
Аламүдүн районунун Байтик айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмеси 
8 мандаттуу № 1 Байтик шайлоо округу (УШК № 7202) 

 
№ Сүрөтү Талапкер жөнүндө маалымат Программасынын негизги багыттары 
 
 
1 
 
 

 

Айдарова Мээрим Руслановна 
Туулган жылы жана жери: 25.05.1993-ж., 
Байтик айылы, Аламүдүн району. 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Калкты тейлөө борбору – 
кызматчы. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, эки 
баланын энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Байтик 
айылы, тел. 0705 250593  

Шайлоо алдындагы программасы: 
 
1.  Айыл Өкмөттүн бюджетин карьер, кирпич завод, асфальт, 
заводдор ж.б. объектилер аркылуу көтөрүү. 
2. А.Суюнбаев орто мектебинин көчөсүн асфальт төшөп жана 
тратуарларын толук бүтүрүү. 
3. Байтик айылынын бала-бакчасынын балдардын ойноочу жайын 
тазалык, санитарлык эрежелерин сактап оңдоп-түзөө 
жумуштарын жасоо. 
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Айтбаева Раиса Толоновна 
Туулган жылы жана жери: 13.12,1967-ж., 
Бишкек шаары, 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Курортология жана 
калыбына келтирүү илим изилдөө 
институту, дарыгер. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 6 баланын 
энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Байтик 
айылы, тел. 0703 148214 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
 
1. Саясат жана мыйзам чыгаруу. 
2. Жер кадастры жана салык чогултуу. 
3. Инфраструктура, социалдык иш, жаштар саясаты. 

 
 



3 

 

Ибраимов Таалайбек Тынчыбекович  
Туулган жылы жана жери: 17.09.1987-ж., 
Балыкчы шаары, Ысык-Көл району. 
Билими:  жогорку, 
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: ОсОО «Lime Dizign Studio»- 
директор 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, эки 
баланын атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Байтик 
айылы, тел. 0755 775755 

Шайлоо алдындагы программасы: 
 
1. Саламаттык сактоо тармагын өнүктүрүү. 
2. Балдарыбызга заманбап бала бакча. 
3.  Айыл жолдорун оңдоп түзөө. 
 

4 

 

Казиева Санипа Тезекбаевна 
Туулган жылы жана жери: 20,05,1955-ж., 
Сары-Камыш айылы, Токтогул району. 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Байтик айылындагы үй-
бүлөлүк дарыгерлер тобунда –үй-бүлөлүк 
дарыгер. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, үч баланын 
энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Байтик 
айылы, тел. 0708 571115 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
 
1. Байтик айылынын тургундарынын саламаттыгына кам көрүү. 
2. Айылдын тазалыгын, абанын тазалыгын, тургундарды таза суу 
менен камсыз кылуунун жолдорун издөө. 
3. Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобуна тез жардам пунктун жана 
аптека ачуу. 
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Кандыбек уулу Максат 
Туулган жылы жана жери:  
04.06.1992-ж., Байтик айылы, Аламүдүн 
району. 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы:№47 кесиптик лицей, 
мугалим –мастер.. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, бир 
баланын атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Байтик 
айылы, тел. 0700555843 

Шайлоо алдындагы программасы: 
 
1.  Айылды жашылдандыруу 
2. Балдар аянтчаларын куруу 
3. Айылдын жарыктандыруу 
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Кожомкулова Зейнеб Жумабековна 
Туулган жылы жана жери: 15.03.1968-ж., 
Байтик айылы, Аламүдүн району. 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: А.Суйумбаев атындагы 
Орто-Алыш орто мектеби, директор. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, эки 
баланын энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Байтик 
айылы, тел. 0700 121529 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
 
1. Билим берүүнүн өнүгүүсүнө колдоо көрсөтүү жана жаш 
мугалимдерге жардам көрсөтүү. 
2. Байтик айылынын социалдык-экономикалык өнүгүү планынын 
аткарылышына көмөк көрсөтүү. 
3.  Калктын социалдык аярлуу катмарларына колдоо көрсөтүү. 
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Молдонасирова Алтынай Жаныбековна 
Туулган жылы жана жери: 05.07.1983-ж., 
Байтик айылы, Аламүдүн району. 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: А.Суйумбаев атындагы 
Орто-Алыш орто мектеби, башталгыч 
классынын мугалими. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, эки 
баланын энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Байтик 
айылы, тел. 0551194025 
 

 
Шайлоо алдындагы программасы: 
 
