
 

Баткен районунун Самаркандек айылдык кеңешинин депутаттыкка талапкерлердин тизмеси 
7 мандаттуу № 1 Самаркандек шайлоо округу (УШК № 8059)  

 

№ Сүрөтү Талапкер жөнүндө маалымат Программасынын негизги багыттары 

1.  

 

Абдуллаев Азамат Төрөбаевич 

1999-жылы 14-мартында туулган, жогорку 

жалпы билимдүү, “ Кей Джи СМАРТ 

компани” жоопкерчилик чектелген коомунда 

башкы директор. 

 

1. Самаркандек айылына инвестицияларды жана жаңы технологияларды 

тартууга көмөктөшүү. Жаңы жогорку акы төлөнчү жумуш орундарын 

түзүү. 

2. Жолдорду өз убагын жана сапаттуу оңдөө боюнча “Чуңкурсуз жол” 

компаниясын уюштуруу. Жол кыртышын капиталдак оңдоонун жана 

көчөлөрдү реконструкциялоонун узак мөөнөтүү программасын түзүү. 

Сапатты контролдоо. 

 

2.  

 

Авдиев Адилбек Акматбекович 

1989-жылы 11-январныда туулган, жогорку 

билимдүү, убактылуу иштебейт. 

1. Айылга инвесторлорду тартып айыл жергесинин экономикалык абалын 

көтөрүү. 

2. Жаштарды спортко тартуу боюнча колдоо көрсөтүү. 

    З. Чек арада жайгашкан айылдардагы элдердин ортосунда чыр чатактын 

алдын алуу максатында иш-чараларды өткөрүп туруу. 

3. 

 

Алимова Гулнора Абдулатифовна 

1970-жылы 14-майынында туулган, орто 

билимдүү, Самаркандек байланыш 

бөлүмүндө почтальон.. 

1. Айылдын көйгөйлүү маселесин чечүү. 

2. Жакыр жашаган үй-бүлөлөргө маралдык жана материалдык жардам берүү. 

3. Айылдын бюджетин дотациядан алып чыгуу. 

4. Жаңы инвесторлорду тартуу жана жумушчу орундарды түзүү. 

5. Жаңы коомдук транспорт каттамдарын ачу 

 

4. 

 

Давбекова Айнура Бегишовна 

1973-жылы 26-сентябрында туулган, орто 

билимдүү, төрот бөлүмүндө мед айым. 

1. Самаркандек айылынын өнүгүүсү үчун инвесторлорду тартуу. 

2. Самаркандек айылына депутаттардын жардамы мененскважиналарды 

чыгарууга көмөктөшүү. 

3. Самаркандек айылын көрктөндүрүү. 

4. Кичи цехтерди ачып, жаштарды жумуш орду менен камсыз кылуу. 

 



5. 

 

Ибрагим кызы Азиза 

1993-жылы 20-июлунда туулган, жогорку 

билимдүү, жеке ишкер. 

1.Самаркандек айыл өкмөтүнө долбоорлорду, инвесторлорду тартуу менен 

жеке тургундарды жумуш менен камсыз кылуу. 

2. Самаркандек “ Тазалык”ишканасын кайра иштетүү. 

З. Чек арага жайгашкан жерлерде элдердин арасында чыр-чатактын алдын алуу 

максатында иш-чараларды жүргүзүү. 

 

6. 

 

Исакова Айнурахан Адылбековна 

1979-жылы 29-январында туулган, 

ожогорку билимдүү,№34 кесиптик лицейде 

мугалим.  

1. Самаркандек айылына, мектеп, бала бакчаларга инвестиция тартуу; 

2. Жаштарды майда кесиптик окууларга окутуп жумуш менен камсыз 

кылуу. Жаштарга ишкердикти үйрөтүү. 

3. Чек арадагы элдердин маселелерин өкмөт менен биргеликте чечкенге 

көмөк көрсөтүү. 

4. Айылдын тазалыгын көзөмөлдөп көмөктөшүп айлана-чөйрөсүн 

жашылдандыруу, жаңы айылдын кемчиликтерин биргеликте толуктоо. 

 

7. 

