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№ 32 КОЧКОР ШАЙЛОО ОКРУГУ БОЮНЧА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ЖОГОРКУ КЕЪЕШИНИН ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕРЛЕР 

Кулбараков
Абтандил

Илдузович

Туулган датасы: 21.09.1961

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
ЖК депутаты

Менин негизги максатым – жаратылыш байлыктарын 
коромжусуз пайдалануу жана экология-экономикалык абалды 
турукташтыруу жолу менен берилген аймактын тургундары үчүн 
жакшы жашоо шарттарын түзүү. Күнөстүү Кыргызстаныбыз кен-
байлыкка бай өлкө. Бизде баардык кен байлыктар бар. Биз муну 
максаттуу жана элдин пайдасына иштетүүнү тыкыр 
көзөмөлдөшүбүз абзел!

БИЗ КЕЛЕЧЕК ҮЧҮН ЖООПКЕРБИЗ!

Мен Нарын областынын аймагынан, тагыраагы бир мандаттуу 
№32 Кочк ор  шайл оо  округунан  Жогорк у  Кеўештин 
депутаттыгына талапкер болуп чыктым. Биздин областтын 
жашоочуларынын басымдуу көпчүлүгү мал чарбачылыгы, айыл 
чарбачылыгы менен алектенет. Андыктан, бул тармактар толук 
кандуу жана туруктуу өнүгүш үчүн мыйзамдаштыруу жана 
инвестиция тартуу жолдорун иштеп чыгыш керек. Ички жана 
тышкы инвесторлор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, аларда 
болгон финансы каражаттарын тартуу зарыл. Ушул тапта 
инвестиция салам деген ишкерлер үчүн тоо-кен тармагы 
баарынан кызыктуу экени чындык. Ошол эле убакта, бул 
тармакта учурда көптөгөн көйгөйлөр топтолуп калганы белгилүү 
жана аларды жакын арада чечпесе, аймактын жашоочулары 
үчүн экологиялык да, социалдык да түйшүктөрдү жаратары 
бышык. Албетте, чоң көлөмдөгү инвестициялык каражаттарды 
тартуу үчүн экономикалык туруктуулук жана мыйзамдуулук 
талап кылынат.  Менин ишмердигимдеги көрөңгөлүү 
багыттардын бири - кен байлыктарын казып алуудагы 
мыйзамдуулукту анализдөө, талдап чыгуу деп билем. Мыйзам-
ченемдүүлүктү талдоо жана өзгөртүү жолу менен бул тармактагы 
көйгөйлөрдү оң жагына чечүүнү илгерилетип, алдыга жылдырсак 
болот. Аймактын ар бир жашоочусунун турмушуна жакындан 
аралашып, аз камсыз болгон муктаждыгы бар үй-бүлөлөр үчүн 
ы ң га й л у у  ж а ш о о  ш а рт т а р ы н  т ү з ү п  б е р ү ү  н е г и з г и 
максаттарымдын бири. Мен шайлоочулардын ишенимине ээ 
болуп, Жогорку Кеңешке шайланып калсам элдин ишеничин 
актоого бар күчүмдү жумшайм. Ошондой эле ак ниетим менен 
элиме,  мекениме кызмат кылуу,  коомубуздун жана 
мамлекетибиздин кызыкчылыктарын коргоо менин негизги 
максатым жана жашоодо карманган ишеничтүү багытым, 
принцибим бойдон кала берет. Мага шайлоочуларымдын 
ишеничинен өткөн баалуу нерсе жок!

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

ТЕЛ.: 0709 88 33 11, 0771 717 171, 0703 54 60 60 
ПОЧТА: AMANTUR.85@MAIL.RU

Сөз менен эмес, иш менен далилдейбиз!

Жумаев 
Сайранбек

Кенешбекович

Туулган датасы: 2.02.1962
Иштеген жери жана ээлеген кызматы:  Кыргыз Республикасынын 

Экология жана климат боюнча мамлекеттик комитетинин Бишкек аймактык 
башкармалыгын көзөмөлдөө-текшерүү кызматынын башчысы 

Мен, Жумаев Сайранбек Кеңешбекович, өмүрүмдүн 
дээрлик баардыгын мамлекеттик кызматтарда иштөө менен 
өткөзүп келем. Ошондуктан бул системаны ичинен терең 
билем деп эсептеймин. Өлкөбүздө акыркы он беш жылда 
элдик толкундоолор менен үч сапар бийлик алмашты. 
Мунун баары социалдык калыссыздыктан жана ошондой 
эле шайлоолор мезгилинде элди "сатып алуулардын" 
кесепетинен болду деп эсептейм. өлкөбөздөгү өтө орчундуу 
моралдык, социалдык - экономикалык кризистерге карабай 
эл и б и з  ч ы д а п ,  и ш т е п ,  ж а ш а п  к ел е  ж ат ы ш ат. 
Кыргызстандагы элдин проблемасы - бул менин да 
проблемам. Менин программам кыскача төмөнкү 
пункттардан турат: 

Бул менин кыскача программам. Иштин жүрүшүндө жалпы 
кыргыз элиме пайда алып келүүчү мыйзамдарды 
чыгаруунун үстүнөн, ошондой эле калыс иштөөгө басым 
жасаймын.

2. Өлкөдө административдик реформа ойдогудай, жалпы 
элдин кызыкчылыгына ылайык журбой жатат. Ушул багытта 
иштерди жүргүзүү .  Өзгөчө  административдик  - 
территориялык бөлүнүштү карап чыгуу, реформалоо.