1. Үч тараптуу келишимдин аткарылышына көмөк көрсөтүү. 
2. Мугалимдин статусу жөнүндөгү мыйзамдын аткарылышына 
көзөмөл жүргүзүү. 
3. Коомдук транспорт маселесин чечүү. 
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Мурсалиев Адис Мелисович 
Туулган жылы жана жери: 11.08.1981-ж., 
Байтик айылы, Аламүдүн району. 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы:ОАО “НЭСК”- инспектор 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, эки 
баланын атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Байтик 
айылы, тел. 0555885171 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
 
1. Саламаттык сактоо тармагын онүктүрүү. 
2. Балдарыбызга заманбап бала бакча. 
3. Айыл жолдорун оңдоп түзөө. 
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Сагыналиев Урмат Айдарканович 
 
Туулган жылы жана жери:24.04.1987-ж., 
Талас шаары, Талас району. 
Билими: жалпы орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы:Убактылуу иштебейт. 
Жеке маалымат: Бойдок. 
Байланыш үчүн маалымат: Байтик 
айылы, тел. 0995 914222 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
 
1.  Тазалыкты камсыздандыруу (мусоровоз) 
2. Жолдорду оңдоо 
3. Таза суу менен камсыздандыруу 
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Сырымбетов Эмил  Жантурсунович 
Туулган жылы жана жери: 06.08.1980-ж., 
Байтик айылы, Аламүдүн району. 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы:ЖАО МФК “Элет-капитал”, 
айылдык- өкүл . 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, төрт 
баланын атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Байтик 
айылы, тел. 0702 166666 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
 
1. Бюджетти көбөйтүү 
2. Экологияны сактоо 
3. Туризмди өнүктүрүү, көчөлөрдү жарыктандыруу 
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Чуреков Жаныбек Шаршенбекович 
Туулган жылы жана жери: 23.01.1992-ж., 
Байтик айылы, Аламүдүн району. 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы:айыл чарба өсүмдүктөрүн 
экспертизалоо департаменти, кызматчы. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, үч баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Байтик 
айылы, тел.0709 991001 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
 
1. Айыл жолдорун оңдоп түзөө. 
2. Көчөлөрдү жарыктандыруу жана көрктөндүрүү. 
3. Айыл ичин жашылдандыруу жана ирригация системаларын 
жөнгө салуу. 

12 

 

 
Энс Юрий Александрович 
 
Туулган жылы жана жери: 24.07.1991-ж., 
Бишкек шаары, 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Жеке ишкер. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, төрт 
баланын атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Байтик 
айылы, тел. 0558127199 
 

 
Шайлоо алдындагы программасы: 
 
1. Айыл жолдорун оңдоп түзөө. 
2. Көчөлөрдү жарыктандыруу жана көрктөндүрүү. 
3. Айыл ичин жашылдандыруу жана ирригация системаларын 
жөнгө салуу. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аламүдүн районунун Байтик айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмеси 

4 мандаттуу № 2 Кашка Суу шайлоо округу (УШК № 7203) 
 
 

№ Сүрөтү Талапкер жөнүндө маалымат Программасынын негизги багыттары 
1 
 
 
 
 
 

 

Буларкиева Гульжан Токтогоновна 
Туулган жылы жана жери: 04.01.1974-
ж., Бишкек шаары. 
Билими: жалпы орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы:  Убактылуу иштебейт. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 4 
баланын энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Кашка 
Суу айылы, тел: 0705007678, 0557041974 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
 
1. Жаш муундарга татыктуу билим берүү жана дени сак муундарды 
өстүрүү. 
2. Жаш үй-бүлөөлөргө жер тилкесинин бөлүнүшүнө көмөк көрсөтүү. 
3. Айыл ичиндеги жол жана таза суу маселесин чечүү. 

 

 
 
2 
 
 
 

 

Джембаева Айнура Байдолотовна  
Туулган жылы жана жери: 23.08.1974-
ж., Воронцовка айылы, Аламудун 
району. 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы:  2005ж-азыркы күнгө 
чейин Аламүдүн районундагы Т. 
Актанов атындагы Кашка-Суу орто 
мектеби -мугалим. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү 4 
баланын энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Кашка- 
Суу айылы, тел: 0700328259 

Шайлоо алдындагы программасы: 
 
1. Балдар машыккан, машыгуу залын оңдоп түзөө иштерин кылуу. 
2. Таштанды алган машинаны сүйлөшүү. 
3. Жайыт маселелерине бекем киришүү. 
4. Майрам күндөрдө ардагерди сыйлоо маянасын көтөрүү.  
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Джумагулов Адилет Мурадилович  
Туулган жылы жана жери: 07.12.1991-
ж., Кашка Суу айылы, Аламүдүн району. 
Билими: жогорку 
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы:  2015-ж азыркы күнгө 
чейин Кыргыз Республикасынын 
Президентинин иш башкармасына 
караштуу Ала-Арча кыргыз 

Шайлоо алдындагы программасы: 
 
1. Жашоочулардын достук жана эс алуу паркынын долбоорун иштеп 
чыгуу жана куруу. 
2. Жашоочуларга турак жай салуу үчүн жер тилкесин трансформация 
иштерин аягына чейин чыгаруу жана элге бөлүп берүү иштерин 
көзөмөлдөө. 
3. Коомдук транспорт жүрүүчү жолдорго аялдамаларды орнотуу. 