 

Исламидин уулу Касымбек 

1993-жылы 20-июлунда туулган, орто 

билимдүү, Рават орто мектебинде мугалим. 

1. Самаркандек айыл өкмөтүнө долбоорлорду, инвесторлорду тартуу менен 

жеке тургундарды жумуш менен камсыз кылуу. 

2. Жаштарды спортко кызыктыруу. 

3. Чек арага жайгашкан жерлерде элдердин арасында чыр-чатактын алдын алуу 

максатында иш-чараларды жүргузүү. 

 

8. 

 

Масейитова Айсулуу Момуналиевна 

1994-жылы 19-январында туулган, жогорку 

билимдүү, мугалим. 

1) Айылдын инфраструктурасын оңдоо жана инвесторлорду тартуу. 

2) Айыл жергесиндеги аялдардын көйгөйлөрүн көтөрүү. 

3) Окуу мекемелеринин абалын жакшыртуу жана көйгөйлөрүн чечүү. 

 

 



9. 

 

Мурзакулов Алтынбек Курбанбекович 

1978-жылы 29-сентябрында туулган, 

жогорку билимдүү, убактылуу иштебейт.. 

Айылга инвестиция тартуу, колдо бар каражаттарды туура пайдалануу, 

адилеттүү бийлик орнотуу, айыл ичиндеги көйгөйлөлдү көтөрүү жана чечкенге 

аракет кылуу. 

10. 

 

Рахман уулу Тайирбек 

1990-жылы 5-июлунда туулган, жогорку  

билимдүү, Аймактык аралык 

башкармалыгын Баткен аймактык бөлүмү. 

1). Айылдын көйгөйлүү маселелерин чечүү. 

2). Мүнкүнчүлүгү чектелген адамдардын укугун коргоо. 

3). Айылдын бюджетин дотациядан алып чыгуу. 

4). Айылга инвесторлорду тартуу менен жумуш орундарын түзүү. 

 

11. 

 

Салихов Кеңеш Каримович 

1961-жылы 4-ноябрында туулган, жогорку  

билимдүү, жеке ишкер. 

1. Самаркандек айыл өкмөтүнө долбоорлорду, инвесторлорду тартуу менен 

жеке тургундарды жумуш менен камсыз кылуу. 

2. Жаштарды спортко тартуу, колдоо көрсөтүү. 

3. Чек арада жайгашкан жерлерде элдердин арасында чыр-чатактын алдын 

алуу максатында иш-чараларды жүргүзүү. 

 

12. 

 

Таабалдыева Караматхан Турдубаевна 

1962-жылы 28-мартында туулган, атайын 

орто билимдүү, Самаркандек айылдык 

маданият үйүнүн башчысы. 

Айылыбызды өнүктүрүп, көйгөйлүү маселердин үстүндө иш алып баруу. Айыл 

өнүксө, айылыбызда ички жана сырткы миграция агымдары азайып отуруп жок 

болот деген ойду ишке ашыруу. 

Жергиликтуу бюджетин туура пайдаланууну көзөмөлдөө. Жергиликтүү 

тургундардын көйгөйлүү маселелерин чечүүгө көмөктөшүү. Айыл ичиндеги 

калктын жашоо шарттарын оңдоого депутаттык топ менен биргеликте 

аракеттенүү. 

 



13. 

 

Ташполотов Махамадин Исамидинович 

1970-жылы 18-февралда туулган, орто 

билимдүү, жеке ишкер. 

1) Айылдын жеке тургундарын иш менен камсыз кылуу. 

2) Долбоорлорду, инвесторлорду тартуу. 

3) Жаштарды спортко тартуу, колдоо көрсөтүү. 

4) Чек арага жайгашкан жерлерди элдердин арасында чыр-чатактын алдын алуу 

максатында иш-чараларды жүргүзүү. 

 

 

Баткен районунун Самаркандек айылдык кеңешинин депутаттыкка талапкерлердин тизмеси 

5 мандаттуу № 2 Орто-Сай шайлоо округу (УШК № 8058)  

№ Сүрөтү Талапкер жөнүндө маалымат Программасынын негизги багыттары 

1.  

