
 

 

Алай районунун Кабылан-Көл айылдык кеңешинин депутаттыкка талапкерлердин тизмеси 

8 мандаттуу № 1 Кабылан-Көл шайлоо округу (УШК № 5143)  

 

№ Сүрөтү Талапкер жөнүндө маалымат Программасынын негизги багыттары 

1.   Абдиева Айнагүл Ашимбековна 

Туулган жылы жана жери: 03.08.1981-ж.,                                 

Кара-Суу району 

Билими: жалпы орто, Ош облусунун Кара-Суу районунун 

К.Жантөшев атындагы орто мектеби. 

Иштеген жери, ээлеген кызматы: Убактылуу иштебейт 

Жеке маалымат: Үй-бүлөөлү. 

Байланыш үчүн маалымат: Кабылан-Көл айылы, 

тел.0555056280, ergazyomurbek@gmail.com 

 

Ак ийилет бирок сынбайт! 

 

1. Жолдун көйгөйүн чечүү. 

2. Таза суу маселесин чечүү. 

3. Тиш даарылоочу эмкана ачуу. 

 

2.   Абдыкадыров Жеңишбек Дарбанович 

Туулган жылы жана жери: 25.05.1985-ж.,                        

Кабылан-Көл айылы, Алай району 

Билими: жалпы орто, Ош облусунун Алай районунун №25 

Э.Мурзаев атындагы орто мектеби 

Иштеген жери, ээлеген кызматы: Жасалма уруктандыруу 

боюнча жеке ветеринар 

Жеке маалымат: Үй-бүлөөлү 

Байланыш үчүн маалымат: Кабылан-Көл айылы,                  

тел.0755 052516 

Келечек үчүн жаштар иштешибиз керек! 
1. Таза суу маселесин чечүү. 

2. Айыл тургундарынын жана жаштардын 

көйгөйлүү маселелерин чечүү. 

3. Эл арасында асыл тукум мал чарбасын 

өнүктүрүү. 

4. Малды туура тоюттандыруу боюнча элге кеңеш 

берүү. 

5. Элдин малдарын өз убагында эмдөөдөн өткөрүү. 

3.   Абдыкадырова Зина Дарбановна 

Туулган жылы жана жери: 20.04.1974-ж.,Кабылан-Көл айылы 

Билими: жогорку, Ош мамлекеттик университети, биология 

мугалими 

Иштеген жери, ээлеген кызматы: 2012-жылдан бери №25 

Э.Мурзаев атындагы орто мектебинин директору 

Жеке маалымат: Үй-бүлөөлү 

Байланыш үчүн маалымат: Кабылан-Көл айылы, 

тел.0556201270, zinaabdykadyrova74@gmail.com 

Айыл өнүксө өлкө өнүгөт! 
1. Жаш муундардын татыктуу билим алуусуна 

шарт түзүү. 

2. Кесипке багыт берүү боюнча иш алып баруу. 

3. Жарандардын экологиялык коопсуздугун камсыз 

кылуу. 

4. Айылдын экономикасын көтөрүүдө, туризм 

тармагын өнүктүрүү. 

5. Жер суу ресурстарын туура пайдаланууну колго 

алуу. 

mailto:ergazyomurbek@gmail.com
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4.   Абдымомунова Айнара Кенжекуловна 

Туулган жылы жана жери: 01.12.1982-ж.,                               

Кабылан-Көл айылы, Алай району  

Билими: жогорку, Ош мамлекеттик университети, кыргыз 

тили жана адабият мугалими 

Иштеген жери, ээлеген кызматы: Э.Мурзаев атындагы орто 

мектеби, кыргыз тили жана адабияты мугалими, 2018-жылдан 

бери уюштуруучу 

Жеке маалымат: Үй-бүлөөлү 

Байланыш үчүн маалымат: Кабылан-Көл айылы,  

тел.0778 694095 

Ааламга жол айылдан башталат! 
 

1. Билимдүү жаштарды колдоо. 

2. Айылдын аярлуу катмарына моралдык жана 

материалдык жардам көрсөтүү. 

3. Ар түрдүү маданий иш-чараларга карапайым 

калкты катыштырууга көмөктөшүү. 

4. Элди таза суу менен камсыз кылуу. 

 

5.   Айдарбек уулу Абдыганы 

Туулган жылы жана жери: 07.09.1997-ж.,                              

Кабылан-Көл айылы Алай району 

Билими: Жогорку, Ош мамлекеттик университети, Дүйнөлүк 

тилдер жана маданият факультети 

Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
2021-жылдан бери №25 Э.Мурзаев атындагы орто мектебинде 

англис тил мугалими 

Жеке маалымат: Үй-бүлөөлү 

Байланыш үчүн маалымат: Кабылан-Көл айылы, тел. 