мамлекеттик паркы мамалекеттик 
мекемеси-инспектор. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 2 
баланын атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Кашка- 
Суу айылы, тел: 0707518852 

4. Малиновка айылындагы Кашка-Суу мектебинин эски имаратын бала 
бакчага айлантуу иштерин жүргүзүү. 
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Думанаева Кымбат Талгатовна 
Туулган жылы жана жери: 02.06.1986-
ж., Кашка Суу айылы, Аламүдүн району. 
Билими: жогорку,  
 Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: 2013ж-азыркы күнгө 
чеийин Курортология жана калыбына 
келтирүү илим изилдөө институту-
материалдык бухгалтер. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, төрт 
баланын энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Кашка 
Суу айылы, тел:  0709 928927 
    

Шайлоо алдындагы программасы: 
 
1. Таза суу жана жаңы конуштардагы  ички жолдорду оңдоо маселеси. 
2. Инвесторлорду таап, айылдын инфраструктурасын жакшыртуу. 
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Жуматаев Эркин Турарбекович   
Туулган жылы жана жери: 31.08.1997-
ж., Бишкек шаары. 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: 2018ж. баштап азыркы 
күнгө чейин ААК Бишкек электр 
тармагында-электр адиси 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 1 
баланын атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Кашка- 
Суу айылы, тел:0509 001002 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
 

1. Санариптештирүү, туризм, спорт, жашылдандыруу, инфраструктураны 
модернизациялоо. 
2. Жаңы конуштардын жолдору абдан начар абалда .Жайкысын чаң 
сапырылып, жаан жааган учурларда ылай-баткак болуп адамдар жөө 
жүрүүдө абдан кыйынчылык жаралууда. 
3. Айылыбызда жаштар бош убактыларында ар кандай жат көрүнүштөргө 
азгырылбай, ден соолуктарын чыңдоо менен бирге спорт коболгон 
кызыгууларын жогорулатуу керек. 
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Медербек уулу Салават 
Туулган жылы жана жери: 09.09.1995-
ж., Кашка Суу айылы, Аламүдүн району. 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: 2011-ж баштап  азыркы 
күнгө чейин - жеке ишкер. 
Жеке маалымат: Бойдок. 
Байланыш үчүн маалымат: Кашка- 
Суу айылы, тел: 0509 050909 

Шайлоо алдындагы программасы: 
 
1. Жарандарга жер участогун  берүүсүн айыл өкмөтүнө сунуштоо. 
2. Убактылуу ижарага берилген жерлерди туура багытта колдонууну 
көзөмөлдөө. 
3. Улуу жана жаш муундар менен биргеликте иш алып баруу. 
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Мунарбекова Айдай Руслановна 
Туулган жылы жана жери: 02.08.2001-
ж., Кашка Суу айылы, Аламүдүн району. 
Билими: жалпы орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Аламүдүн районундагы 
Т. Актанов атындагы Кашка-Суу орто 
мектеби -мугалим. 
Жеке маалымат: Бойдок. 
Байланыш үчүн маалымат: Кашка 
Суу айылы, тел: 0501 818787 
 
 
 
 
 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
 
1. Мектеп окуучуларына окуучулардын ата-энелерине жана окуучуларды 
окуткан мугалимдерге арналган тренинг, семинар, конференциялар жана 
кыска мөөнөттөгү курстар менен ийримдерди уюштуруу. 
2. Англис, орус жана башка батыш менен чыгыш өлкөлөрүнүн тилдерин, 
алардын ичинен БУУ сүйлөгөн тил курстарын айылда ачуу. 
3. Айыл ичинде социалдык көйгөйлөрдү чечүү. 
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Окумалиев Айдин Калысбекович  
Туулган жылы жана жери: 09.02.1997-
ж., Кашка Суу айылы, Аламүдүн району. 
Билими: жалпы орто. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы:  убактылуу иштебейт-
студент 
Жеке маалымат: Бойдок 
Байланыш үчүн маалымат: Кашка- 
Суу айылы, тел: 0555 084141 
 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
1. Санариптештирүү, туризм, спорт, жашылдандыруу 

2. Жаңы конуштардын жолдору абдан начар абалда .Жайкысын чаң 
сапырылып, жаан жааган учурларда ылай-баткак болуп адамдар жөө 
жүрүүдө абдан кыйынчылык жаралууда. 
3. Айылыбызда жаштар бош убактыларында ар кандай жат көрүнүштөргө 
азгырылбай, ден соолуктарын чыңдоо менен бирге спорт коболгон 
кызыгууларын жогорулатуу керек. 

