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Салихов
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Туулган датасы: 04.11.1961

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
“Айыл  аймактарын  өнүктүрүү”  коомдук  бирикменин  жетекчиси. 

Мен, Салихов  Кенеш  Каримович, Баткен  районунун  Самаркандек айылынын  тургуну, кесибим  
боюнча  орус  тили  жана  адабияты  мугалими. Мектепте  мугалим, завуч, директор, айыл  өкмөт 
башчысы, райондун  акими, КР Өкмөтүнүн ыйгарым укуктуу  өкүлүнүн  биринчи  орун  басары, 
райондор  аралык эмгек жана социалдык  өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы  болуп иштеп  
келгенмин. Депутаттыка талапкерлигимди  койгонумдун  себеби: мамлекетибизге, элибизге  
кызмат  кылып, элибиздин  жашоосуну  жакшыртууда , өлкөбүздүн  өнүгүшүнө  салым  кошоюн  
деген  максатым  бар. Өзүмдүн  программамда  төмөнкү  маселелерге  көңүл  бурам:
1.ЖК  депутаты – бул  элдин  мыйзам  чугаруучу  өкүлү. Элдин  жашоо  шартыны  жакшыртуу  
жана  өнүгүүгө  жол  ача  турган  мыйзамдарды  жазуу,  кабыл  алуу  менен  өзүнүн   
шайлоочуларынын  укугун  мыйзамдуу  жолдор  менен  коргоо  керек. Баткен  облусуна  өзгөчө  
статус  берилген  мыйзамга  кошумча  женилдиктерди  киргизүү  боюнча  мыйзамдарды  иштеп  
чыгуунун үстүндө иш  алып  барам.   
2.Чегара  маселесине  өзгөчө  көңүл  буруш  керек. Чегара  чечилмеинче элдин  жашоосунда  
кыйынчылык  боло берет, чекара  эки  тараптуу  сүйлөөшүлөр менен  гана  чечилет, жер  
алмашууга  барыш  керек. Чегара  маселелери  дайыма  менин  көзөмөлүмдө  болот  жана  
жакындан  жардам  берүүгө мен  дайыма  даярмын.
3.Чегарада  жашаган   элдерди  кармап  калуу  үчүн   социалдык   жактан  колдоо  көрсөтүү  
керек, салыктардан, электроэнергиянын  төлөмдөрүнөн   женилдиктерди, пайызсыз насыяларды 
бериш  керек, ушул  боюнча  тиешелүү  мыйзамдарды  кабыл  алуу  менен  бирге  алардын  
аткарылышын  көзөмөлгө  алам.  Бүгүнкү    күндө  миграция  өтө  күчөгөн,  миграцияны  азайтуу  
үчүн   жумуш  орундары  менен  камсыздоо зарыл. Пайызы  төмөн  насыяларды  берип, Баткен  
облусуна  келген  инвесторлорго  салык  жана  башка  женилдиктерди  бериш керек. Инвесторлор  
жана  донорлор  менен тыгыз  иш  алып  барам. 
4.Өтө  дагы  бир  чоң  маселе  бул  суугат  жана  таза суунун  жетишсиздиги. Козу Баглан, Ак Суу, 
Кожешкен  дарыяларынан  инвесторлор, донорлор  менен   биргеликте  элибизди  үзгүлтүксүз  
суу  менен  камсыз  кылууда көмөк  көрсөтөм.
5.Билим  жана  маданиятка  жакшы  көнүл  буруш  керек, балдарыбызга билим  алуу  үчүн  жакшы  
шарттар  түзүлүш  керек, жаңы заманбап  мектептерди, бала бакчаларды  жана  маданият  
үйлөрүнү мамлекет  куруш керек.  Жакшы  билим  берүү  жана  айылдарда  элдин   маданиятыны  
көтөрүү  үчүн  мугалимдердин  жана  маданият  кызматкерлердин айлык  акыларын, жашоо  
шарттарын  жакшыртууда  иш  жүргүзөм.
6.Ден-соолук   жана  спорт   маселерине  дагы  мамлекетибиз  көңүл  буруш  керек.  
Айылдарыбызда  дарыгерлер   жетишсиз,  жаш  дарыгерге  шарт  түзүү  менен  бирге  айлык  
акысын  жакшы  төлөп  бериш  керек,   болбосо  5-10 жылда  айылдарда  дарыгер  таппай  
калабыз, жаш  адистер  баары  шаарларга  кетип  калат. Элдин  ден-соолугун  чындоо  үчүн  айыл  
жерлерде  спортту  өнүктүрүү  зарыл,  спортзалдарды, спортаянтчаларды  курууу  менен  бирге  
спортсекцияларды  көбөйтүш  керек.
Негизги  ушул  маселердин  чечилишине  мен  өзүмдүн  салымымды кошом  деген  ойдомун, 
керектүү  мыйзамдарды  кабыл  алууда, инвесторлорду, донорлор  тартууда  бардык  күчүмдү  
жумшаймын. Элиме, жериме  чын  дилимден  кызмат  кылууга  даярмын.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

