
Тиркеме 

 

1. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик туусунун жана Кыргыз 

Республикасынын Мамлекеттик гербинин 

техникалык өзгөчөлүгү 

 

1. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик туусунун  

техникалык сүрөттөлүшү 

 

1. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик туусу ушул Техникалык 

өзгөчөлүктүн 1-тиркемесинде келтирилген үлгүгө ылайык тик бурчтуу 

кызыл кездемеден даярдалган, анын ортосунда тегиз чачыраган кырк 

нурлуу сары түстөгү тегерек күн алкагынын сүрөтү жайгаштырылган, күн 

алкагынын ичине кыргыз боз үйүнүн кызыл түстөгү түндүгү тартылган. 

2. Элдин оймо-чийме маданиятында Күн – жарыкты, ачыктыкты, 

жашоого туруктуулукту билдирет. Анын от жалынына окшогон кырк нуру 

– бул бир элге бириктирилген кырк уруу. 

“Түндүк” – сфера формасындагы конструкция, кыргыз боз үйүнүн 

төбөсүнө орнотулат жана жарык кирүүчү терезе болуп эсептелет. 

Түндүктүн тегерек алкагы кайчылаш бириктирилген чамгарактан турат. 

Түндүк асман менен жерди байланыштырат, үй кутунун символу катары 

кабыл алынат. 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик туусунда күн менен 

айкаштырылган түндүк Кыргыз Республикасында – тоолуу өлкөдө 

ынтымактуу жашаган бардык элдердин биримдигин билдирет. 

3. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик туусунун туурасы анын 

узундугунун бештен үчүн түзөт. Нурлуу алкактын диаметри Кыргыз 

Республикасынын Мамлекеттик туусунун туурасынын бештен үчүн түзөт. 

Күн менен нурлуу алкактын диаметринин катышы – бештен үчтү түзөт. 

Түндүктүн диаметри нурлуу алкактын диаметринин жарымын түзүп турат. 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик туусунун түзүлүш схемасы 

ушул техникалык өзгөчөлүктүн 2-тиркемесинде келтирилген. 

4. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик туусу жана анын 

сүрөттөлүшү, өлчөмдөрүнө карабастан, Кыргыз Республикасынын 

Президентинин резиденциясында сакталып турган Кыргыз 

Республикасынын Мамлекеттик туусунун эталонунун түстүк жана 

схемалык сүрөттөлүшүнө шайкеш келиши керек. 

5. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик туусунун түсү ушул 

техникалык өзгөчөлүктүн 1-тиркемесинде көрсөтүлгөн түскө шайкеш 

келиши зарыл. 

 

2. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин  

техникалык сүрөттөлүшү 

 

6. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик герби ушул техникалык 



өзгөчөлүктүн 3-тиркемесинде келтирилген үлгүгө ылайык төмөнкүдөй 

сүрөттөлүшү бар тартылган тегерек түрүндө болот: 

– ак кырбууланган көк түстөгү тегеректин ортосундагы канатын 

жайган ак шумкар, 

– көлдүн нары жагында жайгашкан Ала-Тоо кыркалары жана алтын 

нурун чачыратып чыгып келе жаткан күн, 

– тегеректин оң жана сол капталдарына жайгаштырылган пахта жана 

буудай сабактары, 

– тегеректин жогорку бөлүгүндө жайгаштырылган “КЫРГЫЗ” жана 

тегеректин төмөнкү бөлүгүнө жайгаштырылган “РЕСПУБЛИКАСЫ” деген 

жазуулар. 

7. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик герби символдордун 

шарттуу тили менен кыргыз элинин менталитети, табиятынын, 

маданиятынын жана чарбасынын өзгөчөлүктөрү чагылдырылган тегерек 

түрүндө болот. 

Алдыңкы планда көк түстөгү тегеректин төмөнкү көпчүлүк 

бөлүгүндө канатын кенен жайган ак шумкардын астынан алынган сүрөтү 

түшүрүлгөн. “Ак шумкар” тазалыктын жана асыл ойдун символу катары 

уламыштарда жана элдик эпостордо айтылып келет. Кыргыз 

Республикасынын Мамлекеттик гербиндеги бул куштун сүрөттөлүшү 

кыргыздардын жашоо мүнөзүн, салттуу маданиятын билдирет жана анын 

артындагы мелмилдеп жаткан Ысык-Көл жана мөңгү баскан Ала-Тоо 

чокулары менен кыргыз жерин коргоону билдирет. Тегеректин 

түпкүрүндөгү тоонун артынан Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик 

гербинин жогорку бөлүгүн ээлеп, Кыргызстандын ыйык жерине алтын 

нурун чачкан күн чыгып келе жатат. 