0552333341, abylaevabdygany@gmail.com 

Элден чыккан азамат, эл деп иштеп агарат! 
 

1. Элдин көйгөйүн чечүү. 

2. Жолдун көйгөйүн чечүү. 

3. Таза суу маселесин чечүү. 

 

6.   Акматов Жанарбек Эркинбаевич 

Туулган жылы жана жери: 14.12.1986-ж.,                               

Кабылан-Көл айылы 

Билими: жогорку, Ош ТУнун инженердик курулуш 

факультетин 2009-жылы бүткөн 

Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
2015-жылдан бери Алай райондук архитектура 

башкармалыгында бөлүм башчы 

Жеке маалымат: Үй-бүлөөлү 

Байланыш үчүн маалымат: Кабылан-Көл айылы, тел. 

0554002770, janar86@gmail.com 

Кызматыбыз эл үчүн! 
 

1. Элдин жакырчылыгын жоюу максатында 

өкмөттүк жана бейөкмөттүк уюмдарды тартуу 

жана ишке ашыруу. 
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7.   Акылбеков Баястан Акылбекович 

Туулган жылы жана жери: 09.02.1995-ж.,                             

Кабылан-Көл айылы 

Билими: Жогорку, Ош МУнун дене тарбия факультетин 2019-

жылы аяктаган. 

Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
2019-жылдан бери, №25 Э.Мурзаев атындагы орто мектеби, 

мугалим 

Жеке маалымат: Үй-бүлөөлү. 

Байланыш үчүн маалымат: Кабылан-Көл айылы, тел. 

0558370087 

Келечек жаштардын колунда! 

1. Таза суу маселесин чечүү. 

2. Спорт комплекс салууга демөөрчүлөрдү табуу. 

3. Айыл тургундарынын жана жаштардын 

көйгөйлүү маселелерин чечүү. 

4. Жаштарды спортко тартуу, дени сак улутка 

тарбиялоо. 

 

8.   Амираев Абдыганы Акжолович 

Туулган жылы жана жери: 20.12.1956-ж.,        

Кара-Суу району 

Билими: жалпы орто, Ош облусунун Кара-Суу районунун 

Калинин атындагы орто мектеби 

Иштеген жери, ээлеген кызматы: Пенсионер 

Жеке маалымат: Үй-бүлөөлү 

Байланыш үчүн маалымат: Кабылан-Көл айылы, тел. 

0501122056 

Жаркын келечек үчүн! 

1. Маданият үйүнүн курулушун бүтүрүү. 

2. Жолдорду асфальттоо. 

 

3. Таза суу маселесин чечүү. 

 

9.  Жарашова Рахат Көкөевна 

Туулган жылы жана жери: 29.08.1975-ж.,                                

Мурдаш айылы, Алай району 

Билими: жалпы орто, Ош облусунун Алай районунун Мурдаш 

айылындагы №34 Жээнбеков атындагы орто мектеби 

Иштеген жери, ээлеген кызматы: Жеке ишкер 

Жеке маалымат: Үй-бүлөөлү 

Байланыш үчүн маалымат: Курулуш айылы,  

тел. 0558556531 

Биздин келечек өзүбүздүн колубузда! 

1. Айылдагы орчундуу маселелерди көтөрүп 

чыгуу жана аларды чечүүгө жардам көрсөтүү. 

2. Аялдарга кол өнөрчүлүк боюнча жол көрсөтүп, 

жумушсуз аялдарга жардам көрсөтүү. 

3. Таза суу маселесин чечүү. 



10.  Жумалиева Калбү Дарманкуловна 

Туулган жылы жана жери: 16.07.1963-ж.,                                        

Үч-Терек айылы, Токтогул району 

Билими: атайын орто, Токмок шаарындагы индустриалдык 

педагогикалык техникуму, айыл чарба механизатору 

Иштеген жери, ээлеген кызматы: Кабылан-Көл балдар 

бакчасы, 2009-жылдан бери тарбиячы 

Жеке маалымат: Үй-бүлөөлү 

Байланыш үчүн маалымат: Кабылан-Көл айылы,                 

тел.0550 167294 

Жаш муундарды келечекке тарбиялоо! 
 

1. Бала бакчанын көйгөйлөрүн көтөрүп чыгуу. 

 

2. Жаш муундарга татыктуу тарбия берүү. 