 

Абдиманнап уулу Мунарбек 

1991-жылы 15-сентябрда туулган,  

жогорку билимдүү, дене тарбия 

мугалими. 

 

“Келечекти билим менен куруу” 

Албетте, мугалим келечекке  кам көрөт. “Келечек баардык 

жаштардын колунда эмес, билимдүү, акылдуу жаштардын колунда” 

– демекчи, жаштарга тарбия берүүчү эң негизги кесип ээлери 

мугалим. Ошондуктан коомдо мугалимдин кадыр баркын көтөрүү. 

Айыл жергесинде көйгөйлүү маселе көп. Биз маселесин көптүгүнө 

эмес, чечүү жолдоруна маани беришибиз керек. Мен депутаттыкка 

талапкер катары эң негизгиси айыл жаштарына ыйман, акыл, билим 

аркылуу туура багыт берүү менен спорттук иш чараларга көңүл 

буруу менен дени сак жаштардын коомун түзүү. 

“Кеңешип кескен бармак оорубай” – дегендей, баардык жасай 

турган ишибизди, идеяларыбызды, эл, депутаттар менен кеңешип 

иш алып барамын деген тилегим бар. 

3. 

 

Джусупов Хабибилла Ашимбекович 

1985-жылы 11-февралда туулган, орто 

билимдүү, жеке ишкер 

Эмгегим эл үчүн! 

1. Айылдын көйгөйлүү маселелерин чечүүгө көмөктөшүү. 

2. Мүмкүнчүлүгү чектелген жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн 

укугун коргоо. 

3. Айылга инвесторлорду тартуу менен жумуш орундарын түзүү. 



4.  

 

Жумагулов Авазбек Умарович 

1980-жылы 10-августта туулган, орто 

билимдүү, жеке ишкер 

Элге кызмат көрсөтүү! 

 

1. Айылдын жеке тургундарын иш менен камсыз кылуу. 

2. Долбоорлорду, инвесторлорду тартуу. 

3. Жаштарды спортко тартуу, колдоо көрсөтүү. 

5. 

 

Исманова Асылкан Имамалиевна 

1985-жылы 11-сентябрда туулган, орто 

билимдүү, жеке ишкер 

Чындыкты айтып, адилеттүүлүктү орнотуу! 

 

1. Мүмкүнчүлугу чектелген жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө 

жардам берүү жана укуктарын коргоо. 

2. Элге кызмат кылуу, айылдын көйгөйлөрүн чечүү. 

3. Айылга инвестиция тартып, чакан бизнес-долбоорлорду ишке 

ашыруу. 

6. 

 

Калбаев Уланбек Нурмаматович 

1984-жылы 11-декабрда туулган, орто 

билимдүү 

Жаштар алга! 

1. Самаркандек айылына инвесторлорду тартуу менен бирге жумуш 

орундарын түзүү. 

2. Мүмкүнчулүгү чектелген жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн 

укугун коргоо. 

3. Айыл ичиндеги көйгөйлөрдү чечуугө көмөктөшүү. 

4. Айыл жерине спорт комплексин куруу менен жаштарды спортко 

тартуу. 

 

7. 

 

Маматов Алимбек Акматович 

1974-жылы 4-январда туулган, орто 

билимдүү, айылдык кеңештин депутаты 

“Эмгегим элим үчүн!” 

1. Айылдын көйгөйлүү маселелерин чечүүгө көмөктөшүү. 

2. Мүмкүнчүлүгү чектелген жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн 

укугун коргоо. 

3. Айылга инвесторлорду тартуу менен жумуш орундарын түзүү. 

 



8. 

 

Матисаев Садыкбай Курбаналиевич 

1979-жылы 20-апрелде туулган, 

жогорку билимдүү, жеке ишкер 

“Бүгүнкү жаштардын ынтымагы-эртенки муундун келечеги!” 

1. Самаркандек айылына инвесторлорду тартуу менен бирге жумуш 

орундарын түзүү. 

2. Мүмкүнчүлүгү чектелген жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн 

укугун коргоо жана коомчулук менен бирге түзүлгөн 

программалардын негизинде колдоо көрсөтүү. 