Борбордук сюжет керектүү маалымат берүүчү тилке түрүндөгү кооз 

кырбууланган алкакка алынган: жогорку жагында - “Кыргыз”, төмөнкү 

жагында - “Республикасы” деген сөздөр жайгаштырылган. Кырбуунун 

каптал жактары чанагынан ачылган пахтанын жана буудайдын – 

Кыргызстандын жеринде эгилген негизги өсүмдүктөрдүн стилге салынган, 

орнамент мотивдеринде түзүлгөн кооздуктарынан турат. 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик герби жылуу-муздак түс 

гаммасында берилген. Кочкул фондогу сүрөттөрдүн ачык сөлөкөтү даана 

жана көркөм тартылган. Тегеректин чети контурдук сызык менен 

чийилген. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик герби геральдиканын 

негизги стандарттуу ченемдерине шайкеш келет. 

8. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербин тартуу схемасы 

ушул техникалык өзгөчөлүктүн 4-тиркемесинде берилген. 

9. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтүн 

тартууда анын өлчөмдөрүнө карабастан Кыргыз Республикасынын 

Президентинин резиденциясында сакталып турган Кыргыз 

Республикасынын Мамлекеттик гербинин эталонунун түстүү жана кара-ак 

сүрөттөлүшүнө шайкеш келиши керек. 

10. Түстөр ушул техникалык өзгөчөлүктүн 3-тиркемесинде 



көрсөтүлгөн түстөргө шайкеш келиши зарыл. 

11. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин бир түстүү 

сүрөтүн тартууга жол берилет. 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин бир түстүү сүрөтү 

бир түстөгү контурдук сызыктар менен тартылган сүрөттү жана көлөмдүү 

сүрөтүн (рельефтүү, горельефтүү, оюлган), ошондой эле металлга 

түшүрүлгөн (чегип түшүрүү, оюу ж.б.) сүрөтү түрүндө болот, мында 

сүрөттүн түсү Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик герби жасалган 

материалдын түсүнө шайкеш келиши керек. 

 

 

  



1-тиркеме 
 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ТУУСУНУН 

ҮЛГҮСҮ 

 

 

 

Кездеменин тараптарынын катышы 5:3.  

Түндүктүн диаметри нурлуу алкактын диаметринин жарымын түзөт. 

 

 

Өңү PANTONE CMYK RGB 

Кызыл PANTONE 1788 C 0 - 100 - 100 - 0 255 - 0 - 0 

Сары (алтын) PANTONE 

Yellow C 

0 - 0 - 100 - 0 255 - 255 - 0 

 

 
 

 

 

  



2-тиркеме 
 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ТУУСУНУН 

ТҮЗҮЛҮШ СХЕМАСЫ 

 
СХЕМАЛЫК СҮРӨТҮ ЖАНА ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН НЕГИЗГИ ӨЛЧӨМДӨРҮ  

 

КҮНДҮН КЫРК НУРУНУН ЖАНА ТҮНДҮКТҮН АЙКАШТЫРЫЛГАН 

ЧИЙМЕСИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НЕГИЗГИ ЭЛЕМЕНТТЕРДИН ПРОПОРЦИЯЛЫК КАТЫШЫНЫН ЧИЙМЕСИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

D1 – күндүн алкагы ⌀  

D2 – нурлардын башталышы ⌀  

D3 – түндүктүн тышкы ⌀  

D4 – түндүктүн ички ⌀  

 

1. 0-7 күндүн алкагын R 2ге бөлөбүз  

2. 0-1 түндүктүн тышкы R  

3. 0-2 нурлардын башталышынын R  

4. Түндүктүн вертикалдуу ⌀ тышкы ⌀ менен жогору жактагы кесилиши, а-б:5x3 

в-г өлчөмү келип чыгат. г чекитинен б чекитине чейин өлчөнүп, экиге бөлүнөт жана R 

чыгарылат, түндүктүн ички ⌀ О1 борбору. 