Бир мандаттуу №32 Кочкор шайлоо округунан талапкер 
Жумаев Сайранбек Кеңешбековичтин шайлоо боюнча 
программасы.

1 .  П е н с и о н е рл е рд и н ,  ж а л г ы з  б о й  э н ел е рд и н , 
мугалимдердин, саламаттык-сактоо кызматкерлеринин 
социалдык-экономикалык абалдарын жакшыртуу 
багытында иш алып баруу. 

3. Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларынын 
талаптарын, өзгөчө экологиялык мыйзамдардын 
бузгандарга жоопкерчиликти күчөтүү. Административдик 
таасир берүүнүн нормаларын жана штрафтардын 
өлчөмдөрүн күчөтүү.
4. Жаштарга таза ыйман менен жашоону жайылтуу. Илимге, 
билимге жана спортко кызыгууларын арттыруу.
5. Өлкөдө социалдык калыс саясат жүргүзүлүшүнө 
жетишүү.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Джапанов
Аттокур

Асаналиевич

Туулган датасы: 04.05.1970

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
КРСУ, профессор

 Кыргыз Республикасынын финансылык көз карансыздыгы;

 Салыктан жеңилдетүү системасын киргизүү.
МАМЛЕКЕТТЕ:
  Өлкөбүздө укук үстөмдүгү принциптерин түзүү;

ЭКОНОМИКАДА:

 «Узак убакытка» кредиттерди берүү менен кичи жана орто 
бизнестерди мамлекет тарабынан колдоо;

 Мамлекетибиздин өзөгүнө кайрылуу;
 Чыныгы элдин бийлигин орнотуу, элдик демилгелерди колдоо, 
коргоо;
 Элибиздин салттуу баалуулуктары болгон каада-салтын, үрп-
адатын коргоо жана жана андан ары өркүндөтүү;
СОЦИАЛДЫК САЯСАТТА:
 Кыргызстандагы үй-бүлө жана коомчулукту социалдык жактан 
коргоо;
 Балдар тууралуу программаларды колдоо жанан коргоо;
 Көп балалуу үй-бүлөлөрдүн жеңилдетүү шарты менен турак жай 
алуу программаларын киргизүү жана колдоо;
 Социалдык чөйрөдөгү кызматкерлердин орточо айлык акысын 
көтөрүү;
 Мугалимдердин орточо айлык акысын жана мугалимдик 
кесиптин абройун көтөрүү.

 Искусство боюнча балдар мектептерин ар жактан колдоо;
 Бардык жарандардын маданий мурастарга болгон табитин 
жогорулатуу;
 Зордук-зомбулук идеологиясын пропагандалоого чектөө 
чараларын киргизүү.
ДЕН СООЛУК ЖАНА ЭКОЛОГИЯ БОЮНЧА:

РУХИЙ ЖАНА МАДАНИЙ БААЛУУЛУКТАР БОЮНЧА:

 «Кыргызстандын экология саясаты» делген мамлекеттик 
максаттуу программасын кабыл алуу;

 Спорттун бардык түрлөрүн өнүктүрүү жана колдоо;
 Активдүү жашоо образын пропагандалоо;

Кыргызстаныбыз бирөө гана, биздин Ата Конушубуз, бул – 
биздин жерибиз, биздин – өлкөбүз. Көзүбүздүн карегиндей 
сактайлы!

 Майыптардын спорт объектилерине киргизүүсүн камсыздоо.

 Шаарларда бактарды отургузуу, парктарды көбөйтүү ж.б.
ДЕНЕ ТАРБИЯДА:

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Мекенибиздин жыргалчылыгы болгон 
элдин кызыкчылыгын коргоо

Турумбеков 
Максатбек 

Медербекович

Туулган датасы: 28.02.1983

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Кыргыз Республикасынын Финансы жана экономика министрлиги башкы адис 

9. Тиешелүу мамлекеттик программалрдын алкагында карапайым 
жарандар үчүн турак-жайды комиссиясыз бөлуп сатынуу ишке 
ашыруу;

12. Маданият аркылуу коомдун идеологиялык чөйрөсүнүн 
өзгөрүшүнө материалдык жактан баштап руханий,адеп-ахлактык 
жана инновациялык баалуулуктарга чейин таасир берүү;

10. Депутаттардын шайлоочулардын алдындагы жоопкерчилигинин 
жана иш-аракеттеринин ачык-айкындуулугунда укуктук 
механиздердин өркүндөтүү;
11. Мамлекет тарабынан билим берүү системасын каржылоону 
көбөйүү жана кийинки беш жылдын ичинде билим берүү 
системасында көп тилдүү билим берүү программаларын киргизүү;

5. Сот ишинин  апатын жана алардын дисциплинардык 
жоопкерчилигин баалоодо критерийлер системасын киргизүү жана 
ачык-айкындуулук принциптерин иштеп чыгуу;
6. Туризмге тышкы жана ички түз инвестицияларды тартуу жана 
көрсөтүлгөн туристтик кызматтардын сапатын жогорулатуу;
7. Жаштар саясатын эл аралык сектордук ыкма аркылуу билим 
берүү,ишке орношуу ,чыгармачылык,ишкердик,спорт жана 
ыктыярчылык сыяктуу тармактарда кыска мөөнөттүү жана узак 
мөөнөттүү чараларды колдонуу;

2. Укук коргоо органдарынын эмгек акысын жогорулатуу,билим берүү 
системасын реформалоо жана алардын саясий процесстерге 
лоялдуу болуусуна эмес,элге багытталышына басым жасоо;