3. Айыл ичиндеги көйгөйлөрдү чечүүгө көмөктөшүү. 

4. Айылыбыздагы сууга тиешелүү болгон маселерди колдон 

келишинче жардамдашуу. 

9. 

 

Темирбаев Уланбек Абдикаарович 

1979-жылы 4-январда туулган, орто 

кесиптик билимдүү, жеке ишкер 

Элим үчүн кызмат кылам! 

1. Элге кызмат кылуу, айылдын көйгөйлөрүн чечүү. 

2. Элдин социалдык абалын жана аймактын экономикасын 

көтөрүүгө көмөктөшүү. 

3. Чек арада жайгашкан айылдардагы элдердин ортосунда чыр-

чатактын алдын алуу максатында иш-чараларды өткөрүп туруу. 

 

10. 

 

Туллаева Ирсалат Каримовна 

1967-жылы 29-декабрда туулган, 

жогорку билимдүү, мугалим 

Мекен башаты үй бүлөдөн башталат 

1. Айылдын көйгөйлүү маселелерин чечүү. 

2. Жакыр жашаган үй бүлөлөргө моралдык, материалдык жардам 

берүү. 

3. Айылдын бюджетин дотациядан алып чыгуу. 

4. Аялдардын жумуш ордун камсыздап. Миграцияда жүргөн ата- 

энелердин санын азайтуу. 

 

11. 

 

Умаров Эрлан Заирбекович 

1995-жылы 16-январда туулган, 

жогорку билимдүү, дене тарбия 

мугалими 

Спорт ден-соолуктун булагы. 

1. Айыл тургундарынын көйгөйлүү маселелерин чечүү. 

2. Спортту өнүктүрүү максатында айылга спорт аянтчаларды куруу. 

Айыл тургундарынын арасында ар кандай спорттук мелдештерди 

өткөрүү. 

3. Айылга суу чыгаруу ‚ миграциянын санын азайтуу максатында 

айыл чарба иштерин өнүктүрүү. 

4. Жумушсуздукту азайтуу максатында жаш адистерди ар кандай 

жумуштарга тартуу. 

5. Жашаган аймакты ‚айыл көчөлөрдү тазалыгын кармоо 

максатында таштанды салуучу урналарды орнотуу. 

6. Аз камсыз болгон уй бүлөлөргө ар тараптуу жардам берүү. 

7. Айылды өнүктүрүү максатында ар кандай инвесторлорду тартуу. 



 

Баткен районунун Самаркандек айылдык кеңешинин депутаттыкка талапкерлердин тизмеси 

5 мандаттуу № 3 Паскы-Арык шайлоо округу (УШК № 8060, №8186) 

  

№ Сүрөтү Талапкер жөнүндө маалымат Программасынын негизги багыттары 

1. 

 

Алиев Элчибек Абдисаитович 

1972-жылы 10-ноябрда туулган,  орто 

кесиптик билимдүү, токой чарбанын 

бөлүм башчысы. 

 

“Эмгегим элим үчүн” 

1. Айылдын көйгөйлүү маселелерин чечүү. 

2. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укугун коргоо. 

3. Айылдын бюджетин дотациядан алып чыгуу. 

4. Айылга инвесторлоду тартуу менен жумуш орундарды түзүү. 

5. Бейөкмөт уюмдар менен иштешип, долбоорлорду тартуу. 

2. 

 

Бердыбаева Мария Джумабоевна 

1977-жылы 20-октябрда туулган, орто 

билимдүү, жеке ишкер 

Эл үчүн кызмат кылуу! 

1. Айылдын көйгөйлөрүн чечүү; 

2. Долбоорлорду тартуу; 

3. Мүмкүнчүлүгү чектелгендердин укугун коргоо; 

4. Эл менен тыгыз байланышта болуу. 

 

3. 

 

Гайыпов Урустөмбек Камалович 

1976-жылы 19-январда туулган, орто 

кесиптик билимдүү, жеке ишкер. 

“Элим үчүн кызмат кылам!” 

1. Элге кызмат кылуу,айылдын көйгөйлөрүн чечүү. 