9 

 

Омурбеков Тимур Марадович   
Туулган жылы жана жери: 06.05.1992-
ж., Кашка Суу айылы, Аламүдүн району. 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы:   Аламүдүн районундагы 
Т. Актанов атындагы Кашка-Суу орто 
мектеби -мугалим.. 
Жеке маалымат: Бойдок 
Байланыш үчүн маалымат: Кашка- 
Суу айылы, тел: 0700 922999 
              

Шайлоо алдындагы программасы: 
1. Балдар машыккан , машыгуу залын оңдоп түзөө иштерин кылуу. 
2. Таштанды алган машинаны сүйлөшүү. 
3. Жайыт маселелерине бекем киришүү. 
4. Майрам күндөрдө ардагерди сыйлоо маянасын көтөрүү.  
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Сыдыкбекова Саадагуль Абаскановна   
Туулган жылы жана жери:20.10.1971-
ж., Нарын обл., Кочкор району. 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы:  1994-2003 жж- Эмгекчил 
орто мектеби –мугалим.  2003-2005жж- 
СШ Т. Стылганов атындагы орто 
мектеби-мугалим.  2005ж-азыркы күнгө 
чейин Аламүдүн районундагы Т. 
Актанов атындагы Кашка-Суу орто 
мектеби -мугалим. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 3 
баланын энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Кашка 
Суу айылы, тел: 0708523188 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
 
1. Айыл жергесиндеги аялдардын көйгөйлөрү боюнча жеке ишкерлер 
менен сүйлөшүп, тигүү цехтери менен иш жүргүзүп жана ишкер 
айымдарды чыгаруу. Иш менен камсыз кылуу, финансылык 
сабатттулукту жоюу боюнча тренингдерди өткөрүү. 
2. Айылдагы тазалыкты сактоо максатында ар бир көчөгө таштанды 
таштоочу контейнерлерден койдуруу, ар 10 күндө таштанды чогултуучу 
машинаны айыл өкмөт менен келишим түзүп, ишке киргизүү. 
3. Лесхоздон келген окуучулар жана мугалимдер үчүн машрут каттама 
боюнча суйлөшүүлөрдү жүргүзүү. Себеби: азыркы күндө жол кирелери 
кымбаттап кеткенине байланыштуу. 

 
Аламүдүн районунун Байтик айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмеси 

7 мандаттуу № 3 Арчалы шайлоо округу (УШК № 7204) 
 

 
№ Сүрөтү Талапкер жөнүндө маалымат Программасынын негизги багыттары 
 
 
 
1 
 
 
 
  

 
Айбек уулу Ажыбек 
Туулган жылы жана жери: 19.02.2002-
ж., Арчалы а., Аламүдүн району. 
Билими:  жалпы орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы:  Жеке ишкер. 
Жеке маалымат: Бойдок. 
Байланыш үчүн маалымат: Арчалы а., 
тел: 0707177573 

Шайлоо алдындагы программасы: 
 
1. Социалдык коргоо, саламаттыкты сактоо, билим, спорт тармактарын 
өнүктүрүү. 
2. Маданият, тарых жана айылдын ички бюджеттин түзүү жана көтөрүү 
ошондой эле жерлерин тактоо. 
3. Жергиликтүү бюджетти көтөрүү жана жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу системасын, ошондой жергиликтүү кеңештин ишмердилүүгүн 
жогорулатуу жана элдин ишеничин арттыруу. 



2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Айдарканов Эрбол Айдарканович  
Туулган жылы жана жери: 02.04.2000-
ж., Арчалы айылы, Аламүдүн району. 
Билими: атайын орто 
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы:   2019-2020жж-ОАО Дос 
кредо банк-кредит боюнча 
кызматкер.  2021-2022жж-Guest relation- 
менеджер.   Убактылуу бош 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, бир 
баланын атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Арчалы 
айылы, тел: 0700 644656 

Шайлоо алдындагы программасы: 
 
1. Айыл чарба жерлерин модернизациялоо жана туура колдонуу. 
2. Спорт тармагын өнүктүрүү. 
3. Банк тарабынан берилген аз пайыздагы насыяларды айыл тургундарына 
айыл чарба тармагында тартуу. 
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Акынов Султан Кубанычбекович 
Туулган жылы жана жери: 11.02.1984-
ж., Арчалы айылы, Аламүдүн району. 
Билими: атайын орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: ОсОО “KAZ minerals 
Bozymchak»- ремонтчу слесарь. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, үч 
баланын атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Арчалы 
айылы, тел: 0702688883 

Шайлоо алдындагы программасы: 
 