БАТКЕН ШААРЫ, Т.САДЫКОВ КӨЧӨСҮ
ТЕЛ.: (0770) 040-008

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Төлөмүшов 
Бегали

Пирмаматович

Туулган датасы: 25.04.1977

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Убактылуу иштебейт

▪ Саламаттык сактоо, билим берүү, илимди, маданиятты жана спортту өнүктүрүү 
үчүн тиешелүү шарттарды түзүү.
Баткен районундагы эн көйгөйлүү маселелердин бири бул чек ара маселеси. Ушул 
маселени коңшу Тажикистан менен тынчтык жолу менен чечүүгө салымымды 
кошуу. Экинчи маселе – таза суу. Элге таза сууну жеткирүү менен бирге дыйкан 
чарбаларды, фермерлерди сууну үнөмдүү колдонуу жолун үйрөтүп, тамчылатып 
сугаруу маселесин инвесторлордун жардамы менен чечуу. Учунчу маселе – Баткен 
өрүгүн бренд катары экспорттоого мамлекеттин көңүлүн буруу. Анткени, Баткен 
өрүгү коңшу тажик ишкерлери элден сатып алып Россияга экспорт кылууда, 
пайдасын көрүүдө. Ошондуктан, эгер баткен эли өзү Россияга экспорт кылса, 
пайда да элибизде калмак. Төртүнчү маселе – айыл чарба продукцияларын кайра 
иштетүүчү кичи ишканаларды ачып, элди жумуш менен камсыз кылуу. Бешинчи – 
медицина тармагына коңүл бөлүү. Анткени көпчүлүк жарандар жакшы 
медициналык тейлөө Баткен облусунда жок болгондуктан Ош же Бишкек 
шаарларына барып дарыланууга муктаж. Ички миграцияны да азайтуу, жаштардын 
Баткен жергесинде калып, иштеп, өнүгүүгө шарт түзүшүбүз керек. Мына ушул 
маселелерди чечүү үчүн, талапкерлик программам катары көрсөтүүдөмүн. 

Биз негизги максаттарды иш жүзүнө ашыруу үчүн төмөнкү стратегиялык 
негиздерди белгилейбиз:

▪ Коррупцияга каршы күрөшүү жана сот системасын көз карандысыздыкка 
жеткирүү;

«Бүтүн Кыргызстан» саясый партиясынан бир мандаттуу №2 – Баткен 
шайлоо округунан депутаттыкка талапкер Төлөмүшов Бегали 

Пирмаматовичтин программасы:

▪ Тышкы жана ички коопсуздукту камсыздоо,  улуттук кызыкчылыкка жараша 
тышкы саясат жүргүзүү;

Менин депутаттыкка аттанып жатканымдын бирден бир себеби - “Ата-журт кыйын 
күнгө кабылганда, айлансын ар бир уулуң чагылганга” демекчи, өзүмдүн жеке 
ишкерлигимди аркалап, шайлоодон алыс болуп, өз турмушумду өткөрүп жүрө 
берүү менин принциптериме каршы. Бүгүнкү күнү, сиздердин тандооңуздар, 
колдооңуздар менен таза, кесипкөй, жаш, эл арасынан суурулуп чыккан, 
мамлекеттин кызыкчылыгын бийик койгон! – элге чын дили!    -     ак эмгеги! менен 
кызмат кыла турган өкүлдөрүңүздөрдү түптөп жатасыздар.

▪ Экономиканы өнүктүрүү жана негизги тармактарды модернизациялоо;
▪ Адилеттүү социалдык саясат, элди социалдык жактан камсыздоо;

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:
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Баткен Мамлекеттик Университети - Проректор