15. Ар бир райондогу суу жетпеген жерлерге тамчылатып сугаруу 
системасын киргизүү;  

13. Мамлекеттин жетиштүү азык-түлүк өндүрүүнү кепилдикке 
алышына жана дыйканчылык менен алектенген жарандарга 
татыктуу жашоо деңгээли үчүн шарт түзүү;

3. Мигранттардын башка өлкөдөгу укктарын жана кызыкчылыктарын 
мыйзам чегинде коргоо,эмгек талаш-тартыштарын жөнгө салуу 
боюнча маселелерди чечүү;

8. Коррупцичнын потенциялын минималдаштырууга багытталган 
мыйзамдарды өнүктүрүү ,мамлекеттик органдарга көз карандысыз 
жана жогорку кеңештин тиешелүү комиттерине отчет берүүчү 
коррупцияга каршы комиссарлар институтунун киргизүү;

1. Жеке инвестицияларды тартуу аркылуу секторду өнүктүрүү;

4. Калктын коопсуздугун тийиштүү деңгээлде камсыздоо үчүн чек ара 
аймактарынын аскердик жактан бекемделишине,армияда толук 
кызмат кылуу жаштар арасында кадыр-барктуу жана укук коргоо 
органдарына кабыл алуунун шарты болуусуна көңүл буруу;

14. Инфраструктураны модернизациалоо, натыйжалуу башкаруунун 
заманбап ыкмаларын киргизүү жана ресурстарды пайдалануунун 
ачыктыгын камсыз кылуу аркылуу ооруканалар системасында 
медициналык кызматтын сапатын жогорулатуу;

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Алымжанов 
Айбек

Орозбекович

Туулган датасы: 16.08.1970

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
ЖЧК “Жандос ” башкы директор 

1. Өспүрүмдөрдүн тамак-аш коопсуздугун камсыздоо. 

2. Келечегибиздин ээси болгон жаштарыбызды алдыдагы 
турмушка багыттоо

c. Көмөкчү чарбаларда заманбап жабдуларын колдонуу менен 
айланада жашаган коомду заманбап технологиялар менен 
тааныштыра алабыз.

Бала-бакча жана мектептерде көмөкчү чарба (подсобное 
хозяйство) аянтчаларын уюштурууну колго алуу керек. Бул 
көмөкчү чарбаларды көп тармактуу колдонсок болот:

b. Эмгекке жарап калган 9-11 класстын балдарын багбанчылык 
кесибине окутуп, практика жүзүндө аларга өсүмдүктөрдү туура 
өстүрүү менен көп түшүм алууну үйрөтө алабыз.

Экономикалык абал эмгек базарында болгон талаптын тез 
өзгөрүшүнө алып келүүдө. Бүгүнкү кесип эртең керексиз кесипке 
айланууда. Окуу жайларыбыз көп, бирок көбү экономикалык 
кызыкчылыктын негизинде иш алып баргандыктан жаштардын 
кайсы кесипке ээ болоорун, же кайсы кесипке шыгы бар 
экендигин эске алышпайт. Ушул көйгөйдү чечүү үчүн 
балдарыбыз мектеп уясынан учуп чыкканча биз аларды 
келечекке даярдап алышыбыз керек. Ушул себептен улам биз 
балдарыбыз үчүн 5-6 класстан баштап эле профориентациялык 
иш-чараларды жүргүзүүбүз керек. 

a. Көмөкчү чарбаларда жашылча-жемиштерди (картошка, перец, 
капуста ж.б.) өстүрүү менен балдардын тамак-аш коопсуздугу 
боюнча маселени чечкенге мүмкүнчүлүктөр бар. 

3. Жаштарды коомдук иштерге активдүү аралаштыруу.
Биздин жаштар коомдун талабына ылайык болгон маалыматка, 
илимге жана билимге ээ болушу керек. Ошондуктан бул жаатта 
көп иш-чараларды колго алышыбыз керек. Мисалы ар бир айыл 
өкмөттөгү активдүү жаштарга социалдык же экономикалык 
проектилерди туура иштеп чыкканды окутуп, жергиликтүү жана 
эл аралык донорлор менен иш алып барууга үйрөтүшүбүз керек. 
4. Диверсификацияланган экономиканы түзүшүбүз керек.
Б и з  ж а ш а га н  ч ө л к ө м  а й ы л - ч а р ба  т а р м а г ы н а  ө т ө 
ылайыкташтырылган. Негизги багыт мал-чарба, ошондой эле 
дыйкандарыбыз картошка, буудай айдап келишет. Бирок 
кошумча катары алтернативдик өсүмдүктөрдү эске алышыбыз 
керек. Башкача айтканда рынокту диверсификациялашыбыз 
керек. 

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Асанбаев 
Майрамбек

Жекшенович

Туулган датасы: 29.10.1966

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Фермер 

Мейли тоютка, мейли азыкка айдап сээп өстүрүүгө келгенде 
үрөөнчүлүк көйгөйлөрү, эт-сүт азыктарын даярдоодо порода 
маселеси, чарбачылыкты жылдырууга келгенде кредит баш оорусу 
жаралат. Элеттиктин турмушунда ээрчишип жүргөн бул 3 көйгөйдү 
мамлекет бирдиктүү чече албай койду. Мамлекетте бирдиктүү 
программа иштелип, элдин талкуусуна коюлуп кабыл алынып иш 
алпарылышы керек деп эсептейм.