1.  Айылды таза суу менен камсыздоо. 
2. Саламаттык сактоо тармагын өнүктүрүү, көчөлөрдү жарыктандыруу 
жана корктөндүрүү. 
3.  Балдарыбызга заманбап бала бакча, айыл жолдорун оңдөп түзөө. 
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Джумадылова Аима Бакытбековна  
Туулган жылы жана жери: 01.01.1986-
ж., Чолпон-Ата шаары, Ысык-Көл 
району 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: убактылуу иштебейт. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, үч 
баланын энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Арчалы 
айылы, тел: 0709678936 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
 
1.  Байтик айыл аймагын Аламүдүн районунун калган аймактары үчүн 
үлгү кылуу, анын тургундарына татыктуу жашоо. Балдар үчүн татыктуу 
билим берүү. 
2. Райондо спорттук иш-чараларды өткөрүү учүн ар кандай каржылоо 
булактарын тартуу. 
3. Райондун аймагында спорт жана балдар аянтчаларынын тармагын 
өнүктүрүү. 
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Каныметов Амантай Каныметович  
Туулган жылы жана жери: 04.11.1993-
ж., Арчалы айылы, Аламүдүн району. 
Билими: жалпы орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы:     2015ж. баштап азыркы 
күнгө чейин Чүй облусундагы Аламүдүн 
районундагы Байгелди жалпы билим 
берүү негизги мектебинде-
мугалим.                   
Жеке маалымат: Бойдок 
Байланыш үчүн маалымат: Арчалы 
айылы, тел: 0700 982693 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
 
1. Билим берүү, салматтыкты сактоо жана маданиятты өнүктүрүүгө, үй-
бүлөөлүк эс алуу жайларын түзүүгө көмөк көрсөтүү. 
2. Түнкү коомдук транспорттордун каттамдарын ачуу. 
3. Балдарды спорттук, экологиялык, эмгектик иш чараларга катышууга 
кызыктыруу. 
4. Ар бир жарым жылда шайлоочулардын алдында отчет берип туруу.  
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Карабаева Айнура Дуйшебековна  
Туулган жылы жана жери: 14.11.1973-
ж., Арчалы а., Аламүдүн району. 
Билими: жалпы орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы:      2022ж- азыркы күнгө 
чейин Аламүдүн району генерал С. 
Самсалиев атындагы Жогорку Аларча 
жалпы орто билим бюерүү мектеби-УСП 
кызматкери.             
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү,                         
1 баланын апасы. 

Шайлоо алдындагы программасы: 
 

1. Айылдын башындагы водокачканы жаңыртуу маселесин карооо. 
2. Жолду оңдоо, айылдын ичиндеги жолдорду жаңыртууга көмөк 
көрсөтүү. 
3. Жайыт комитетин көзөмөлгө алуу, жайыт жолдорун оңдоо. 
4. Элибиздин көйгөйлүү маселелерин кароо жана колдоо көрсөтүү. 



Байланыш үчүн маалымат: Арчалы 
айылы, тел: 0702 766477 
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Кожогулов  Нурлан Муктарбекович  
Туулган жылы жана жери: 18.02.1970-
ж., Арчалы а., Аламүдүн району 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Ала-Арча паркы, 
менеджер 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, төрт 
баланын атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Арчалы 
айылы, тел: 0701224062 

Шайлоо алдындагы программасы: 
 
1. Билим берүүнү, саламаттыкты сактоону жана маданиятты өнүктүрүүгө, 
үй-бүлөлүк эс алуу жайларын түзүүгө көмөк көрсөтүү. 
2. Маданият жана эс алуу объекттерин түзүүнү каалагандарга колдоо 
көрсөтүү. 
3. Түнкү коомдук транспорттун каттамдарын ачуу, жаштарга энергияны 
чачуу үчүн жаңы спорт секциялары керек. 
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Кулжабаева Берметкул Сыдыковна 
Туулган жылы жана жери: 09.08.1963-
ж., Арчалы айылы, Аламүдүн району. 
Билими:  жалпы орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы:   Бишкек борбордук 
перинаталдык ооруканасында 
эмгектенет. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, төрт 
баланын энеси 
Байланыш үчүн маалымат: Арчалы 
айылы, тел: 0709600863     

Шайлоо алдындагы программасы: 
 
1. Арчалы, Кайырма, Байгелди айылдарынын өнүгүү иш планы жана 
Байтик айыл өкмөтүнүн ишмердүүлүгүн жогорулатуу. Айылдын 
көчөлөрүнө тратуарларды куруу жана жээктерин жашылдандыруу. 
2. Заманбап класстарды уюштуруу. 
3. Аяр катмардагы тургундарга жардам көрсөтүү. 
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Кылычев Айбек Бекишевич 
Туулган жылы жана жери: 12.03.1976-
ж., Арчалы айылы, Аламүдүн району. 
Билими:  атайын орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы:   1999-2001жж. Ак-Кеме 
мейманканада айдоочу,  2013-2017 жж- 
Байтик айыл өкмөтүндө квартальный 
2016-2019 жж. – Байтик айылдык 
кеңешинин 
депутаты.                                              
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү 

Шайлоо алдындагы программасы: 
 

1. Таза суу маселеси, ар кандай инвесторлорду жана донорлорду тартып, 
коомдук иштерди иш жүзүнө ашырууга аракет кылам. 