Жумушсуздук маселесин чечуу боюнча мамлекет тарабынан аракеттер корулгондугуно карабастан, уй-
було багуу максатында ички жана сырткы миграцияга кеткенге эл аргасыз болууда. Республика боюнча 
миграциянын эн кучтуу агымы ушул чолкомдо. Миграциянын айынан  бир топ жаны койгойлор пайда 
болууда. Мисалы: Уй-булолордун ажырашуусу, балдардын кароосуз калтырылышы, акырындык менен 
мигранттардын башка мамлекеттердин жарандыгын алышы, балдардын билим алуу денгээли 
начарлашы, тарбия жаатындагы койгойлордун кучошуно шарт тузуудо. Мамлекеттик денгээлде 
мигранттардын укугунун корголушу бажы союзунун алкагында окмоттор аралык келишимдердин 
аткарылышын козомолдоо жана алардын укуктук базасын чындоо. 
Ирригация маселесинде да Баткен чолкомундо бир топ койгойлор бар. Баткен жана Кадамжай 
райондорунда сугат суу маселелери чечилбей келет. Козу-Баглан, Ак-Суу, Исфайрам, Кожоашкан 
дарыяларынын суусунун озбекстан тажикстан республикалары менен болуштурулушун кайра карап 
чыгууга жетишуу. Таза суу жетпеген айылдарды таза суу менен камсыздоо боюнча мамлекеттик 
программа киргизуу. 
Жайыттарды сарамжалдуу пайдалануу боюнча жайыт комитеттеринин ишмердуулугун жакшыртуу. Бул 
жааттагы мыйзам актыларын инвентаризациялоо.

Баткен чолкому борбордон 1000 чакырым алыстыкта Кыргызстандын туштук-батышында жайгашкан эн 
четки аймак. Баткен облусунун жайгашкан жери геосаясатта стратегиялык мааниге ээ аймак болуп 
эсептелинет. Башка облустарга салыштырмалуу Баткен облусу эн четки аймак катары, социалдык-
экономикалык жактан чабал, инфраструктурасы начар, жумушсуздук, миграция, ирригация, чек-ара 
жана башка мамлекеттик денгээлдеги койгойлор чечилбеген бойдон калууда.  
Баткен облусу анын ичинде Баткен району кошуна озбек жана тажик республикалары менен чектешет. 
Озбекстандын эн онуккон Фергана облусу жана тажикстандын ички дун продукциясынын 60% ын берген 
Согди облусу менен Кыргызстандын эн жарды Баткен облусунун чектешиши, кээ бир маселелердин 
чечилишинде тен ата суйлошууго жетишилбей келет. Бул чолкомдо озбекстандын Сох анклавы жана 
тажикстандын Ворух анклавдары жайгашкан. Бул эки мамлекеттин анклавдарындагы калктын санынын 
тез осушу жакынкы жылдарда Кыргыз мамлекетинин коопсуздугу учун чон коркунуч жаратат. Анклав 
жана эксклавдарды жонго салуу боюнча кабыл алынган эл аралык укуктук актылардын мыйзам чегинде 
аткарылбашы, мамлекеттердин ортосунда тузулгон эки тараптуу келишимдердин бузулушу 
делимитация жана демаркация маселелери боюнча окмоттор аралык паритеттик комиссиянын ишинин 
жай журушу, бул чолкомдогу жашаган элдердин коопсуздук маселеси, миграция агымынын кучошуно 
шарт тузуудо. Аталган койгойлор бир гана Баткен чолкомунун койгойу эмес, мамлекеттик денгээлдеги 
койгой. Эгемендуулуктун 30 жылдыгында озбек жана тажик чек-араларында бир нече жуздогон 
кагылышуулар болду. Акыркы болгон Кыргыз-тажик чек-арасында болгон инцидент 36 кыргыз 
жаранынын омурун алуу менен коштолду. Эгемендуулуктун алгачкы жылдарындагы чек-ара чыр 
чатактары акырындык менен орчуп отуруп, эки  тараптын куралдуу кагылышуусуна чейин осуп жетти.  
Чек ара маселесинин оз мезгилинде чечилбеши бул аймактагы кылмыштуулуктун кучошуно, 
аткезчилик, наркотикалык заттардын мыйзамсыз алынып кирилиши, чек арага жакын аймакта жашаган 
элдердин ал жерди таштап башка жака кочуп кетиши сыяктуу чон койгойлорду жаратат. 

Айыл чарба товарларын ондуруу багытында, багбанчылыкты онуктуруу, логистикалык борборлорду 
куруу. Ондурулгон продукцияны кыргыз бренди менен импорттоого жетишуу. Мал чарбасын 
асылдуулугун арттыруу боюнча асыл тукум чарбаларын тузуу.Ондурулгон айыл-чарба жана мал-
чарбасындагы кайра иштетууну жолго коюу.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

БАТКЕН ШААРЫ, Т. САДЫКОВ КӨЧӨСҮ
ТЕЛ.: (0550) 00-19-72

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Аширалиев 
Чынтемир

Камчыбекович

Туулган датасы: 03.11.1986

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
УКМКнын- пенсионери

- айылдын ар бир мектебине спорттук залдарды салуу жана оңдоп-түзөөдөн өткөрүү 
шарт.

