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0(312) 66 02 40 коомдук кабылдама, 1255 кыска номери     КР БШК

№ 33 НАРЫН ШАЙЛОО ОКРУГУ БОЮНЧА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ЖОГОРКУ КЕЪЕШИНИН ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕРЛЕР 

Аянкулов
Самат

Шамусаевич

Туулган датасы: 12.08.1993

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: Эл аралык Кувейт университетинин Орто кесиптик 
билим берүү бөлүмүндө Окуу, тарбия жана өндүрүш иштери боюнча координатор. Окутуучу.

1. Чакан микрокредиттик компаниялардан жана интернет аркылуу 
алынуучу тез насыялардан насыялык ишеними (кредитная 
историясы)  булганып калган баардык жарандардын көйгөйлөрүн 
кайрадан карап чыгуу.

3. Чаржайыт токулган жайыт мыйзамдарын жана өкмөттүн 
токтомдорун кайрадан карап чыгуу.  Жайыттын мекени болгон Нарын 
үчүн бул уят көрүнүш. Чечүү үчүн эрк жана эл менен болгон тыгыз 
диолог жетиштүү. 

1. Мектептердеги окуу - усулдук программалардын жаңы шартта 
иштелип чыгуусун камсыз кылуу;

4. Өспүрүм балдарды психологиялык жактан туура эмес багытка 
тарбиялоочу интернет сайттарын жана оюндарын мамлекет 
тарабынан чектөө;

2. Тоолуу шарттагы медициналык кызматкерлердин айлыктарын 
тийиштүү өлчөмгө көтөрүү;

Сапаттуу билим - салттуу тарбия!

2. Ар бир мектепти  жеткиликтүү материалдык жана техникалык 
каражат менен камсыздоо;

5. Билим берүүнүн сапат  деңгээлин текшерүү механизмдерин 
өзгөртүү; Медициналык өзгөчө жеңилдик!

3. Татыктуу айлык акы – сапаттуу билим. Мугалимдердин айлыгын 
жетиштүү өлчөмгө жеткирүү;

1. Атайын шартта медициналык тейлөөнүн бааларын  арзандатуу;

3. Климаттык шарты оор аймактар үчүн мамлекет тарабынан дары – 
дармекти жетиштүү жана арзан баада сатууну камсыздоо;
4. Алыскы аймактар үчүн көчмө медициналык кызматын түзүү жана 
өнүктүрүү.  Ийгиликтүү ишкер – өлкө тиреги! Айыл чарбасы үчүн 
жаңы жагдайлар.

2. Сандан сапатка өтүү заман талабы. Малдын сапатын жакшыртуу 
менен биз жайыттарыбызды сактап калабыз. Эт жана сүт 
багытындагы малдын сапатын жакшыртуучу өкмөттүк программанын 
кагаз жүзүндө калып калбай ишке ашуусун тыкыр көзөмөлдөө.

4. Суу барбаган кайрак жерлерди иштетүү боюнча мыйзамдардын 
иштелип чыгышы зарыл. Жакынкы жылдарда өкмөт бул иштерди тез 
арада колго алып айыл чарбасынын приоритеттүү багытына  алуусу 
абзел.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

НАРЫН РАЙОНУ, ЖЕРГЕ ТАЛ АЙЫЛЫ
ТЕЛ.: 0704 55 13 55

Аманат! Абийир! Натыйжа!  Тоолук элге – тоодой кызмат!

Джаанбаев
Тойгонбай

Сейитказиевич

Туулган датасы: 03.11.1956

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
КР Акыйкатчысынын Нарын облусу боюнча өкүлү

1. Мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө, иштеп жаткан мыйзамдарды 
кайрадан карап чыгып, жеке айрым топтордун, олигарктардын  финансалык-
э к о н о м и к а л ы к  к ы з ы к ч ы л ы к т а р ы  ү ч ү н  к а б ы л  а л ы н ы п  к а л га н 
мыйзамдарды,мыйзамдык актыларды (Өкмөттүн токтомдору ж.б.) 
ревизиялоо.Мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө.

4. Облустардын, райондордун санын оптималдаштыруу боюнча сунуштарды 
КР Министрлер Кабинетине берүү.

2. Башкаруу системасын реформалоо. Туугандашкан,кландашкан топтордон 
арылууга багытталган мыйзам долбоорлорун иштеп чыгууга катышуу 
(демилгелөө). Люстрация мыйзамын кабыл алуу боюнча демилгелерди 
көтөрүү,колдоо.