 

11.   Жээнбекова Назгүл Өмүрзаковна 

Туулган жылы жана жери: 03.03.1974-ж.,                                     

Гүлчө айылы, Алай району 

Билими:  жалпы орто, Ош облусунун Алай районунун Гүлчө 

айылындагы №1 М.Адышев атындагы мектеп-гимназиясын 

1991-жылы бүтүргөн 

Иштеген жери, ээлеген кызматы: Жеке ишкер 

Жеке маалымат: Үй-бүлөөлү 

Байланыш үчүн маалымат: Курулуш айылы,  

тел. 0557075652 

Элге кызмат кылалы! 

 

1. Жолдун көйгөйүн чечүү. 

2. Жаштарга жумуш ордун ачып берүү. 

3. Таза суу маселесин чечүү. 

 

12.  Камилов Осмон Токтосунович 

Туулган жылы жана жери: 21.04.1992-ж., Кабылан-Көл 

айылы, Алай району 

Билими: жогорку, Ош МУнун Бизнес жана менеджмент 

факультетин 2016-жылы аяктаган. 

Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
№52 Алай Кабылан күзөт агенттиги ЖЧКсы, бухгалтер  

Жеке маалымат: Үй-бүлөөлү. 

Байланыш үчүн маалымат: Кара-Жыгач айылы,  

тел. 0554341992  osmon.kamilov@mail.ru 

Калк кадырына жетүү кымбат! 

1. Айылдын экономикасына жана өнүгүүсүнө 

көмөк көрсөтүү. 

2. Айылдын ички жолдоруна асфальт төшөө жана 

көпүрөлөрдү оңдоого инвестиция тартуу. 

Айылды санариптештирүү. 



13.  Маматумаров Жоомарт Аринбаевич 

Туулган жылы жана жери: 01.12.1971-ж.,                      

Кабылан-Көл айылы, Алай району 

Билими: жалпы орто, Ош облусунун Алай районунун 

Кабылан-Көл айылындагы №25 Э.Мурзаев атындагы орто 

мектебин 1989-жылы бүтүргөн 

Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
Кабылан-Көл айылдык кеңешинин депутаты 

Жеке маалымат: Үй-бүлөөлү 

Байланыш үчүн маалымат: Каражыгач айылы, 

тел.0556099735 

Келечек жаштардыкы! 

1. Таза суу маселесин чечүү. 

2. Кайракы айдоо жерлерди иштетүү боюнча иш 

алып баруу. 

3. Айыл ичиндеги жолдорду асфальттоо. 

14.  Матиева Суксуркан Маматкадыровна 

Туулган жылы жана жери: 05.09.1987-ж.,                        

Кабылан-Көл айылы, Алай району 

Билими: кесиптик орто, Ош ТУнун Ош соода-экономикалык  

колледжи, бухгалтер  

Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасынын Кабылан-Көл 

почта байланыш бөлүмүнүн башчысы 

Жеке маалымат: Үй-бүлөөлү 

Байланыш үчүн маалымат: Кабылан-Көл айылы, 

тел.0558832555, suksurkan.matyeva@gmail.com 

Жаркын келечек үчүн өзгөрүүнү өзүбүздөн 

баштайлы! 

1. Айылдагы көйгөйлүү маселелерди көтөрүп 

чыгуу. 

2. Окуучулардын билим сапатын жогорулатуу 

боюнча иш алып баруу. 

3. Таза суу менен камсыз кылуу. 

 

15.  Раимбеков Абдыганы Абылгазыевич 

Туулган жылы жана жери: 04.08.1990-ж.,                        

Кабылан-Көл айылы, Алай району. 

Билими: жогорку, 2013-жылы Ош МУ, Тарых мугалими  

Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
2015-жылдан бери №52 Күңгөй башталгыч мектеби, директор 

Жеке маалымат: Үй-бүлөөлү 

Байланыш үчүн маалымат: Кабылан-Көл айылы,  

тел. 0551744040, kyngoi-2018@mail.ru 

Айылдагы элдин жумушун жакшыртуу! 

 
1. Жакыр үй-бүлөлөрдүн турмушун жакшыртуу. 

2. Билимдүү жаштарды колдоо. 

3. Айылдын инфраструктурасын жакшыртуу. 

4. Айыл өкмөттүн бюджетин көтөрүү. 

Айылдын көйгөйлөрүн чечүү. 



16.  Сыдыков Токтахун Ысакович 

Туулган жылы жана жери: 16.12.1982-ж.,                        

Кабылан-Көл айылы, Алай району 

Билими: Жогорку, 2005-жылы Ош МУ, Тарых мугалими  

Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
2005-2009-жж. №25 Э.Мурзаев атындагы орто мектебинде 

тарых мугалими болуп иштеген. 

Азыркы учурда убактылуу иштебейт. 

Жеке маалымат: Үй-бүлөөлү 

Байланыш үчүн маалымат: Кабылан-Көл айылы, 

тел.0556009122 

Жаркын келечек үчүн өзгөрүүнү өзүбүздөн 

баштайлы! 

