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Долбоор боюнча айткыңыз 

келген кошумча 

маалыматтарды ушул жерге 

жазыңыз. 

Унаа жолдору Кыргыз мамлектеинин бирден бир 

экономикалык мааниге ээ болгон стратегиялык структура 

болуп эсептелинет. Анын сапаттуу иштеши үчүн такай 

илимий жактан изилденип ал тармакка тиешелүү бол 

нормативдик эрежелер замандын талабына жараша 

өркүндөтүлүп турушу керек.Себеби техникалык прогресс 

жана калкты тейлөө сунуштары коом өнүккөндүгунө 

жараша убакыт өткөн сайын өзгөрүүдө. 
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