Байланыш үчүн маалымат: Арчалы 
айылы, тел: 0702 834054 
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Мамышова Токтобүбү Абдылдаевна  
Туулган жылы жана жери: 21.03.1974-
ж., 8-март айылы, Тянь-Шань району 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Ак-Шооку бала бакча, 
директор. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү,эки 
баланын энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Арчалы 
айылы, тел: 0702140302 

Шайлоо алдындагы программасы: 
 

1. Арчалы, Кайырма, Байгелди айылдарындагы көчөлөр таштак 
болгондуктан, маршруткалар айылдын башына чейин же айылды аралап 
жүрө алышпайт. Жайкысын машиналар ары-бери өткөндө үйлөрдү 
чаңкаптап турат. 
2. Жаңы конуштардын жолдору абдан начар абалда .Жайкысын чаң 
сапырылып, жаан жааган учурларда ылай-баткак болуп адамдар жөө 
жүрүүдө абдан кыйынчылык жаралууда. 
3. Айылыбызда жаштар бош убактыларында ар кандай жат көрүнүштөргө 
азгырылбай, ден соолуктарын чыңдоо менен бирге спорт коболгон 
кызыгууларын жогорулатуу керек. 
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Момункулов Эмил Базаркулович  
Туулган жылы жана жери: 24.06.1975-
ж., Арчалы айылы, Аламүдүн району 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: убактылуу иштебейт. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, үч 
баланын атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Арчалы 
айылы, тел: 0551551021 
 
 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
 

1. Энергетикалык кубаттуулукту генерациялоо жана энергетика тармагын 
өнүктүрүү боюнча мамлекеттик  программаны баштоо өкмөттүн 
артыкчылыктуу жана кечиктирилгис милдеттеринен болушу керек. 
2. Мамлекеттин ички азык-түлүк коопсуздук маселеси жана биздин айыл 
чарба өндүрүшчүлөрүнүн  премиум сапаттагы продукцияларын эл аралык 
соода базарына алып чыгуу мүмкүнчүлүгү Кыргызстандын  агрардык 
секторунун негизги өнүгүү багыты болот. Бул региондордогу 
жумушсуздук көйгөйлөрүн чечүү,  улуттук кирешени көбөйтүүнүн 
кошумча булагына айланат. 
3. Ѳкмѳт жеңил ѳнѳр жайын колдоого жана андан ары ѳнүктүрүүгѳ 
активдүү киришет. Тигүү продукцияларын ѳңдүргѳн улуттук ишканалар 
айлантуу акча каражаттар булагына муктаж. Ѳзүбүздүн  улуттук 
ишканаларды колдоо жана эл аралык базарларга чыгуу 
мүмкүнчүлүктѳрүн жогорулатуу  максатында атайын каржы фонддору 
негизделет. 
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Ногойбаев Эмиль Камарович  
Туулган жылы жана жери: 04.04.1972-
ж., Фрунзе шаары. 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы:   1990-1992жж - ГАТП1, 
ГАТП 7-шопур   1992-1995-жж АК “ 
Султан-Эмир” бизнес клубунда 
администратор.  1995-2005жж-ЖЧК 
“Нобель Хаус” – маркетинг боюнча 
кызматкер.   2005-2018 жж- Каракол 
жылуулук мекемесинде – жетекчинин 
орун басары, жетекчи. Убактылуу бош 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 4 
баланын атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Байгелди 
айылы, тел:  0703 599959 

Шайлоо алдындагы программасы: 
 
1. Айыл жергесинде социалдык маселелерди чечүү, кедейликтен чыгуу. 
2. Балдардын келечеги жана ден соолугу. 
3. Туризмди өнүктүрүү жана мамлекеттик деңгээлдеги проектер менен иш 
алып баруу. 
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Осмоналиев Каныбек Муктарканович 
Туулган жылы жана жери: 24.06.1980-
ж., Арчалы айылы, Аламүдүн району. 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы:     2013-2018ж И. Арабаев 
атындагы Кыргыз мамлекеттик 
университети, 
мугалим.                                   
2016-2019жж. Байтик айылдык 
кеңешинин депутаты. Убактылуу 
иштебейт.                       
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 3 
баланын атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Арчалы 
айылы, тел: 0708 877688 
  