колунда. Кыргызстан элдеринин,титулдук улуттун улуттук идеологиясынын 
принциптерин аныктап, ишке ашыра турган мыйзамдарды сунуштоо.

5. Кыргызстандын экономикасын, финансалык абалын жакшырта турган 
мыйзамдарды кабыл алынышына салымдарды кошуу, катышуу, демилгелөө. 
Жарандардын социалдык абалын жакшырта турган мыйзамдык актыларынын  
кабыл  алынышына жетишүү. Ийкемдүү салык саясатын жүргүзүүнү колдоо. 
Банк системасында кредиттөөнү жөнгө  сала турган мыйзам  долбоорлорун 
сунуштоо.

8. Маданият, Билим берүү, Медицина, Спорт, Туризм ж.б. тармактарды 
өнүктүрүүгө багытталган мыйзам долбоорлорун иштеп чыгууга  катышуу, 
сунуштоо. Өнүккөн өлкөлөрдөн билим алып келген алистерди приоритеттүү  
жумушка орноштуруну кепилдеген мыйзамдарды кабыл алууну 
сунуштоо,мыйзам долбоорун иштеп чыгуу.

10. Кыргызстандын элине таандык жаратылыш байлыгы болгон ири кендерди 
(темир, алюминий,көмүр ж.б. , гидроэнергетика, жылуулук энергетикасынан 
башкасын), чет элдик инвесторлорго берип иштетүү тууралу сунуштарга тыюу 
салып, жок дегенде 10 жылдык мораторий киргизүү. Кыргызстандын 
жаратылыш байлыктары мамлекеттин каражаттарына курулуп иштетилүүгө 
жатат.

9. Эл аралык аренда Кыргызстандын геосаясий абалын эске алуу менен көп 
векторду тышкы саясатты жүргүзүүнү колдоо. Ички жана тышкы эмгек  
мигранттарынын  социалдык-экономикалык  абалдарын жакшырта турган  
мыйзамдык актылардын аткарылышын көзөмөлдөө.Жаӊы мыйзам 
долбоорлорун  сунуштоо.

7. Кыргыздын, Кыргызстандын элдеринин  позитивдүү,заманга шайкеш келген 
улуттук каада- салттарынын сакталышы боюнча мыйзамдык  актылардын 
кабыл алынышына,аткарылышына салымымды кошуу.

6. Кыргызстандын территориялык бүтүндүгүн, тышкы жана ички 
коопсуздугун,экономикалык суверенитетин  камсыз кыла  турган мыйзам 
долбоорлорун иштеп чыгууга катышуу, колдоо, көзөмөлдөө.

3. Кыргызстандын келечеги - зор руханий байлыктарга ээ, нукура билимдүү, 
коррупцияга аралашбаган таза, интеллектуал жаратман жаӊы адамдардын 

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

НАРЫН Ш. ЛЕНИН 78/301 КАБ.
ТЕЛ: 0500 15 70 54

Акыйкаттык үчүн Эл өкүлүн:- байлыгына, минген  Джипине карабай шайла. 
Кыргызстандын  жакынкы беш жылдагы  келечеги сенин колуӊда. Келечекти, ыйманыӊды  сатпа.

Саяк кызы
Элзат

Туулган датасы: 24.05.1981

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Убактылуу иштебейт

- мектеп, бала бакча, Жогорку окуу жайлардагы медициналык 
пунктарынын сапатын жакшыртуу боюнча мыйзам долбоорлорун 
демилгелөө жана учурдагы тиешелүү мыйзамдардын аткарылышын 
көзөмөлдөө.

в. үй бүлөөлүк бюджеттин сактыгы (насыя пайыздарын, банктардын 
баш аламан саясатын көзөмөлдөө) боюнча мыйзам долбоорлорун 
демилгелөө жана мурун чыккан мыйзамдарды көзөмөлдөө;

1) Үй бүлөө-өнүгүүнүн ачкычы.

б. аялдар жана балдардын укуктары боюнча;

- сергек жашоо ыңгайы;
- саламаттык сактоо тармагында акысыз камсыздоо;

3) Сапаттуу билим-өлкөнүн сабаттуу келечеги.
 - бала бакчалар, мектептер, Жогорку окуу жайлардагы билим 
сапатын замандын талабына ылайык  жаңылап, толуктай турчу 
мыйзам долбоорлорун демилгелөө жана билим берүү тармагына 
караштуу учурдагы мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө; 
- мугалимдерибиздин жашоо деңгээлин жогорулатуу боюнча 
долбоорлордун үстүндө иштөө жана тартуу; 

Эне жүрөгү - Теңир-Тоо менен.

