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№ 12 ЁЗГЁН ШАЙЛОО ОКРУГУ БОЮНЧА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ЖОГОРКУ КЕЪЕШИНИН ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕРЛЕР 

ТЕМИРДЕЙ ТАРТИП.

 Чалыкпас эмгекчилдикке шык берүү. Прогрессивдүү демилгелерди 
колдоо. Жаратмандык. Түзүүчүчүлүк.

САРАМЖАЛДУУЛУК ЖАНА ТЫКАНДЫК 

 Өлкөнүн бардык жарандарында мекенди сүйүү сезимин жаратуу жана 
сергек жашоо образын калыптандыруу.

КҮЖҮРМӨН ЭМГЕКЧИЛДИК.

ЖАШООДОГУ ТАЗАЛЫК 
“Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот” (И.Раззаков). 
Мындай болуш кыйын, бирок ар бир инсан (кызматкер) ушуга жетүүгө 
аракет кылыш керек.

Жашоого, окууга, убакытка, той-топурга, отуруштарга ж.б. иш 
чараларга эбегейсиз ашыкча чыгымдарды, артыкбаш убакыттарды 
кыскартуу.

Коомдогу кабыл алынган эрежелерди, нормаларды жана талаптарды 
каттуу сактоо.

МАЙТАРЫЛГЫС МЫЙЗАМДУУЛУК.
 Кодекстерде жана мыйзамдарда кабыл алынган юридикалык чен 
өлчөмдөрдү жашоонун бардык чөйрөлөрү н дө кыйшаюусуз 
жетекчиликке алуу. Сот органдарындагы адилеттүүлүк — элдин 
ынтымагын , мамлекетке болгон ишенимин чыңайт.

МЕКЕНЧИЛДИК, СЕРГЕК ЖАШОО ОБРАЗЫ.

БУЗУЛГУС ЫНТЫМАКТУУЛУК.
 Мекенибиздеги  улутт ардын, коомдук катмарлардын, ар кыл регион 
өкүлдөрүнүн, түрдүү жамааттардын ортосундагы достукту, өз ара 
түшүнүктүүлүктү  жана өз ара жардамдашууну күчөтүү. 

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Сатыбалдиев
Эльмурза 
Ракиевич 

Туулган датасы: 16.03.1966 
Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 

Волейбол боюнча Азиянын Борбордук зонасынын башкы катчысы.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

«Элдин добушу – чоң жоопкерчилик»!

Жаштардын терең билим алууга, көп тил билүүгө болгон кызыгууларын, 
чыгармачыл изденүүлөрүн колдоо жана чакан ишканаларды куруу, 
элди жумуш менен камсыздоо, өлкөнүн экономикасынын күч-кубатын 
жогорулатуу менен жаштар арасында сергек жашоо образын 
калыптандырып, маданиятка, спортко болгон кызыгууларын колдоп, 
аймакта мыкты спорттук аянтчаларды, стадиондорду, маданият 
сарайларын куруп, жардам берүү үчүн ички жана сырткы 
демөөрчүлөрдү чакыруу

Элди жумуш менен камсыздоо жана жаштарды колдоо

Тазалык менен мыйзамды сактоо
Өлкөбүздөгү адилетүүлүктү, ачыктыкты, тазалыкты орнотуп, элдин 
бийликке болгон ишенимин арттырып, Кадыр аке, Мойт аке, Садыр аке, 
Ж.Абдрахманов, Т.Айтматов, Т.Кулатов, И.Раззаков, Т.Усубалиев, 
А.Масалиев, Н.Исанов сыяктуу таза иштеген инсандардын өрнөгүндө 
жаштарды тарбиялоо аркылуу мыйзамды сактоо, сыйлоо жана 
мыйзамдын аткарылышын пайдалануу, аны колдонуу маданиятын 
калыптандыруу, эмгек тартибин жана аны аткаруу жоопкерчилигин 
жогорулатуу.

Экология

Жаратылышыбызды сактоо жана экологиялык таза өнүмдөрдү 
өндүрүү, ага артыкчылык берүү, өлкөдө өндүрүлгөн таза өнүмдөрдү 
экспортко чыгарууга жардам берүү менен өнүмдөрдү өндүрүүчү 
фермерлерге, ишкерлерге ар тараптан каржы булактарын таап, колдоо 
көрсөтүү.

Энергияны өндүрүү

Өлкөдө таза энергияны колдонууга жетишүү менен шамалдын, күндүн 
энергиясын колдонууга умтулуу, чакан ГЭСтерди аймактарда курууну 
колдоо, көмүрдү колдонууну азайтуу менен жашыл, таза 
жаратылышыбыздын кол тийбестигине жетишүү.

Эл достугу

Өлкөбүздө жашаган көп этнос өкүлдөрүнүн тилин,  маданиятын туткан 
динин сыйлоо жана сактоо менен дилинде “Мен Кыргызстандык 
экендигиме” сыймыктанам деген сезимдерин жаратып, кыргыз жерин, 
элин, маданиятын, тарыхын, тилин, жашоо образын бүт дүйнөгө 
таанытуу

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Жумакадыр уулу 
Манасмиң 

Туулган датасы: 25.08.1995 
Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 

Ош технологиялык университетинин академик Б.Мурзубраимов атындагы 
Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунун директорунун орун басары, 

укук жана коомдук илимдер кафедрасынын окутуучусу.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

«Ынтымактуу элдин ырысы түгөнбөйт»!

ЭСКЕРТЩЩ: №3 талапкердин каттоосу ёз арызынын 
негизинде жокко чыгарылган.

ТЕЛ.: 0555 91 61 07 ТЕЛ.: 0773 98 05 95