Шайлоо алдындагы программасы: 
 

1. Байтик айылдык аймагынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүн 
жакшыртуу жана жашоочулардын жашоо деңгээлин жана сапатын 
жакшыртуу. 
2. Инвестиция тартуу маселесин активдештирүү. 
3. Айыл ичиндеги таза суу, канализация жана спорттук комплекстерди 
куруу. 
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Сегизбаев Уланбек Сулайманович  
Туулган жылы жана жери: 03.07.1981-
ж., Байгелди айылы, Аламүдүн району. 
Билими:  жалпы орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы:   убактылуу штебейт. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, төрт 
баланын атасы 
Байланыш үчүн маалымат: Байгелди 
айылы, тел: 0550035562 

Шайлоо алдындагы программасы: 
 
1. Айылдын жолун  оңдоо. Жолдорду жана тротуарларды куруунун 
стратегиясын түзүү зарыл.  
2. Жаңы сугат системаларын куруу. Учурдагы сугат агротехниканын 
талаптарына жооп бербейт жана жаңыланууну талап кылат.  
3. Ичүүчү суу менен камсыз кылууну жакшыртуу. Учурда айылдагы 
бардык үй-бүлөлөргө ичүүчү суу жетишсиз. Ичүүчү суунун 
өткөрүмдүүлүгүн жогорулатуу зарыл. 
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Сманалиев Алтынбек Эсенканович 
Туулган жылы жана жери: 08.07.1977-
ж., Бишкек шаары. 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы:    2000-2013жж ОАО 
Северэлектро, уста 
инженери.                       2013 ж. баштап 
азыркы күнгө чейин ЖЧК “Нур-
Электросервис”, башкы 
инженер.                                                 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү. 
Байланыш үчүн маалымат: Арчалы 
айылы, тел: 0708 500277 
 
         

Шайлоо алдындагы программасы: 
 

1. Байтик айылдык аймагынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүн 
жакшыртуу жана жашоочулардын жашоо деңгээлин жана сапатын 
жогорулатуу. 
2. Байтик айыл аймагындагы таза суу, канализация түтүктөрүн өткөрүү, 
спорттук комплекстерди куруу иштерин уюштуруу. 
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Сыргаков Жолдошбек Сыргакович 
Туулган жылы жана жери: 05.05.1983-
ж., Арчалы айылы, Аламүдүн району. 
Билими: жалпы орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы:    2004 ж. баштап азыркы 
күнгө чейин жеке ишкер. 
Жеке маалымат: Бойдок 
Байланыш үчүн маалымат: Аларча 
айылы, тел: 0709050583 

 
 
  

Шайлоо алдындагы программасы: 
 
1. Жер маселеси ар бир кыргызга милдеттүү түрдө бир жолку бөлүүчү 
жерин бөлүп бергенге аракет кылам. 
2. Таза суу  жана жол маселесин, Тетц-Арчалы Жал жолддору талкаланган 
министр транспорт менен биргеликте сүйлөшүп                         2023-
жылдын бюджетке киргизүү. 
3. Айылдагы жаш балдарга машыгууга тенз аранын ичинде спорт зал 
куруп бергенге болгон аракетимди жумшап, Президентке чейин кайрылуу 
кылып 2024-жылдын бюджетке киргизгенге аракет кылам. 
4. Айыл жергесин өнүктүрүү үчүн мини ГЭС жана башка турак 
жайларды салуу үчүн инвесторлорду сөзсүз тартам 
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Усупов Алманбет  Кенешбекович 
Туулган жылы жана жери: 19.12.1971-
ж., Кайырма айылы, Аламүдүн району, 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Убактылуу иштебейт. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, үч 
баланын атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Кайырма 
а., тел: 0700640255 
 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
 
1. Биз айыл тургундары болгондуктан негизги киреше булагбыз бул-
дыйканчылык  жана мал чарба. Дыйканчылыктын өнүгүүсүнө 
биринчиден сугат суу талапкылынат. 
2. Жаңы технологияны колдонуу, тамчылап сугаруу системасын 
киргизүү жана жаңы урук көчөттөргө өтүүнүн үстүндө иштөө зарыл. 
3. Таза суу түтүктөрүнүн эскиргендигине жана Жаңы конуштардын 
кошулгандыгына байлануштуу таза суу жетишсиздиги байкалууда. Буга 
чейин коюлган Ала-Арча суу түтүгүнө, Арчалы айылын толугу менен 
жана Кайырма айылын кошуу долбооруна ягына чыгуу зарыл  
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Шаршембаева Джамиля Бакытовна 
 