Сугат суу ишин жакшыртууда биз 2003-2005-жылдары «Ортон», 
«Шиш-Чоку» СПАларын уюштуруп, каналдар менен БСРларды 
оңдодук эле. Бирок, азыр бардык эле СПАлардын иши начар болуп 
калды. СПАларга жергиликтүү жана республикалык бюджеттен акча 
бөлүп берүү маселенин чечүү керек. Биздин тажрийбабызды СПА 
менен таза сууну бириктирип Муниципалдык ишкана түзүп өз 
бюджетибизден субсидия берип келгенбиз.  Биздин бул 
аракеттерибиз ар тараптуу колдоого ээ болуп республикалык 
деңгээлде түзүлүп, иш тажрийбабыз КР ЖК депутаттарына, КР 
Өкмөтүнө жана көпчүлүк айыл өкмөттөрүнө берилди эле. Бул 
идеябыз дагы эле актуалдуу болуп турат. Быйылкы суу тартыштыгын 
Чүйлүктөр үчүн мамлекет СССРден калган жер астынан суу сордуруу 
системасын кайра оңдоого каражат бөлүп бергени – сугат суу 
мамлекетсиз чечилбешине далил болду. Мамлекет БСР, БДР, 
плотина жана канал куруп бербесе суу тармагы өнүкпөйт.

Биздин бир мандаттуу шайлоо округуна кирген 3 район жана 
облусубуздун көгөйлөрү окшош. Аградык маселенин чечилиши 
менен гана элет эли өнүп-өсүп, өз киндигин өзү кесип оокат кылып 
келүүдө. Дагы эле чечилип бүтпөгөн сугат суу, малга тоют даярдоо, 
азыктарды сатуу, жайыт, кредит, асыл-тукумдуулук, сорт үрөн 
чарбачылыгы…Бул багыттарда менин сунуштарым төмөндөгүчө:
Мен айыл өкмөтүнүн башчысы болуп 3 ирет шайланып иштеген 
тажрыйбамдан улам ынанымым бар. 

Айыл көйгөйлөрү чечилип, элет өнүкпөйүн биздин аргардык 
Кыргызстаныбыздын өсүп-өнүгүп кетиши күмөн маселе. Айылдын 
баардык көйгөйлөрү айыл өкмөтүнө жүктөлүп калган, бирок айыл 
өкмөттөрү дээрлик мамлекеттик субсидияда турат. 

Экономикалык абалыбыз өтө начар. Учурунда мамлекеттик 
бюджеттин 34-35% толуктап турган алтын кен иштери чет 
элдиктердин колуна кетип, бюджет куру жалак калып журду эле. 
Мамлекет Кумтөрду иштетүүнү колго алып, бюджетти толуктоого 
аракет жасап жаткандай эле спиртке, даарыга жана тамекиге 
монополия кылууга өтүшү керек. Мамлекеттин да өз бизнеси 
болмойун, элден чогулган салык менен оокат кылып отурушу – 
экономиканы чөктүрүп салаарын көрүп отурабыз. Монополист 
бизнестин жашоосу мамлекеттин жашоосунан жогору болуп турат.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Керимкулов 
Нурлан

Бейшенбекович

Туулган датасы: 14.02.1975

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Убактылуу иштебейт 

4. “Таза суу – өмүр булагы”

- санитардык, гигиеналык нормаларды сактоо;
5. Айыл чарба багыты

- маалыматтык базаны чыңдоо жана элге жеткирүү;

6. “Капитал”

- сугат маселелерин системалаштыруу жана суу арыктарын, 
каналдарын реконструкциялоо.

7. Дени сак, асыл тукум мал чарбачылыгы (ветеринария)

- жаш ишкерлерди колдоо жана багыт берүү.

- эт, сүт багытындагы сапаттуу малдын санын көбөйтүү;

- айыл чарба продукцияларынын сортторун жакшыртуу жана эл 
аралык стандартка жооп бере турган лабораторияларды куруу, 
өндүрүлгөн азык- түлүктү экспорттоо;

- чакан жана орто бизнестердин өнүгүшүнө колдоо көргөзүү, 
ишкерлерди колдоого ала турган бирдиктүү системалашкан 
мамлекеттин кепилдигин камсыздоо;

- ветеринардык көзөмөлдү жакшыртуу;

Урматтуу, замандашым! Биздин программа, аталган жолдор, 
реалдуу жана аткарылуучу факторлор менен коштолду.  Туура 
тандоону жасоо сиздин колуңузда!

- айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү;

- мал чарба багытындагы өндүрүштү көбөйтүү жана экспорттоо;

- таза суу тартыштыгын жоюу;

- кооперативдерди түзүү жана сапатын жакшыртуу;

- аймактардагы логистика борборлору, чакан жана орто бизнестерди 
колдоо;

- мугалимдердин социалдык турмуш шартын жеңилдетүү;
- элеттеги жаштарды жогорку билим алууга ынтызарлыгын арттыруу 
жана толук маалыматтык булактарды камсыздоо; 

- ооруканалардын абалын жана техникалык шарттарын жакшыртуу;

2021-жылдын 28-ноябрында өтө турган Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлигимди №32 - Кочкор 
шайлоо округунан коюп жатып, сиздерге төмөндөгү программамды 
сунуштайм.

