча Журнал документ (файлдар) учурдагы мыйзамга 

ылайык мамлекеттик архивге ар дайым сакталып туруучу документтерге 

кирет. 

6. Маркумга болгон татыктуу мамиленин кепилдигин камсыз кылуу 

38. Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары камсыз кылат: 

38.1. Мамлекет тараптан маркумду көмүүдө тийиштүү кепилдикти 

камсыздоо; 

38.2. Маркумга (анын калдыктарына) татыктуу мамиле; 

38.3. Маркумдун тирүү кезинде калтырган насаатын жана аны 

көмүүчүнүн каалоосун эске алуу менен Колдонмодо (Инструкцияда) 

көрсөтүлгөндөй жерге берүү; 

38.4. Маркумду жерге берүүдө алардын рассасына, өң-түзүнө, саясий, 

диний ишенимине, жынысына, этникалык, коомдук ордуна, жашаган 

жерине, тилине жана башка белгилерине карабастан бирдейлик,теңдик 

шартты түзүү; 

38.5. Маркумду жерге бербей коюуну алдын алуу; 

38.6. Каза болгон адамды (калдыктарын) жерге берүүдө кайтарылгыз 

жер тилкесин берүү; 

38.7. Көмүү үчүн жер тилкесин сактоону камсыз кылуу. 

39. Диний, үй бүлөлүк, улуттук, башка  коомдук, саясий конфликтерди козутуу 

жана  ошондой эле, маркумду көмүүдөгү көз караштардын чачырашы 

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 7, 32 статьяларын жана 

Кыргыз Республикасынын “Дин тутуу жана диний уюмдар жөнүндө” 

Мыйзамынын 4, 5 статьяларын бузгандык, тартип бузуу болуп саналат.  

Күнөөлү деп тбылган тарап Кыргыз Республикасынын мыйзамынын алдын 

жоопко тартылат. 
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40. Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын маркумду көмүүгө 

берилген жер тилкелерин сактоодо жана ушул Колдонмону 

“Инструкцияны” аткарууга 

байланыштуу чыгымдарын жергиликтүү бюджеттен жана башка мыйзам 

аркылуу тыйылбаган булактардан каржыланат.   