Туулган жылы жана жери: 22.11.1984-
ж., Бишкек шаары 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Кыргыз 
Республикасынын адвокатурасында 
мүчө, адвокат 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, үч 
баланын энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Кайырма 
айырма, тел: 0502918292 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
 
1. Негизинен жол маселеси абдан оор жана кɵйгɵйлүү, бирок белгилеп 
кетүүчү жагдай катары, жолдордун оңдоо аракеттери бар, бирок толук 
кандуу эместиги кɵрүнүп турууда. Ошол себептен жол 
инфраструктурасын оӊдоп түзөө, коомдук транспорттун жүрүшүнө, жеке 
айдоочуларга дегеле айыл жашоочуларына толук кандуу шарт түзүп 
берүү. 
2. Жер маселеси боюнча, мыйзамдаштыруу эӊ негизги көйгөй. Белгилүү 
болгондой, Кайырма айылында жеке турак жай үчүн жерлер бөлүнүп, 
үйлөр салынып калган. Бирок, ушул бөлүнгөн жерлер тилекке каршы 
мыйзамдаштарылбаган. Бул болсо салынган үйлөргө суу, свет жана башка 
биринчи керектүү шарттардын түзүлүшүнө тоскоолдук жаратаары ачык 
айкын. 
3. Социалдык жактан жардамга муктаж  Кайырма, Арчалы, Байгелди 
айылдарынын тургундарына көп тараптуу  жардам  берүү. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аламүдүн районунун Байтик айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмеси 

2 мандаттуу № 4 Башкара-Суу шайлоо округу (УШК № 7205)  
 

№ Сүрөтү 
 

Талапкер жөнүндө маалымат Программасынын негизги багыттары 

1.  

 

Абдылдаева Дамира Кожобековна 
Туулган жылы, жери: 30.11.1973-ж., 
Бишкек шаары 
Билими: атайын орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: 1994-2010ж 
Мамалекеттик акционердик коом Элита-
Бухгалтер  2014-2016ж Кыргыз 
Республикасынын айыл чарба жана 
мелиорация министирлиги кадр боюнча 
инспектор 2016-жылдан азыркы күнгө 
чейин Туберкулез менен күрөшүү 
Борбордук центры, материалдык 
бухгалтер 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, үч 
баланын энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Башкара-
Суу айылы, тел: 0708301173  

Шайлоо алдындагы программасы: 
 
1. Айылды жарыктандыруу. 
2. Жол маселесин оңдоо иштерин жүргүзүү. 
3. Аз камсыз болгон үй-бүлөөлөргө материалдык жана гуманитардык 
жардам берүү. 

 
 

2.  

 

Бахтугулов Нурбол Бахтугулович 
Туулган жылы жана жери: 16.08.1999-
ж., Башкара-Суу айылы, Аламүдүн 
району. 
Билими: атайын орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Убактылуу иштебейт. 
Жеке маалымат: Бойдок. 
Байланыш үчүн маалымат: Башкара-
Суу айылы, тел: 0708 029809 
 

 
Шайлоо алдындагы программасы: 
 
1.  Башкара Суу айылынын социалдык обьектилерин өнүктүрүү жана куруу. 
2. Экологияны коргоого жана жакшыртууга салым кошуу. 
3.  Айылдагы кол өнөрчү жана жеке ишкелерге колдоо көрсөтүү. 
 

 



3.  

 

Джамакеев Улан Качкынбекович 
Туулган жылы жана жери: 09.05.1982-
ж., Нарын шаары. 
Билими: жалпы орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: 
2001-2011-ж. ЖЧК «Асель», айлоочу, 
2011-ж. баштап азыркы күнгө чейин 
Байтик айыл өкмөтү, тегерек четти 
жакшыртуу боюнча адиси. 
Жеке маалымат: Бойдок. 
Байланыш үчүн маалымат: Башкара-
Суу айылы,  тел: 0700 514349 
 

 
Шайлоо алдындагы программасы: 
 
1. Жол маселесин оңдоо иштерин жүргүзүү. 
2. Жаңы конуштарга столба жана электр жарыгын тартуу. 
3. Спонсорлордун негизинде ФАП салып берүү. 

 

4. 

 

Суйуналиев Данияр Каныбекович 
 Туулган жылы жана 
жери: 01.05.1982-ж., Башкара-Суу 
айылы, Аламүдүн району. 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: 
- 2015ж. баштап азыркы күнгө чейин 
ЖЧК «Орион», коопсуздук кызматы. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, эки 
баланын атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Башкара-
Суу айылы, тел: 0708 942849 
 

 
Шайлоо алдындагы программасы: 
 
1. Башкара Суу айылынын жер жана таза  суу маселесин чечүү. 
 2. Жумушчу орун түзүү маселеси. 
 3. Спорт жана бала бакча маселеси. 

 
 


