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Макалада Кыргыз Республикасынын эсеп жана 
отчеттуулук системасын уюгшпуруунун эюана укуктук 
жөнгө салуунун негиздери каралып, бухгалтердик эсептин 
уюгитуруучулук-укуктук аспектилеринин көйгөйлөрү 
жана аларды чечүү жолдору көрсөтүлгөн. 

В данной статье рассматривается основы орга-
иизагщи и правового регулироваиия системы учета и 
отчетности в Кыргызской Республыке, указывается ряд 
проблем, связанных с организационио-правовым аспектам 
бухгалтерского учета и пути ихрешения. 

In this article dealing with about the basis of 
organization and right regulation system of accounting and 
reporting in the Kyrgyz Republic that ISFER considered list of 
problems conjunction with the organizational-right aspects of 
accounting and their way of decision 

Дүйнөлүк тажрыйба көрсөтүп тургандай, рынок 
экономикасынын шартында бухгалтердик эсепти 
уюштуруунун оптималдуу модели болуп Финан-
сылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттары 
эсептелет (ФОЭС). 

Эл аралык байланыштардын, капиталдардын 
кыймылынын эркиндиги бухгалтердик эсептин 
улуттук системасык дүйнөлүк масштабдагы стан-
дартка ылайыкташтыруу зарылчылыгына алып 
келдк. 

Кыргыз Республйкасынын улуттук статистика-
лык комитетинин маалыматына таянсак, биздин 
өлкөбүздүн аймагында 200 миңден ашуун чарбалык 
субектилер ишмердүүлүгүн жүргүзүшөт. Бул финан-
сылык отчеттуулук менен көрсөтүлгөн санда жетек-
чилер жана адистердин дуушар болушун айгинелейт. 

Алардын кепчүлүгү эсептик-аналитикалык 
иштин негиздерк менен жакшы таанышпай 
туруп, эздерүнүн ишканаларынын отчетторук 
өз алдынча үйрөнүүгө аракет кылып жа-
тышат. 

Бирок, биринчи кезекте мындай үйрөнүү 
үстүртөн отчеттуулуктун формасынын кээ бир 
жалпыланган көрсөткүчтөрү менен гана таанышуу 
менен чектелген. Экинчиден, ал системалык түрдә 
эмес, керектүү учурда жүргүзүлөт. Алардын жыйын-
тыгы аз өлчөмдө эффект бериши мүмкүн, кээде 
тескерисинче карама-каршы жыйынтыкка алып 
келиши мүмкүн. 

Нормативдик-укуктук документтердин мазму-
нун таанып билүү жана үйрөнүү суроолору теоретик-
экономисттердин, о.э. эсеп-финансылык кызматкер-
лердин көз ирмеминде болгон. 

Формалдуу түрдө ФОЭСга өтүүдөгү алгачкы 
кадамдардын катарында биздин республиканын 
өткөн кылымдын 90-жылдарында чет өлкөлүк капи-
талдын катышуусу менен биргелешкен ишканалар-
дын пайда болуусу саналат. 

Ошол жылдары Дүйнөлүк банк, Эл аралык 
валюта фонду, Азия өнүктүрүү банкы ж.б. эл аралык 
уюмдардын өкүлдөрүнүн талабы боюнча КМШ 
өлкөлөрүнүн (анын ичинде Кыргызстан) эсеп жана 
отчеттуулуктун системасынын Батыштын системасы 
менен дал келбөө көйгөйү пайда болуп, республи-
кабыздын Финансы министрлиги тарабынан чарба-
лык субектилердин иштөө практикасына ГААР деп 
аталган эсеп системасы-американын котормо 
варианты боюнча түзүлгөн «Бухгалтердик эсептин 
кыргыз стандарттары» кийрилген [1]. 

Кийинки окуялар көрсөткөндөй, бул биздин 
чиновниктердин «эсеп» боюнча ийгиликсиз иш 
аракети болду. Биринчиден, «эскиче» иштеп үйрөнүп 
калган жергиликтүү бухгалтердик уюм жогору 
жактан зордуктап өткөргөн бейтаныш эсеп 
системасын жакшы кабыл албай коюшту. 

Экинчиден, кассалык ыкмадан эсептөө 
ыкмасына өтүү, ошол учурдагы Салык 
кодексинин ж.б. нормативдик документтердин 
БЭКСда көрсөтүлгөк киреше жана чыгымдарды 
таануунун эл аралык принциптери менен дал 
келбеши. 

Жогорудагыларды атап өтүү менен, бухгал-
тердик эсептин моделинин карама-каршылык-
тары Кыргызстанга жана КМШ өлкөлөрүнө гана 
тиешелүү эмес экендигии белгилеп кетишибиз керек. 
Ал глобалдык мүнөзгө ээ жана дүйнө жүзү боюнча 
бухгалтердик эсеп жана отчеттуулукту бирдей 
системага келтирүү көйгөйү катары белгилүү. 