- кинотеатрларды жана ыңгайлуу окуу залдары менен китепканаларды куруу, маданият 
үйлөрүн калыбына келтирүү жана заманбап маданий, эс алуу парктарын ишке 
киргизүү.

Баткендин коопсуздугу – Кыргызстандын коопсуздугу

Өнүккөн социалдык инфраструктура. Айылдар тургундарынын турмуш деңгээлин 
аныктоочу маанилүү көрсөткүчтөрдүн бири - калктын кирешеси жана социалдык 
инфраструктуранын өнүгүү абалы эсептелет. Андыктан: 

Чек арага жакын айылдардын, айрыкча Баткен жана Кадамжай райондоруна караштуу 
калктуу пунктардын тургундарынын коопсуздугун камсыздоо менен биз жалпы 
мамлекеттин коопсуздугун камсыздай алабыз.  Бул үчүн: 

Билим берүү. Баткен жана Кадамжай райондорундагы айылдардын келечеги билим 
берүү системасына түздөн-түз көз каранды болгондуктан: 
- керектүү окуу куралдары жана китептери менен камсыздоо аркылуу мектепке чейинки 
жана орто билим берүү мекемелеринде кыргыз жана чет тилдеринде окутуу жүргүзүү, 
жеткиликтүү заманбап билим берүү;

Коопсуздук жана чек аралар.

- "Коопсуз айыл" долбоорун ишке киргизүү зарыл, бул үчүн жол чырактарын,  жөө 
адамдар өтүүчү жолдорду, жол белгилерин жана жол кыймылынын коопсуздугун 
камсыздоочу заманбап камераларды орнотуудан баштоо керек;

- жогорку ылдамдыктагы интернетти жана байланышты киргизүү;

- Баткен облусуна спорттук мектептерди ачуу.

- жергиликтүү айыл жаштарынын арасынан аскердик адистерди даярдоо үчүн аскердик 
окуу жайларын жана лицейлерди ачуу зарыл, анткени алар өз жерин жана үрп-адатын 
жакшы билишет; 

- мектептерди, бала бакчаларды, фельдшердик-акушердик пункттарды, маданият 
үйлөрүн, спорт залдарын куруу жана капиталдык оңдоп-түзөөдөн өткөрүү, 
материалдык-техникалык базасын тез арада чыңдоо;

- Кыргыз Республикасынын чек ара заставаларынын санын көбөйтүү жана алардын 
материалдык -техникалык базасын жакшыртуу.

- калкты ичүүчү таза суу жана сугат суу менен камсыздоо боюнча маселелерди чечүү, 
анын ичинен насостук станцияларды куруу;

Маданият жана туризм. Маданиятыбызды кыргыз элибиздин жана аймагыбыздын 
маданий-тарыхый мурастарын жайылтуу жана андан ары сактоо жолу менен 
өнүктүрүүгө болот. Муну менен биз жаштарды тарбиялап, туризмди да өнүктүрүүгө 
жетишебиз. 

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ХАЛМИОН А., “БАЯМАН БААТЫР” БАЗАРЫ- ТОПЧУБАЙ АЖЫ ДҮКӨНҮ
ТЕЛ.: (0770) 00-68-68; (0702) 10-27-70

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Юсупалиев 
Мунарбек

Худайбердиевич

Туулган датасы: 28.04.1985 

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
«Мөл Булак Финанс» ЖЧК – кредиттик менеджер

   Саламатсызбы окурман, мен Сиздер үчүн шайлоо алдындагы платформамды «Билим 
жана ден-соолук, бакубат жашоонун булагы» деген темада төмөнкү багыттар боюнча 
кыскача айтып кетүүнү абзел көрдүм.

 1. Алгач кадр маселеси турат, өз кесибин мыкты билген мугалим жана врачтарыбыз чет 
өлкөлөрдө күн кечирип көп жылдардан бери жүрүшөт, ошол улан уул-кыздарыбыздын айлык 
маянасын эн жогорку денгээлде төлөп беруу менен алыскы тоолуу аймактарда эмгек 
стаждарын 1 жылын 1,5 жылга көбөйтүп кароо, бул метод менен 22 жаштагы ВУЗду жаны 
бүтүп келген адис 42 жашында пенсияга чыгып, анын ордуна кайрадан  жаны бутургон 22-25 
жаштагы жаш мыкты кадрларга жумуш ордуларын бошотуп берет, бул учурда врачтар 60 
жашка чыканына чейин жумуш ордунан бошотулбашы керек, жаны кадрлар үчүн жаны 
жумуш ордун көбөйтүп ачып берүү зарыл.