КҮНДҮН 40 НУРУНУН ТҮЗҮЛҮШ ЧИЙМЕСИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Күн алкагынын айланасы L=dk коэффициенти боюнча 40 бирдей бөлүккө бөлүнөт. 

L – хорданын узундугу, d – берилген айлананын ⌀, k – коэффициент (0,078) N чекитинен өлчөөчү 

ачылган циркуль менен күндүн айланасы боюнча 40 жолу хорда калтырылат. 

Биринчи хорда 6га бөлүнөт,  а, б, в, г, д, 11 чыгарылат. Ушул чекиттер аркылуу чоң айлананын R 

өткөрүлөт. 

D1 ден D2 ге чейинки аралык 12 бирдей бөлүккө бөлүнөт. Ар бир табылган чекит боюнча айлана 

сызылат. 

40V, Vг, гN, NM, M11 кесилиши – байланыш чекиттери. 

1. 40V x 4 = R – байланыш 

2. Vг x 3 = R – байланыш 

3. гN x 2 = R – байланыш 

4. NM – эки айланага карата түз, ички жанашкан чийин жүргүзүү 

5. M 11 x 3 = R – байланыш 

Калган нурлар ушуга окшоштуруп кайталанат (трафаретти колдонууга болот). 



ТҮНДҮКТҮН ТҮЗҮЛҮШ ЧИЙМЕСИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

D3 – түндүктүн тышкы ⌀  

D4 – түндүктүн ички ⌀  

 

1. Горизонталдык О1 ⌀ боюнча түндүктүн ички ⌀ О2-О3  чекитинен R жүргүзүлөт, 

1-2, 3-4 чекиттерин табабыз 

2. 1, 3 чекитинен  в-г кесиндилери калтырылат, жаача менен төмөн карай беш жолу 1 

чекитинен Д1, Ж1, К1, Л1, М1 жайгашкан, 3 чекитинен Д3, Ж3, Л3, М3 жайгашкан. 

3. 2-4 чекитинен а-б кесиндилери калтырылат, жаача менен жогору карай беш жолу 2 

чекитинен Д2, Ж2, К2, Л2, М2 жайгашкан, 4  чекитинен Д4, Ж4, Л4, М4 жайгашкан. 

Ачылган циркуль менен M1 4+M1 1, 4 M+M1 1 чекитинен талаанын төмөнкү четин карай 

белгилер коюлат, кесилишкен чекиттери чамгарактын жаачаларынын ортосунан чыгат (бардык 

хордаларга M1 1 өлчөмү кошулат). Калган жаачалар ушуга окшоштуруп кайталанат. 



3-тиркеме 
 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ГЕРБИНИН 

ҮЛГҮСҮ  

 

 

 
 

 

 

Өңү PANTONE CMYK RGB 

Көк  PANTONE 2945 C 100 - 53 - 2 - 

16 

0 - 102 - 161 

Сары (алтын) PANTONE 123 C 0 - 29 - 100 - 0 253 - 188 - 45 

Боз PANTONE Cool Gray 5 C 0 - 0 - 0 - 28 195 - 195 - 195 

Көгүлтүр  PANTONE 2995 C 100 - 0 - 0 - 0 0 - 175 - 239 

 

 

 

  



4-тиркеме 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ГЕРБИНИН 

ТҮЗҮЛҮШ СХЕМАСЫ 

 
НЕГИЗГИ ЭЛЕМЕНТТЕРДИН ПРОПОРЦИЯЛЫК КАТЫШЫНЫН ЧИЙМЕСИ 

 

 

 

  