2. Элдин социалдык абалын жана аймактын экономикасын 

көтөрүүгө көмөктөшүү. 

3. Чек арада жайгашкан айылдардагы элдердин ортосунда чыр-

чатактын алдын алуу максатында иш-чараларды өткөрүп туруу. 

4. 

 

Досматов Авазбек Маматалифович 

1993-жылы 22-мартта туулган, орто 

билимдүү, жеке ишкер 

“Жаштар келечеги!” 

1. Паскы-Арык айылына инвесторлорду тартуу менен бирге жумуш 

орундарын түзүү. 

2. Мүмкүнчүлүгү чектелген жана аз камсыз болгон уй-бүлөлөрдүн 

укугун коргоо. 

3. Айыл ичиндеги көйгөйлөрдү чечүүгө көмөктөшүү. 

4. Айыл жерине спорт комплексин куруу менен жаштарды спортко 

тартуу. 

 



5. 

 

Исраил кызы Айбегим 

1995-жылы 9-октябрда туулган, орто 

билимдүү, чек-ара дарыгерлер уюмунда 

волонтер. 

1. Аялдар үчүн спортук мелдештерди уюштуруп, спортко болгон 

кызыгуусун арттыруу. 

2. Мүмкүнчүлүгү чектелген жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн 

укугун коргоо. 

3. Айылга инвесторлорду тартуу менен жумуш орундарын түзүү. 

6. 

 

Ишимова Дилафруз Разокбердыевна 

1983-жылы 21-майда туулган, орто 

билимдүү, жеке ишкер. 

1. Аялдар үчүн спортук мелдештерди уюштуруп, спортко болгон 

кызыгуусун арттыруу. 

2. Мүмкүнчүлүгү чектелген жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн 

укугун коргоо. 

3. Айылга инвесторлорду тартуу менен жумуш орундарын түзүү. 

7. 

 

Касымов Аззамбай Абдимиталипович 

1973-жылы 28-июнда туулган, орто 

билимдүү, жеке ишкер. 

1. Ички жолдорду оңдоо. 

 

2. Жаштарга жумуш орундарын түзүп берүү. 

 

3. Паскы-Арык айылына инвесторлорду тартуу. 

8. 

 

Кожоев Улукбек Сайдимарович 

1992-жылы 14-сентябрда туулган, 

жогорку билимдүү, башкы директор. 

“Элге кызмат!” 

1. Ар бир айылда суу кампа. 

2. Айыл ичиндеги жолдорду асфальттоо. 

3. Кулан жаңы конушуна жол, таза суу, свет, бала бакча маселесин 

чечүү. 

4. Сугат суу маселесин чечүү үчүн көмөктөшүү, демөөрчү табуу. 

 



9. 

 

Набиев Абдурашит Мажитович 

1982-жылы 9-февралда туулган, 

жогорку билимдүү, мектеп директору 

“Элет өнүксө, өлкө өнүгөт” 

 

Менин айылдык кеңешке депутат болуу максатым, эл менен тыгыз 

байланышта болуу менен элдин көйгөйүн жергиликтүү бийлик 

органдарына жеткирүү жана анын чечилүүсүн жакшы жолго коюу. 

10. 

 

Тулаев Мамашарип Каримович 

1966-жылы 20-январда туулган, 

жогорку билимдүү, лицей директору. 

Айылдын көйгөйлүү маселелерин чечүү. 

 

1. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укугун коргоо. 

2. Айылдын бюджетин дотациядан алып чыгуу. 

3. Айылга инвесторлорду тартуу менен жумуш орундарды түзүү. 

 

 

Баткен районунун Самаркандек айылдык кеңешинин депутаттыкка талапкерлердин тизмеси 

4 мандаттуу № 4 Жаңы-Бак шайлоо округу (УШК № 8057) 

 

№ Сүрөтү Талапкер жөнүндө маалымат Программасынын негизги багыттары 

1. 

 

Абдиманнап уулу Нургазы 

1999-жылы 12-январда туулган,  орто 

кесиптик билимдүү, жеке ишкер. 

 

Элге кызмат! 

1. Ар бир айылга суу кампа 

2. Кулан жаны коңушуна жол, таза суу, свет, бала бакча 

маселелерин чечүү. 