- региондорго жаш кадрлардын келип иштөөсүнө моралдык жана 
материалдык шарттарды түзүү;

1. “Билим – жашоо чырагы”

- медицина кызматкерлеринин социалдык турмуш шартын 
жеңилдетүү. 
3. “Жаштар үчүн жаркын келечек” 

Программа  «Өнүгүүгө 7 (жети) кадам» деп аталып, үч чоң тармактын 
негизинде түзүлдү. Алар экономикалык, социалдык жана айыл чарба 
тармактарынын көйгөйлүү маселелерин кучагына камтыйт. 

- жаштардын үй-бүлөлүк, моралдык баалуулуктарына көңүл бөлүү;

2. “Дени сак мамлекет”

- билим берүүчү объектилердин сапатын жакшыртуу жана куруу;

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Ажымамбетов 
Актан

Айылчиевич

Туулган датасы: 24.05.1979

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Коррупцияга каршы элдик союз директор 

1. Эл арасында ар кандай түрдүү оорулардын күч алышы.

5. Үй-бүлөлүк баалулуктар көзөмөлгө алынбагандыктан 
ажырашуулардын көп болуп жаткандыгы көптөгөн 
балдардын жетим болуп чоңоюшу, Кыргызстанда ата-энеси 
жок жетим балдар үйлөрү көп ачылуусу өкүндүрөт. 

7. Акыйкатсыздык өкүм сүрүп сот, милиция, прокуратура 
кызматкерлери биргелешип элге кызмат кылышпастан кээ 
бир учурларда өздөрү мыйзамсыз коррупциялык жолдорго 
барышып күнөөлүүлөрдү коргошуп, күнөөсү жок адамдарды 
күнөөлүү кылып коюушу өкүндүрөт.

4. Элибиз руханий кризиске такалып жан дүйнөнүн 
тынчсыздыгы ооруларга, стресске алып келүүдө. Улуттук жол 
багытыбыз (идеология) такталбастан ар маданияттардын, 
диндердин, секталардын түрлөрү киргизилип, терс 
көрүнүштөр элибиз бир ойго биригип алдыга карай 
жылдырууга жолтоо болууда.

3. Банктардан кредит алышып, төлөй албастан үй-жайынан 
айрылышып, соттолушуп, керек болсо өз жандарын кыйганга 
баргандыктары.

Менин башкы максатым: Кыргыз элибиз укуктук-моралдык 
жана социалдык жактан бирдей деңгээлде камсыз болуп, 
бай, кедейге бөлүнбөстөн адамдар бири-бирин колдоп 
коомдун баалуулугу адамдар өзүбүз экендигибизди 
моюндап, эң алгач коом оңолушу үчүн адамдардын аң 
сезимин мекенди сүйүүгө, бири бирин баалоого багыттап 
мекенибиздин жол багытын (идеологиясын) тактап өнүккөн 
алдыңкы мамлекеттерден болушуна жетишүү.
Азыркы учурдун көйгөйлөрү:

2. Миграция, элдердин өз үйлөрүн таштап чет элге оокат 
кылыш үчүн кетиши.

6 .  К а р ы л а р ы б ы з г а  к е р е к т ү ү  д е ң г э э л д е  к ө ң ү л 
бурулбагандыктан, пенсиялар жетишпегендиктен, азыркы 
учурда уул-кыздарыбыз элибиздин салттуу тарбиясы менен 
чоңойбогондуктан, карылар үйлөрүнүн көбөйүшү келип 
чыгууда.

8. Жер астындагы, жер үстүндөгү кең байлыктар жалпы элге 
тең бөлүштүрүлбөстөн, лицензия берген кызматтагылар 
менен бир топ адамдардын кызыкчылыктарына эле иштеши, 
экономикабызга чоң сокку болууда.
9. Бейиштин төрүндөй болгон керемет жерибизде туризм 
тармагынын өнүгүшүү жолго коюлбагандыгы.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Омолдошова
Айжан

Рыскуловна

Туулган датасы: 02.04.1978

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
“Ала-Тоо 24” журналист 

Сергек жашоо ыңгайын пропагандалоо, спорттук иш-чараларды 
уюштуруу.

Ар бир ишкана жана мекемелер менен өз ара байланышты чыңдоо
Ар бир айылдын муктаждык өзгөчөлүктөрү боюнча ар кандай 
өнүктүрүү долбоорлорду иштеп чыгуу менен жаштарды жумушка 
тартуу. 

Айлана-чөйрөнү коргоо жана экологиялык көйгөйлөрдү жок кылуу 
багытында таштанды калдыктарын жок кылуу жана ар бир айылды 
жакшыртуу. 

 Айлана-чөйрөнү коргоо. Өспүрүмдөрдүн укуктарын коргоо боюнча 
кыймылын түзүү.

Өнүгүү багытында мектеп окуучулары, мугалимдер жана студенттер 
үчүн иш-чараларды уюштуруу.

Менин программам бир нече багыттардан турат:

Мен Омолдошова Айжан Рыскуловна өзүм төрөлүп өскөн Нарын 
облусунун тагдырына деги эле өлкөмдүн келечегине кайдыгер 
эмесмин. Ушул кезге чейин журналисттик кесибиме байланыштуу 
өлкөнүн булуң-бурчун кыдырып, ар бир аймакта, жада калса ар бир 
үйдө кандай көйгөйлөр бар экендигин көзүм менен көрүп, жон терим 
менен сезип келдим. Ар бир көргөн, билген маселени эфир аркылуу 
чагылдырып, бийлик бутактарына жеткирип, көтөрүлгөн 
көйгөйлөрдүн чечүү жолдорун издеп, алардын чечилүүсүнө түздөн-
түз өбөлгө болуп келдим. Эми дал ошол көйгөйлөрдү эфир аркылуу 
эмес, Жогорку Кеңештин трибунасына чейин алып чыгып, алыскы 
аймактагы элдин жашоо шартынын жакшырышына, экономиканын 
өнүгүшүнө, депутаттарга чоң ишеним артышкан жергиликтүү элдин 
демине дем кошкон кадамдарымды улантууга белсендим. Жаштар 
азыртан саясатка аралашып, өлкөнүн өнүгүшүнө байланыштуу 
демилгелерди көтөрүп, эл менен менен бийлик бутактарынын 
ортосунда көпүрө болуп, жаштар, аялдар деги эле коомчулук менен 
биргелешип иш алып барышы керек. Кыргызстанда жаштар жалпы 
калктын 30 пайызга жакынын, мындайча айтканда, үчтөн бирин 
түзөт. Ал эми аялдар калктын тең жарымынан көп. Бул кыйла чоӊ 
катмар, өтө зор күч. Ошондуктан, бийлик бутактары жаштардын жана 
аялдардын кандай гана маселеси болбосун колдоп, аларды чечүү 
аракетин көрүшү шарт. Аялдар менен кошо жаштардын 
кызыкчылыгын коргоо, алардын демилгелерин колдоо – менин 
башкы милдетим болгон жана боло берет. Азыр дүйнө тездик менен 
өзгөрүп жаткан мезгилде жаштар баштагы мамлекеттен жардам 
күтүп отуруу өнөкөтүнөн эбак кеткен.  Кыргыздын ар бир улан-кызы 
жаш мамлекетибизди өргө тартуу аракетин жасашы керек. Менин да 
бул жаатта өзүмдүн сунуштарым, идеяларым жана программам бар. 

Табигый байлыктарды коргоо, эл аралык стандарттар боюнча ишти 
туруктуу түрдө жүргүзүү.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Ниязалиева
Дамира

Абаскановна

Туулган датасы: 22.01.1960

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: «Бейшеналиев атындагы 
коомдук фонду» жана «Улуттук аялдар кыймылын» жетектейт.  

КАРЫСЫ БАРДЫН - ЫРЫСЫ БАР
 Мекенибиздин улгайган адамдары-нарктуу дөөлөтүбүз, 
алардын Мекенге болгон ак кызматы жогору бааланышы 
керек! 
 Пенсия, жөлөк пулдар кечиктирилбестен,  индексация 
сакталуу менен өз убагында төлөнүп турушу шарт! 
 Ар бир инсан бакубат карылыгында байгер өмүр сүрүшү 
мамлекет тарабынан кепилдениши зарыл!
БЕЙИШ - ЭНЕНИН ТАМАН АЛДЫНДА 
 Улуттун дени сак, руханий жактан заманбап калыптануусу 
энелердин ден соолугуна тыгыз байланыштуу. Ошондуктан, 
эненин ден соолугуна ар тараптан кам көрөлүшү керек.

- Саламаттыкты сактоо кызматкерлеринин маянасы татыктуу 
болушу кажет. 

 Санитардык көзөмөлдү күчөтүү менен бирге, санитардык 
кызматты жаңылоону камсыздай турган мыйзам долбоорун 
жазам. 

БИРИНЧИ БАЙЛЫК - ДЕН СООЛУК

 Жумгал, Кочкор, Ак-Талаа  райондук ооруканаларынын 
жетишсиз имараттарын куруу жана  заманбап жабдуулар 
менен камсыздоонун үстүнөн иштейм.

 Дүйнө жүзүнө келген “Ковид-19” пандемиясында кетирилген 
кемчиликтерди түп-тамыры менен жоюп, Саламаттык сактоо 
системасын рефомалоо кажет.

 Алыскы региондо иштеген дарыгерлерге кошумча колдоо 
көрсөтүү (каражат, соц.пакет) механизмдерин демилгелейм.

 Дарыгерлердин укуктары корголуп, маянасы индексация 
болуусу керек. 

 Кадр дайындоо маселесинде мамлекеттин ролун күчөтүү 
жана катуу көзөмөлгө алуу зарыл.

 Баатыр энелерге кошумча жеңилдиктер каралып,  
пенсияларына кошулган көрсөткүчтү 2 эсе көтөрүлушүн 
демилгелейм. 

 Мамлекеттик Саламаттык сактоо тармагына жетиштүү 
каражат бөлүнүп, дарылоо  заманбап ыкмаларга өтүшүнүн 
үстүнөн иштейм. 

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:
КОЧКОР АЙЫЛЫ, ОРОЗБАКОВА КӨЧӨСҮ №125

ТЕЛ.: +996 708 446 633

«Элим үчүн иштеймин!»

Сардарбеков
Сабырбек

Туулган датасы: 01.03.1957

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Жеке ишкер 

Элибиздин саясий, социалдык, экономикалык, чарбалык, маданий 
иштердеги проблемасы мага жат эмес. Мен аларды сиздер менен 
чогуу жашаган, иштешкен адам катары турмушубуздун терең 
түпкүрүнө чейин билем. Мен сиздердин суроо талаптар менен 
жүрөк өйүткөн мүдөө тилектерди аткаруу үчүн баратам.

4. Кыргызстан агрардык өлкө. Айыл чарбасын өнүктүрүүгө карата 
иштелип чыккан мыйзамдарды карап чыгып, айыл чарба 
п р о д у к ц и я л а р ы н  ө н д ү р ү ү  б о ю н ч а  ж а н ы  з а м а н б а п 
технологияларды, айылчарба техникаларын пайдалануу учун 
фермерлер менен дыйкандарга мамлекет тарабынан 
женилдиктерди, аз пайыздагы ссудаларды берүү жөнүндө 
мыйзамдарды кабыл алдырууга жетишем.