   4. Ар бир айылда англис, орус тилдүү класстарын ачып, 1-класстан баштап окутуу зарыл 
жана 7-класска тандалып келген окуучуларды окутуу мүмкүнчүлүгү болгон шартта 
гимназиялар ачылышы керек, бул муктаждыктарды учурдагы жеке мектептердин көп 
сандарда ачылып кеткендиги тастыктап турат. Гимназияларды бүткөн окуучуларга өлкөдөгү 
каалган окуу жайына бюджеттик орунга шарт түзүлүшү керек. Ошондой эле 11-класстан 
баштап окуучуларга кесиптик билим берүүнү киргизүү. (уста, ширетүүчү, айдоочу, ашпоздук, 
тигүүчү ж.б.)

Билим берүү жана Саламаттыкты сактоо багытында.
Бүгүнкү күндө Баткен аймагында жана башка алыскы тоолуу чек-аралаш аймактарда 
жашоонун татаалдашып бараткандыгы аз келгенсип билим деңгээли, ден-соолуктун 
начарлагандыгы өзөктөн баштап урпактарыбызды басандатууга алып келүүдө, ушул 
көйгөйлөрдү чечуу максатында төмөнкүлөрдү сунуштаймын.

 2. Заманбап техникалар-апаратуралар менен камсыздоо, медициналык препораттарды 
арзан баада жеткирип берүү менен бирге мектеп жана медицина үчүн бөлүнгөн 
каражаттардын баарын туура даректерине жеткирип пайдалануу, коррупция, монополия, 
аткезчилик жана тоноп талоочулукка жол бербөө.

Экономика жана маданият багытында:

  1. Кыргызыстан сууга бай, тоолуу аймак болгондугуна байланыштуу чакан гестерди куруу 
менен сугат жана таза суу көйгөйлөрүн азайтуу;
 2.Самаркандек аймагына өрүк-алма кактарын кургатып упаковкалоо цехин куруу
 3.Баткен аймагында жун жана терилерди сырьё катары даярдоочу кичи цети куруу  жана 
туризмди онуктуруу, эл аралык аэропортту ачуу менен бирге.
 4.Бүргөндү өрөөнүнө күрүчтү кайра иштетип чыгаруу, упаковкалоо цехин куруу;

        Мамлектебиздин экономика жана маданият багытында өнүгүүсүнө ар бир инсандын 
аракети, салымы өтө зарыл жана орду чон, аларга төмөнкүлөрдү атап кетсем болот;

5.Халмион аймагына Эркин Экономикалык Аймагын (СЭЗ) ачуу жана тоо чөптөрүнөн 
пайдаланып, медициналык даары дармектерди өндүрүүчү лабороторияларды ачуу 
мүмкүнчүлүгү бар; 

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

БАТКЕН,  РАЙОНУ, ЧОҢ-КАРА АЙЫЛЫ
ТЕЛ.: (0770) 62-67-57 

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Абылкасым уулу
Канатбек

Туулган датасы: 22.04.1992

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Ош Мамлекеттик университети- окутуучу

- Мектеп окуучуларына жана мугалимдерге билим берүүнүн бүгүнкү заманбап 
стандарттарын калыптандыруу үчүн бизде план программалар, ишке ашыруу 
механизмдери даяр. Болгону бул иш аракетти жогорку деңгээлде жүргүү гана жетиштүү. 

- Ар бир айылдагы мед.пункттарды (ФАП.) замандын талабына ылайык шарттарды түзүү 
үчүн чет элдик кайрымдуулук уюмдар менен иштешем.

Билим берүү тармагы 

- Баткендин өрүктөрүн, күрүчтөрүн жана башка көп өндүрүлгөн айыл чарба өсүмдүктөрүн 
өзүбүдүн гана базарларда эмес, чет өлкөлөргө чыгаруу жолдорун уюштуруп. Дыйкандардын 
эмгектеринен жаралган азык түлүктөрдү жогорку баада сатылышына шарт түзөм. 

- Учурдун калеми жана дептери бул – жаңы технология, компьютер жана бул тармактагы 
башка техникалык базалар. Биз билебиз Баткен облусу борбордон чет  жана алыскы аймак 
болгондуктан. Өзгөчө көңүл бурууга муктаж. Ошол себептен депутаттык милдеттин алгачкы 
кадамын ушул тармактан баштоону максат кылдык. 

- Мугалим, агай эжейлердин эмгегин жогорку деңгээлдеги баалоо системасына чыгарабыз. 
Айлыктары гана эмес, ар бир эмгек күнүн күч органдарындай сыяктуу бир күнү эки күнгө 
эсептелчү мыйзам долбоорун сунуштайбыз. 

- Учурдагы ар бир материалдык колдоого муктаж үй бүлөгө бир гана мамлекет тарабынан 
эмес, эл аралык жана жергиликтүү донорлор аркылуу жетиштүү деңгээлде колдоо көрсөтөм. 