D – ГЕРБдин ⌀  

D1 – контур сызыгынын тышкы 

⌀  

D2 – контур сызыгынын ички ⌀  

D3 – декоративдүү кырбуунун 

тышкы ⌀  

D4 – декоративдүү кырбуунун 

ички ⌀  

D5 – борбордук композициянын 

⌀  
D6 – күн нурларынын учтарынын 

⌀  
D7 – күн нурларынын 

башталышынын ⌀  

D8 – күн алкагынын ⌀  

1. C-D вертикалдуу ⌀ 10 бирдей бөлүккө бөлүнөт 

2. I-IX декоративдүү кырбуунун ички ⌀ I-IX бөлүнөт 

3. IX-X ортосундагы аралык 10 бирдей бөлүккө бөлүнөт 

декоративдүү кырбуунун тышкы ⌀ O-IX6=R  

контур сызыгынын ички ⌀O-IX8=R  

контур сызыгынын тышкы ⌀ O-IX6=R  

4. Борбордук композициянын VII6 O-Г=R ортосундагы аралык  

5. Борбордук композициянын вертикалдык ⌀ боюнча Г-Ж 6 бирдей 

бөлүккө бөлүнөт  
Г-3

2
= R  күн нурларынын учтарынын ⌀, 

O-Г

2
=O1   нурлардын 

башталышынын ортосунун жана күн алкагынын ⌀. O1-Г аралыгы 

күн алкагынын ⌀ барабар, 
O-Г

6
   E-F  нурлардын башталышынын ⌀  



КҮН НУРЛАРЫНЫН ТҮЗҮЛҮШ ЧИЙМЕСИ 

 

 

 

  

Күн нурлары 5 бүтүн жана 2 толук эмес нурлар блогуна бөлүштүрүлгөн. 

Ар бир блокто 7 нурдан, толук эмес блокто сол тарабынан 3 нур жана оң тарабынан 2 нур. 

Блоктордун ортосундагы аралык бир нур өлчөмүнө барабар, нурлар ортосундагы аралык нурдун 

жарымына тең. 

1. Айлананын горизонталдык ⌀ транспортир О борборуна коюлат, 67° белгиленет. 

Градус айлананын эки өз ара перпендикулярдуу ⌀ чекитин көрсөтөт. 

2. 1, 3, 4, 7 чекиттери нурдун учунан тартып айлананын ⌀ кесилишинде жатат, дагы 4 чекитти 

46° табууга болот, мында 2, 4, 6, 8 чекиттери алынат, ⌀ айлананын ортосунан өтөт. 

3. 1-2 хордасы 23 бирдей бөлүккө бөлүнөт, алынган чекиттер борбор менен төмөнкү тартипте 

туташтырылат: адегенде бир бөлүк, андан кийин эки бөлүк, кайрадан бир бөлүк жана 

ушундай кезектештирүү менен жети нур жана аралыктар алынат. 

4. Калган блоктор ушуга окшоштуруп кайталанат. 



БОРБОРДУК КОМПОЗИЦИЯНЫН ТҮЗҮЛҮШҮ 

ТҮП НУСКАДАН ӨЛЧӨМДӨРДҮ КӨЧҮРҮҮ 

 

 

 

 

 

 

  

Каалагандай масштабдагы түп нусканы көчүрүү үчүн масштабдоочу торду (торчолор боюнча 

тартуу) колдонуу зарыл: 

1. Түп нускага М 1:1 боюнча чарчылардан турган тор чийилет жана номер коюлат. 

2. Көчүрмөгө М 2:1 (чоңойтуу), М 1:2 (кичирейтүү) боюнча чарчылардан турган тор 

чийилет. Чарчылар саны түп нускадагыдай калат. 

3. Көчүрмөдө чарчылардан турган торчо даяр болгондо, мүнөздүү чекиттерди таап, аларды 

туташтыруу керек. 



БОРБОРДУК КОМПОЗИЦИЯНЫН ЖЫЙНАКТАЛГАН ЧИЙМЕСИ 

 

 

 

 

 

 

 

  



ДЕКОРАТИВДҮҮ КЫРБУУНУН ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН ЧИЙМЕСИ  

ЖАНА ЖАЙГАШТЫРУУ ӨЛЧӨМДӨРҮ 

 

 

 

 

 

 

  

Декоративдүү кырбуунун элементтери: 

 
1. «КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ» жазуусу (Көркөм шрифти) 

Симметриялуу жайгаштырылган: 

 Буудай машактары жети жуптуу дандан жана алтын түстөгү беш октон тартылган 

 Өсүмдүк тартылган декоративдүү орнамент алтын түстөгү төрт даана санында улуттук 

орнамент стилинде жасалган 

2. Контур сызыгы ак түстө 

 

Декоративдүү кырбуунун элементтерин градустун жардамы менен жайгаштыруу керек. 



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ГЕРБИНИН БОРБОРДУК 

КОМПОЗИЦИЯСЫНЫН ЖАНА ДЕКОРАТИВДҮҮ КЫРБУУНУН 

ЖЫЙНАКТАЛГАН ЧИЙМЕСИ 

 

 

 

 

 

 