1. Буга чейин кабыл алынган мыйзамдардын айрымдары 
кандайдыр бир топтордун, айрым өз ара бириккен адмдардын 
кызыкчылыктарын көздөгө ылайыкташып, чийки, сапатсыз 
мыйзамдар кабыл алынган. Ошондуктан ушундай мыйзамдарды 
ривизиялап, элге гана иштей турган мыйзамдарды кабыл алуубуз 
керек.
2. Биринчи кезекте өлкөнүн каржы документин (мамлекеттик 
бюджет жөнүндөгү мыйзамын) жыл сайын кабыл алыууда өзгөчө 
билим беруу, саламаттыкты сактоо, коопсуздукту камсыз кылуу, 
маданият жана искуство менен спортту өнүктүрүүгө биринчи 
кезекте артыкчылык берип, көбүрөөк каражат бөлдүрүүгө 
жетишем. 
Мугалимдер менен медицина кызматкерлеринин свет менен 
коммуналдык төлөмдөрүн 50% кыскартууну киргизем.
    Ошондой эле Жогорку окуу жайларындагы контракттык 
системаны баардык окуу жайлар үчүн бирдей денгеелде. Азыраак 
өлчөмдө  камсыз кылуучу мыйзамды киргизем.
3. Пенсионерлерге,калктын социалдык жактан муктаж катмарына 
жана балдарга, алар тарабынан ар кандай кызмат көсөтүүлөрүнө 
акы төлөөдө менчигинин түрүнө карабаздан чет өлкөдөгү 
системаларга ылайык саатына акы төлөө мыйзамын киргизем. 

5. Биз суу ресурстарына бай өлкөбүз. Ошого карабастан 
Турдаакун Усубалиев тарабынан кабыл алынган сууну 
пайдаланууда коңшу өлкөлөргө сууну сатуу жөнүндөгү 
мыйзамдын толук ишке ашырылышына жетишем. 
Кудайдын, сиздердин колдооңуздар менен баарлык жакшы 
иштерди жасоого,  жана аткартууга билимим, тажрыйбам, күчүм 
жетет, мыйзамдарды өзүм жазам.
 

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Нурбек уулу
Ормон

Туулган датасы: 02.12.1990

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
«Таза Мекеним» ЖЧКсы Башкы директор.

· Кыргыз элинин улуттук баалуулуктарын, каада-салттарын 
жана маданиятын популяризациялоо боюнча иш чараларга 
көмөк көрсөтүү.

· Туризм тармагынын өнүгүүсүнө көмөк көрсөтүү.

· Элдин чарбачылыгына инновациялык жана экологиялык 
жактан зыяны жок ыкмаларды киргизүүгө көмөктөшүү;

· Түндүк-түштүк альтернативдүү авто жолунун сапаттуу жана 
белгиленген мөөнөттөн кечикпей курулушуна депутаттык 
көзөмөл жүргүзүү;

· Айылдык жана райондук медициналык мекемелердин элге 
кызмат көрсөтүүсүнүн сапатын жана материалдык-
техникалык базасын жакшыртууга көмөк көрсөтүү;

· Айыл тургундарынын экономикалык ишмердүүлүгүн 
активдештирүү, алдыӊкы чарбалар жана ишканалар менен 
тажрыйба алмашууга шарт түзүү;

Өлкөбүздөгү ахыбалды оӊдоп, өнүгүүгө карай бет алуубуз 
үчүн жаш ишкер катары эӊ алгач ишкердүүлүктү жана 
экономиканы алга жылдыруу зарыл. Ошондуктан 
платформамдын эӊ приоритеттүү багыты бул айыл 
экономикасын өнүктүрүү болуп эсептелет:   

· Айылдарда жаштар машыкканга зарыл болгон спорт 
залдардын уюштурууга көмөктөшүү;
· Авариялык абалдагы мектеп жана бала бакчалардын 
ордуна жаӊы имарат курдуруу боюнча тынымсыз иш алып 
баруу;

· Сессияларга активдүү катышуу жана аткаруу бийлиги 
менен шайлоочулар орсунда көпүрө болуу. Аймактын 
көйгөйлүү маселелерин Жогорку Кеӊештин трибунасынан 
көтөрүү жана Өкмөт алдына коюу;

· Талкаланган автожолдорду калыбына келтирүүга көмөк 
көрсөтүү, өзгөчө Жумгал жана Ак-Талаа райондорунун 
трасса жана ички жолдоруна басым кылуу;

· Айылдарда өспүрүм балдардын жана жаштардын спорт 
менен машыгуусуна талап кылынган шарттарды түзүүгө 
көмөк көрсөтүү;

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:
КОЧКОР АЙЫЛЫ
ТЕЛ: 0708 291 650

ПОЧТА: ORMON_NURBEKUULU@GMAIL.RU

Биз тарых жаратабыз

Самыйкожо
Мирлан

Туулган датасы: 19.05.1984

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Убактылуу иштебейт 

Билим берүү системасынын деңгээлин көтөрүү менен сапатын 
жогорулатуу негизги маселе.  "Билим алуу ийне менен кудук касканга 
барабар" деген сөздүн мааниси канчалык терең болсо билим берүү 
системасынын сапаты андан да терең болуусу зарыл. Анткени 
биздин келечек билим менен аныкталат. Өсүп келе   жаткан муун 
кандай билим алып жатканына терең көңүл буруубуз кажет. Ал 
билимди берип жаткан мугалимдердин сапаты менен жөндөмү өтө 
чоң орунду ээлейт. Эгерде, кайсыл бир мугалим жогорку окуу жайын 
коррупциялык жол менен параланып бүткөн болсо, ошол мугалим 
бүтүндөй бир муундун келечегине балта чаап коеру анык. Кыргызда 
мындай кеп бар: "Бир эле мыктын айынан бир такага доо кетет! Така 
сынса туяк жабыркайт. Туяктан тулпар аксайт. Тулпар аксаса, 
Тулпарды минген эр жыгылат, эр жыгылса ЭЛ жапа чегет.  