- Тоо кендерин (көмүр, алтын, сурма ж.б.) иштетүүдө жергиликтүү Элдин кызыкчылыгын 
биринчи орунга койуп. Эл менен мамлекет жана инвесторлор ортосундагы калыстыкты 
жөнгө салабыз.. 

- Дени сак жаштар дени сак өлкөнү курат. Баткендин жалпы жаштарын спортко тартуу үчүн 
керек болгон бардык иштерди аткарабыз. Спорт комплекстер, залдар, аянтчалар, булардын 
баарын жасоодо бир гана эрк жана жоопкерчилик жетиштүү. Биз бул ишти аткарууга  толук 
шартыбыз бар. 

Сациалдык жана саламаттыкты сактоо 

- Майыптыгы, жакырлыгы жана жетим жесирлиги бар жарандардын ар бири менен жекече 
иш алып барам. Заманбап жашоо стандартын камсыздоо менен коомдун аярлуу эмес 
алдыңкы катмарына чыгарууга болгон аракетимди жумшайм. 

Өндүрүш жана экономика

- Иштетилбей жаткан кең талааларга суу чыгаруу, тамчылатып сугаруу системаларын ишке 
ашыруу үчүн мамлекеттик программаларды иштеп чыгып, аны ишке ашырууга толук 
шарттарды жаратабыз. 

Чечилген жана чектелген ар бир метр чек араны замандап тосмолор менен тостурууга 
бүтүндөй аракетимди жумшаймын

- Тез аранын ичинде коңшу өлкөлөр менен тынчтык жолу менен сүйлөшүп, мамлекеттин 
жана элдин талабындай шартта эл аралык деңгээлде маселе көтөрүп чечүү учурдун талабы. 

Чек ара чырына чекит койуу. 

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
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Дыйканович

Туулган датасы: 21.12.1961

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Убактылуу иштебейт

Өлкөнүн өнүгүү багыттарын аныктап, эл турмушун жакшыртуучу зор реформаларды ишке 
ашыруу үчүн баарынан мурда алдыны көрө билген көрөгөчтүк, жасалчу ишке көз жетүү жана 
ишеним маанилүү эмеспи. Бул ириде албетте тажрыйба менен басып өткөн жолго 
байланыштуу. Мен 1984-жылдан тарта ар кайсы кызматтарда иштеп такшалдым, 
башкаруунун бир канча баскычынан өтүп, мамлекеттик деңгээлдеги чечим кабыл алууларга 
чейин катыштым. 37 жылдык эмгек жолумда комсомолдук, партиялык, райондук, облустук 
жана республикалык деңгээлдеги жетекчилик кызматтарда иштедим. Бул жол мени 
такшалтты, көкөй кескен маселелерди жон терим менен сезип, аны чечүү жолдорун үйрөттү. 
Эми ошол топтогон тажрыйбамды киндик каным тамган Баткенимдин, жалпы эле 
Кыргызстанымдын өнүгүүсүнө жумшоо үчүн чоң сапарга аттанып турам. 
Баткендин бүтүндүгү

Жөлөкпул берүү системасын да башынан карап чыгып, чыныгы муктаж адамдарга бериле 
турган кылабыз. 

Баткен аэропортун жаңыланып, учуу-конуу тилкеси узартылат. Бишкек-Баткен багыты 
боюнча каттамдардын саны көбөйүп, билет арзандайт. Карапайым элдин каттоосу 
жеңилдеп, жолдогу кырсыктар да азаят. Авиация тармагын мыкты билген адис катары мен 
бул маселени чечүү жолун билем.  

Билим жана ден соолук

Жумуш орундарын түзүү

Билим берүү жана медицина тармагын реформалап, элибиздин саламаттыгы жана 
сабаттуулугу үчүн кам көрөбүз. 

Баткен облусунун шарты катаал, өзгөчө чек арага чектеш бардык айылдарында жашоого 
ыңгайлуу шарттар түзүлүшү керек. Социалдык объектилер, таза суу жана башка 
муктаждыктар чечилгенде гана караламан калк өз айылдарын таштап, башка жактан жакшы 
жашоо издеп кетпейт. Элге керектүү шарттарды түзүү менен ички, тышкы миграция агымын 
кескин азайта алабыз. 

Ички жолдор

Баткенге инвестиция, гранттарды тартуу менен чакан бизнести өнүктүрүп, жумуш 
орундарын түзөбүз. Кайра иштетүүчү өнөр жай тармагын өнүктүрүү менен жумушсуздукту 
азайтуу, салыктын көлөмүн көбөйтүү мүмкүнчүлүгү бар. 