3. Сугат суу маселесин чечүү үчүн көмөктөшүү. 

4. Айылыбыздын столба, зымдарын алмаштыруу. 

5. Трансформаторлорду көбөйтуу. 

6. Айылдагы жеке ишкерликке шарт тузуу. 

7. Ар кандай берилген гуманитардык жардамды элге туура 

бөлүштүрүүго шарт түзүү. 

8. Жаштар учун билим жана спорт тармагын өнуктүрүүгө ар 

тараптан демөөрчү таап өнуктүрүү. 

9. Айылдын бюджетин көбөйтүү үчүн жеке ишкерлерди колдоо. 



2. 

 

Асанова Марияхан Сафаровна 

1970-жылы 31-августта туулган, орто 

билимдүү, айылдык ден-соолук 

комитетинин төрайымы. 

 Элге ак кызмат кызмат кыламын! 

1. Мүмкүнчүлүгү чектелген жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө 

жардам берүү жана укуктарын коргоо. 

2. Элге кызмат кылуу, айылдын көйгөйлөрүн чечүү. 

3. Айылга инвестиция тартып, чакан бизнес-долбоорлорду ишке 

ашыруу. 

 

3. 

 

Галимбетов Абдугапар Жороевич 

1960-жылы 29-февралда туулган, 

атайын орто билимдүү, окуу жайда 

аскер жетекчиси 

Айылдын койгойлуу маселелерин чечуу! 

1. Айылдын көйгөйлүү маселелерин чечүү.  

2. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укугун коргоо. 

3. Жаны-Бак айылына инвесторлорду тартуу жана жумуш орундары 

түзүп берүү. 

 

4. 

 

Ганыев Бусурманкул Алгамидинович 

1988-жылы 30-сентябрда туулган, орто 

билимдүү, жеке ишкер. 

 

 

 

 

 

Жаштар алга!! 

1. Жаңы-Бак айылына инвесторлорду тартуу менен бирге жумуш 

орундарын түзүү. 

2. Ички жолдорду оңдоо. 

3. Айыл ичиндеги көйгөйлөрдү чечүүгө көмөктөшүү. 

 

5. 

 

Нурматов Закирбек Абдималикович 

1984-жылы 4-июлда туулган, жогорку 

билимдүү, жеке ишкер. 

Жаштар колдойт! 

1. Жаңы-Бак айылына инвесторлорду тартуу менен бирге жумуш 

орундарын түзүү. 

2. Ички жолдорду оңдоо. 

3. Айыл ичиндеги көйгөйлөрдү чечуугө көмөктөшүү. 

 



6. 

 

Пазылов Заирбек Асанович 

1987-жылы 29-июнда туулган, жогорку 

билимдүү, мугалим, дыйкан чарба 

жетекчиси. 

Айылдын көйгөйлүү маселелерин чечуу! 

1. Айылдын көйгөйлүү маселелерин чечүү. 

2. Мүмкүнчүлүгү чектелеген адамдардын укугун коргоо 

3. Жаңы-Бак айылына инвесторлорду тартуу жаан жумуш 

орундарын түзүп берүү. 

 

7. 

 

Тагаймуратова Марипат Шакировна 

1968-жылы 20-июнда туулган, орто 

кесиптик билим, ФАП 

1. Айылдын көйгөйлүү маселелерин чечүү. 

2. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укугун коргоо. 

3. Айылдын бюджетин дотациядан алып чыгуу. 

4. Айылга инвесторлорду тартуу менен жумуш орундарды түзүү. 

8. 

 

Эгемова Гулнара Саттаровна  

1975-жылы 7-майда туулган, жогорку  

билимдүү, балдар бакчасында тарбиячы 

Элге ак кызмат кыламын! 

1. Мумкүнчүлүгү чектелген жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө 

жардам 

2. берүү жана укуктарын коргоо. 

3. Элге кызмат кылуу, айылдын көйгөйлөрүн чечүү. 

4. Айылга инвестиция тартып, чакан бизнес-долбоорлорду ишке 

ашыруу. 

 

 

 

 