Ушул максатта республикалык масштабда 
аталган көйгәйлөр бир канча жолу талкууланып, КР 
нын финансы министрлигине, КРУБга ж.б. про-
филдик министирлик жана ведомствалардын даре-
гине сын пикирлер айтылуу менен, эл аралык 
практикада колдонулган бухгалтердик эсептин 
заманбап системасына негизделген ата-мекендик 
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эсептин системасына дал келген негизги принциптер 
жана концепциялар калыптана баштаган. Ошону 
менен бирге төмөнкү негизги иш аракеттер 
белгиленген: 

а) бухгалтердик эсеп жана отчеттуулукту 
жөнгө салуучу мамлекеттик жана коомдук 
институттарды түзүү жана өнүктүрүү; 

б) практикалык кызматкерлер, окутуучулар 
жана ЖОЖдордун студенттеринин квалифика- 
циясын жогорулатуу жана кайра даярдоо боюнча 
иштерди уюштуруу; 

в) бухгалтердик эсеп жана финансылык отчет-
туулуктун системасына өзгөртүүлөрдү киргизүү. 

Андан ары окуялар, түп-тамырынан көп 
өзгөрүүлерге дуушар болбосо дагы жакшы жагдай-
лар түзүлдү. Атап өтсөк, Финансыльік отчет-туулук 
жана аудит стандарттары боюнча мамлекеттик 
комитет (ФОАСМК) түзүлүп, кийинчереек Кыргыз 
Республикасынын финансылык рыногун көзөмөлгө 
алуу жана жөнгә салуу кызматы болуп аталды. [2]. 

Бул комитет жана кызматтардын, кесиптик, 
коомдук уюмдардын тыгыз кызматташуусу менен 
«Бухгалтердик эсеп женүнде», «Аудит жана 
аудитордук ишмердүүлүк жөнүндә» мыйзамдар 
кабыл алынды. Ошону менен бирге, рынок эконо-
микасына мүнөздүү обектилердин жана кыймылдар-
дын эсебин чагылдыруу үчүн «Бухгалтердик эсептин 
счеттор планы жана аны колдонуу көрсөтмөсү» 
кабыл алынды. 

ФОЭС жана БЭКС боюнча ишканалар отчет-
туулукту түзүү үчүн «Финансылык отчеттуулукту 
түзүү боюнча кәрсөтмө» түзүлүп, практикада 
колдонулган. [3]. 

Азыркы учурда Кыргызстанда эсеп жана 
отчеттуулукту жөнгө салуучу атайын концепция 
түзүлдү. Аларды көп баскычтуу система катары 
мунөздөсөк болот жана жөнгө салуунун мыйзам 
ченемдүү, нормативдик, методикалык жана уюш-
туруучулук денгээлдери катары карасак болот. 
(табл.1) 

Таблица 1  
Республикасында бухгалтердик эсеп жана отчеттуулукту жөнгө салуунун системасы 

 
Бардык сунуштар жана сын-пикирлер «Кыргыз 

Республикасында бухгалтердик эсеп жана 
финансылык отчеттуулук системасын реформалоо 
иш аракеттери» боюича КРнын президентинин 2000-
жылы 3 апрелдеги Указы менен мыйзамдуу түрдө 
бекитилип, аны иш жүзүнө ашыруу үчүн әкмөттун 
Токтому менен конкреттүү иш чаралар бекитилген. 

Башка мыйзам актылары, нормативдик жана 
көрсөтмө документтери менен байланышта болуу 
үчүн «Бухгалтердик эсеп жөнүндө» мыйзам тактооо-
лорго жана толуктоолорго муктаж. Бул мыйзамдын 5 
статьясынын 2 жана 3-пукктуна ылайык бюджеттик 
мекемелерде, банк ж.б. финансылык-кредкттик 
институттарда бухгалтердик зсепти жүргүзүү жана 
финансылык отчеттуулукту түзүүгө болгон талап(КР 
нын фннансы министрлигине жана КРУБ га 
жүктелгөн. [4]. Мындан төмөнкүдөй жыйынтык 
чыгарсак болот. Бухгалтердик эсепти жөнгө салуу 
жака уюштуруу маселелери экономңканын чөйрө-
сүнө, чарбалык субъектилердин ишмердүүлүгүнө 
карап бөлүнөт. 

Өкмөттук деңгээлде эсеп жана отчеттуулук 
системасын жөнгө салуу маселелерине тиешелүү 
мамлекеттик органдарды бирдей системада кайра 
уюштуруу жана бириктирүү суроолорун чечүү 
зарылчылыгы келип чыгат. КРнын финансы ми-
нистрлигинин алдындагы эсеп жана отчеттуулуктун 
методологиясынын башкармалыгы жана КРнын 
өкмөтүнүн алдындагы Финансылык рынокту жөнгө 
салуу жана көзөмөлдөөчү мамлекеттик кыз-матынын 
Бухгалтердик эсеп жана отчеттуулукту өыүктүрүү 
бөлүмдөрүн бйриктирүү жана бир мамлекеттик 
органдын карамагына өткөрүү керек. 
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