Баткен облусунда республикалык маанидеги жолдорду заманбап, бардык стандарттарга 
шайкеш келтирип куруп бүттүк. Эми элдин соода-сатык иштерин жүргүзүүгө, карым-
катнашына тоскоолдуктарды жараткан жаман абалдагы ички жолдорду оңдоо милдети 
турат. Дагы бир маанилүү жагдай, Ак-Сай - Тамдык, Ак-Сай - Рават альтернативдүү 
жолдорун бүтүрүү да элдин, өлкөнүн коопсуздугу үчүн абдан маанилүү. Транспорт жана 
коммуникациялар министрлигинде статс-катчы – министрдин биринчи орун басары болуп 
турганымда бул багытта көп иштер аткарылды. Бирок пландалып, ишке ашырууга 
мүмкүнчүлүк жетпей калган жумуштар да бар. Ошол кадамдар туура башталганын эми 
убакыт өзү далилдеп койду. Мен бул маселени чечүү жолдорун эң жакшы билем жана 
Жараткан жар болуп, элим колдоп, мүмкүнчүлүк берилсе калганын да ишке ашырам. 
Аба каттамдарын көбөйтүү жол кырсыктарын азайтат

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

БАТКЕН ШААРЫ, Т.САДЫКОВ КӨЧӨСҮ 30
ТЕЛ.: (0776) 06-70-68

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Мадалиев 
Асылбек

Алтымышович

Туулган датасы: 24.07.1992

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
“IT school Batken”  мектебинин директору

1. Электрондук өкмөт долбоорун толук ишке ашыруу 

6. Баткен облусуна инвестиция тартуу 

2. Ачык өкмөт долбоорун колдоо  

5. Дени сак улут долбоору  

8. Баткендин жаш кадрлары (жаштарды чет өлкөдө 
акысыз окутуу)

9. Ар бир үй-бүлөдөн бирден программист окутуу 
долбоору 

12. Туризмди өнүктүрүү 

15. Айти (it) компанияларды ачуу 

14. Логистикалык борборлорду куруу 

3. Билим берүүнүн сапатын жогорулатуу 

11. Чек ара көйгөйлөрүн чечүүну тездетүү 

4. Санарип мугалим долбоорун ишке ашыруу  

13. Баткен күрүчтү  кайра иштетүүчү ишканаларды ачуу 

10. Агро парк ачуу багбанчылыкты өнүктүрүү 

7. Санариптик экономика  

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

КАДАМЖАЙ РАЙОНУ, АК-ТУРПАК АЙЫЛ ӨКМӨТҮ, БҮРГӨНДҮ АЙЫЛЫ
ТЕЛ.: (0777) 24-97-77

ПОЧТА: ASYL240792@GMAIL.COM

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Ражабалиев
Нурлан

Аскаралиевич

Туулган датасы: 03.02.1975

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Убактылуу иштебейт

- Азык-түлүк, кайра иштетүү өнөр-жайларын жана айыл-чарба өндүрүшүн 
өнүктүрүү;
- Кен байлыктарды өндүрүү тармагында ачык-айкын укуктук механизмдерди 
иштетүү; 

Өлкөбүздүн келечеги баарыбыздын колубузда!

Кыргызстанды келечекте экономикасы бекем социалдык багытка басым жасаган 
өлкөгө айлантуу биздин максатыбыз. Өлкөбүздө инсандык жана экономикалык 
эркиндикти, толеранттуулук, айкөлдүк, тең укуктуулук, жеке жана мамлекеттик 
менчикти коргоо биздин приоритеттүү багытыбыз. 
Мен, Ражабалиев Нурлан Аскаралиевич, Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Кеңешинин депутаттыгына Баткен шайлоо округунан талапкер катары 
Жараткандын жана шайлоочулардын колдоосу менен парламентке шайланып 
келсем өлкөбүздө тынчтыкты сактоого, жарандарыбыздын жашоосун жакшыртууга 
жана өлкөбүздүн улуттук кызыкчылыктарын коргоого болгон күч аракетимди 
жумшайм. 

- Мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо маселелерин 
көзөмөлдөгөн туруктуу комиссия түзүү аркылуу чек ара маселелерин чечүү;

Чакан программабызда өлкөбүздүн көйгөйлөрүн батыруу мүмкүн эмес. 
Ошондуктан формалдуу убадалардан баш тартып, биз чече ала турган 
жана биздин колубуздан келе турган эң маанилүү маселелерге гана 
токтолдум. 
Өлкөбүздө акыркы жылдары жүргүзүлүп жаткан саясий реформалар өз 
м а к с а т ы н а  ж е т и п ,  ж а р а н д а р ы б ы з  ө з  к е леч е г и н  т а н д о о д о 
жоопкерчиликтүү мамиле кылат деп ишенем.