1. Билим берүү:

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешин мыйзам чыгаруу 
палатасы дейбиз. Демек, мыйзам чыгаруу палатасы болгон соң 
календардык план жана жыйындардын күн тартибинин негизинде 
мыйзам долбоорлорду коомдук талкууга чыгарып, добуш берүүнүн 
жыйынтыгы менен мыйзам чыгаруу ишмердүүлүгүн арттырып 
мамлекеттүүлүк үчүн Элге иштей турган мыйзамдарды кабыл алууга 
тийиш. Жалпы коммчулукка эң алгач Жогорку Кеңештин кандай 
орган экендигин туура жеткирүү маанилүү. Себеби, кийинки 
мезгилдерде жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлер, андан 
соң депутаттар элден добуш алуу үчүн амалкөйлүк менен алдоо 
жолдорун колдонуп, карапайым элдин кулк мүнөзүнө жана акыл 
эсине "Жогорку Кеңештин депутаты - арык касып бергич, жол сала 
калгыч, жарык коюп койгуч, ар кандай спорт площадкаларын кургуч" 
сыяктуу кур үмүткө жетелеген жалганчы айлакерлер болуп таанылып 
калды. Жогоруда айтылган социалдык маселелер албетте жасалууга 
тийиш. Бирок, алдоо жолу менен эмес мыйзам жолу менен чечилиши 
керек. Жогорку кеңешке депутат болуп бараткан кандидаттын эң 
биринчи маселеси каржы болуп эсептелинип келет. Анткени, "акча 
баарын чечет"  деген  түшүнүк  бар.  Ошол үчүн  ЖКнын 
депутаттарынын көпчүлүк бөлүгү алигархтар менен бизнесмендер.  
Бирок, учурдагы кырдаал менен жалпы коомчулуктун ой-жүгүртүүсү 
жана тандоосу өзгөрүлдү десек болот. Ар бир жаран күнүмдүк эмес 
эртеңки келечек жөнүндө ойлонуп мамлекетибиздин эгемендүүлүгү, 
азаттыгы өтө маанилүү экендигин түшүнүп калды. Бул шайлоодо 
адам добушун товар катары сатып алуучуларга жол бербейт деген 
чоң ишеним бар. Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңеши "Бизнес 
кылуучу" эмес! - мыйзам чыгаруучу палата экендигин ар бир жаран 
түшунүүсү зарыл!

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:
ТЕЛ.: 0550 600 755, 0709 600 755. 
ПОЧТА: BILIMORDO@GMAIL.COM

Турдубаев 
Съездбек  

Жумашалиевич

Туулган датасы: 10.07.1962

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Кыргыз Республикасынын Мугалим Конгресси. Төрага. 

Мен жакырчылыкка каршы күрөштү шайлоо алдындагы 
программамдын негизги максаты деп эсептейм. Төлөмдөр жана 
жөлөк пулдар жакырчылык менен күрөшүүгө жетпейт. Биринчиден, 
толук кандуу иштөөгө мүмкүнчүлүк берүү. Элибиздин калыс, 
татыктуу жашашын каалайм. Менин милдетим Жумгал, Кочкор, Ак-
Талаа донор жана дотацияда чыгаруу алдынкы өнүккөн областка 
айландыруу. Учурда мен бир нече багыт боюнча программа иштеп 
жатам: мугалимдерге, дарыгерлерге, муниципалитеттерге: Нарын 
облусунда өнүктүрүү фондун түзүп, элдин социалдык маселелерин 
чечүү. Кара-Кече көмүрүн тазалоо комбинатын куруу жана полукокс 
менен иштей турган 2300 МВт ТЭЦти куруу (себеби бүгүнкү күндө 
Кара-Кеченин запасы 2 млрд. тоннадан ашык). Ал эми көмүрдөн 
нефти, тонбой турган реактивдүү бензин, дизель чыгарууга болот 
жана газ алынат. Ошону менен бирге 25 миң жумушчу орун түзүлөт. 
Келечек муундарга таза суунун запастарын сактоо үчүн Нарын 
облусуна базальт заводун куруу максатын ишке ашырыш керек. 
Нарын облусунун ар бир районуна жашылча-жемиш өстүрүүчү 
күнөсканаларды куруу. Мугалимдерге менен медиктерге социалдык 
батирлер куруп берүү маселесин которуп жана ишке ашыруу. 

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:
ТЕЛ.: 0550 600 755, 0709 600 755. 

Почта: bilimordo@gmail.com

Касиеттуу жерим дейм, кадырман, 
асыл элим дейм. Элге татыктуу жашоо    

ЭСКЕРТЩЩ: №7 жана №11 талапкер ёз арызынын 
негизинде каттосу жокко чыгарылган.