 

1. Айылдын ички жолдоруна асфльт төшөө 

маселесин чечүү. 

2. Жайыттарды туура пайдалануу боюнча иш алып 

баруу. 

 

17.  Шааева Кундуз Тойчубековна 

Туулган жылы жана жери: 25.01.1975-ж.,                         

Кабылан-Көл айылы, Алай району. 

Билими: жалпы орто, Ош облусунун Алай районунун №25 

Э.Мурзаев атындагы орто мектебин 1988-жылы бүтүргөн. 

Иштеген жери, ээлеген кызматы: Жеке ишкер 

Жеке маалымат: Үй-бүлөөлү 

Байланыш үчүн маалымат: Кабылан-Көл айылы, 

тел.0552393912 

Коррупцияга жол жок! 

1. Коррупцияны жоюу. 

2. Жаштарга жумуш ордун ачып берүү. 

3. Калктын аярлуу катмарына жардам берүү. 

4. Таза суу маселесин чечүү 

 

 

Алай районунун Кабылан-Көл айылдык кеңешинин депутаттыкка талапкерлердин тизмеси 

3 мандаттуу № 2 Күңгөй шайлоо округу (УШК № 5439) 

  

№ Сүрөтү Талапкер жөнүндө маалымат Программасынын негизги багыттары 

1.  Абеков Эркинбек Капарович 

Туулган жылы жана жери: 05.08.1972-ж.,  

Күңгөй айылы, Алай району. 

Билими:  жалпы орто, Алай районунун XVIII Партсъезд орто 

мектеби 

Иштеген жери, ээлеген кызматы: Жеке ветеринар 

Жеке маалымат: Үй-бүлөөлү. 

Байланыш үчүн маалымат: Күңгөй айылы, тел.0553166185 

 

 

Батасын алып элимдин, кызматын кылам 

жеримдин! 
1. Электр линияларынын мамычаларын 

алмаштыруу. 

2. Айылдын ички жолдоруна шагыл төктүрүү. 

3. Жайыттарды туура пайдалануу боюнча иш алып 

баруу. 

4. Мал чарбасын асылдандыруу багытында иш 

алып баруу. 

 

 



2.  Артык кызы Гулзина 

Туулган жылы жана жери: 19.12.1989-ж., Кара-Суу району 

Билими: кесиптик орто, Ош медициналык колледжи, 

фельдшер 

Иштеген жери, ээлеген кызматы: Күңгөй эмканасынын 

башчысы 

Жеке маалымат: Үй-бүлөөлү. 

Байланыш үчүн маалымат: Күңгөй айылы, тел.0552224061 

gulzinaartykkuzu@gmail.com 

Дени сак айыл-дени сак өлкө! 
 

1. Элдин ден соолугун чыңдоо. 

2. Ооруларды алдын-алуу. 

3. Даарыкана ачуу. 

4. Элди таза суу менен камсыз кылуу. 

 

3.  Сактанов Мукан Сайпидинович 

Туулган жылы жана жери: 27.02.1989-ж.,  

Күңгөй айылы, Алай району 

Билими: жалпы орто, Ош облусунун Алай районунун №25 

Э.Мурзаев атындагы орто мектеби 

Иштеген жери, ээлеген кызматы: Жеке ишкер 

Жеке маалымат: Үй-бүлөөлү 

Байланыш үчүн маалымат: Күңгөй айылы, тел.0755556399 

 

Айыл көйгөйү менин көйгөйүм! 
 

1. Айыл көйгөйүн жергиликтүү эл менен бирге 

чечүү. 

2. Ички жолдорду кеңейтүү, көпүрө жолдорду 

оңдоо. 

3. Айылдагы асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүү. 

 

4.  Сатарова Алмаш Зундуновна 

Туулган жылы жана жери: 07.01.1980-ж.,                         

Кызыл-Суу айылы, Кара-Суу району. 

Билими: кесиптик орто, Кыргыз-Өзбек университетинин 

Социалдык колледжи, башталгыч класс адистигин  2018-

жылы аяктаган 

Иштеген жери, ээлеген кызматы: Кабылан-Көл айылдык 

китепканасы, башчы 

Жеке маалымат: Үй-бүлөөлү. 

Байланыш үчүн маалымат: Күңгөй айылы,             

тел.0999057104 Satarovaalmas3@gmail.com 

 

Китепкөй өлкөгө айланалы! 
 

1. Элди таза суу менен толук камсыз кылуу. 

2. Ашыкча ыгым-чыгымдарды жоюу. 

3. Китепкөй айылга айландыруу. 

4. Айылдын маданиятына көңүл буруу. 

 

 