Баткен облусу өлкөбүздүн алыскы аймагы эмес. Кыргызстан Баткен облусунан 
башталат! 

Эгер Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине депутат болуп шайланып 
калсам мен төмөндөгүдөй мыйзам долбоорлорун сунуштайм:

"Парламент - жергиликтүү бийлик" формуласын кармануу менен депутат болуп 
шайланып калсам өлкөбүзгө сырткы жана ички инвестицияны тартып, социалдык 
инфраструктураны өнүктүрүү. Баткен аймагынын жашоочуларына көп кабаттуу 
үйлөрдү, мектеп жана бала бакчаларды курдуруу башкы максаттарымдын бири. 

- Жарандарга, алгач Баткен аймагынын жашоочуларына социалдык жана башка 
кепилдиктерди камсыздоо;

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

БАТКЕН ШААРЫ, САЛИХОВ КӨЧӨСҮ 
ТЕЛ.: (0555) 29-99-69

ПОЧТА: RAJABALIEV.NURLAN@MAIL.RU    

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Өнүккөн аймак-өнүккөн өлкө

Аркабаев 
Номанжан
Акматович

Туулган датасы: 09.05.1959

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
ИИМдин пенсионери

Кадрларды даярдоо жана дайындоо багытында бүгүнкүдөй  эмес, реалдуу 
конкурстук тандоолорду ишке ашырууга жетишүү;

Баткен облусуна өзгөчө аймак статусун чечүү жана каржылоого жетишүү.

1. Ички саясат багытында. Коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүнүн 
кечиктирилгис чараларын кабыл алуу боюнча парламентте маселе коюу жана аны 
ишке ашыруга коомчулукту тартуу;
Бул багытта сот жана күч структураларында принципиалдуу реформаларды ишке 
ашыруу. Мисалы, аталган тармактарды коомчулуктун түздөн-түз катышуусу менен 
тазалоо; Укук коргоо органдарынын жетекчилерин жана судьяларды ротациялоо.
Конституциялык тартипте өлүм жазасын калыбына келтирүү. Эгер бул сунуш толук 
колдоого ээ болбосо, анда өлүм жазасын сот, күч, көзөмөлдөп-текшерүү 
органдарынын кызматкерлери, жергиликтүү жана Жогорку Кеңештин депутаттары 
үчүн белгилөөгө жетишүү. Адам укугун коргоо боюнча мыйзам талаптарын 
катаалдаштыруу.
Өлкөдөгү ЖОЖдордун санын 50дөн 10 – 12ге чейин кыскартуу жолу менен 
тармактын материалдык-техникалык, профессордук-окутуучулук курамынын 
сапатын олуттуу жакшыртуу. Мунун өзү бул багыттагы туура эмес саясаттан улам 
пайда болгон массалык жумушсуздукту кескин азайтууга, сандан сапатка өтүүгө 
салым кошору талашсыз.

Агартуу, саламаттыкты сактоо тармактарында эмгектенгендерди социалдык 
жактан колдоону олуттуу жакшыртуу.

Өнөр-жай тармагын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү багытында, биринчи 
кезекте, Россия, Турция, Өзбеистан, Беларусь сыяктуу алдыңкы жана сыналган 
мамлекеттер менен кызматташууну дагы да күчөтүү.
Туризмди өнүгүүнүн негизги багыттарынын бири катары жолго коюу.

Россия менен аскердик кызматташуу алкагында Баткен облусуна РФ 
Кыргызстандын биргелешкен аскердик базасын жайгаштыруу.

Жогоруда белгиленген талаптарды жакынкы жылдарда ишке ашыруу менен 
Кыргыз Республикасы өнүгүүнүн ишенимдүү жолуна түшө алат деп ишенимдүү 
айтууга болот.

2. Тышкы саясат багытында. Россия баш болгон КМШ мамлекеттери менен 
карым-катнашты заман талабына ылайык бекемдөө (инветицияларды тартуу, 
аскердик кызматташуу, кадрларды даярдоо ж.б. тармактарда). Чек араларды 
аныктоону биротоло аягына чыгаруу.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

БАТКЕН ШААРЫ, САЛИХОВ КӨЧӨСҮ 5
ТЕЛ.: (0777) 72-81-18

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

TALAPKER.SHAILOO.GOV.KG - сайтында талапкерлер, алардын программалары, шайлоо фонддору жёнщндё кененирээк маалымат 

ТАТЫКТУУЛАРДЫ ТАНДАП – ӨНҮГҮҮНҮ ТАНДАЙБЫЗ!ТАТЫКТУУЛАРДЫ ТАНДАП – ӨНҮГҮҮНҮ ТАНДАЙБЫЗ!