а. үй бүлөөлүк зордук зомбулук боюнча;

2) Теңир-Тоолук-дени сак калк.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

АТ-БАШЫ РАЙОНУ, АТ- БАШЫ АЙЫЛЫ
ТЕЛ.: 0709 610032

ПОЧТА: HAYOTA@LIST.RU

Алдыга жол!

 

Мадинов 
Орозобек 

Капарбекович

Туулган датасы: 22.11.1968

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: Кыргыз Республикасынын 
адвокатурасынын мүчөсү, нарын аймактык адвокатурасы, адвокат

Менин кесибим юрист болгондуктан жана бул тармакта 1995-жылдан 
бери  эмгектенип келе жаткандыктан менин программамдын негизи 
болуп мыйзамдарды жазуу жана буга чейин кабыл алынган 
кодекстерге, мыйзамдарга жана башка ченемдик укуктук актыларга 
өзгөртүүлөрдү,  толуктоолорду киргизүү, аларды комитеттердин 
кароосуна сунуштоо жана пленардык жыйынга алып чыгуу. 

Кыргыз республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын ыйгарым 
укуктары кыргыз республикасынын конституциясынын 80-
беренесинде жана “кыргыз республикасынын жогорку кеңешинин 
депутаттарынын статусу жөнүндө” кыргыз республикасынын 
мыйзамынын 9-беренеси менен аныкталат.

Ошону менен бирге, жогорудагы кыргыз республикасынын 
конституциясында жана “кыргыз республикасынын жогорку 
кеңешинин депутаттарын статусу жөнүндө” кыргыз республикасынын 
мыйзамында каралган  өз ыйгарым укуктарымдын чектеринде көчмө 
жыйындар аркылуу шайлоочуларым менен жолугуп алардын 
көйгөйлөрүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат 
адамдары менен биргеликте чечүүгө,  айрым бир  мамлекеттик 
маанидеги маселелер болсо министрлер кабинети менен биргеликте 
иш алып баруу менин программамды негизи болуп салат.  

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

НАРЫН Ш, ЛЕНИН К. 103 Б, 3-БАТИР
ТЕЛ.: 0502-66-55-58, 0772-66-55-58

ПОЧТА:  MADINOVOROZ@GMAIL.COM

МЫЙЗАМ - ЖАРАНДАР ҮЧҮН КЫЗМАТ КЫЛЫШЫ КЕРЕК 

Жунусов  
Мелисбек

Абдрасулович

Туулган датасы: 3.03.1979

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Кыргыз Республикасынын эл аралык жол ташуучулар Ассоциациясы директор 

4.  Таза суу менен камсыз кылуу маселесин иштеп чыгуу жана сугат жерлерде 
суунун үзгүлтүксүз берилишин жакшыртуу жана көзөмөлгө алуу. 

8. Аз камсыз болгон, желек пулга муктаж үй бүлөлөргө жардам берүү  
маселесин чечүү менен ардагерлерибизге жана пенсионерлерибизге кам  
көрүү.

1. Айыл чарба өндүрүшүн жакшыртуу жана дыйкан чарба ишкерлерине көмөк 
көрсөтүү.

3. Энергетика маселесин жакшыртуу жана чакан ГЕСтерди куруу пландарын 
ишке ашыруу, Нарын облусуна түтүк менен алып келүүчү күйүүчү газ   
маселесин көтөрүү.

5. Жеке ишкерлерге жардам көрсөтүп, өздүк өндүрүштү колдоо. 

7. Эскилиги жеткен билим берүү мекемелердин көйгөйлөрүн көтөрүп чыгуу. 

2. Жылуулук берүү мезгилинен баштап көмүрдү үзгүлтүксүз жеткирүүнү   
системалаштыруу жана анын баасынын көзөмөлгө алынышына көңүл буруу. 

6. Нарын шаарындагы жана райондордогу спортту өнүктүрүү, клубдук иштерди 
каржылоо маселелерин чечүү.

9. Нарын шаары жана райондорубуздун саламаттыкты сактоо мекемелерин 
жанылап, ички жабдыктарын жабдууга көңүл буруу.

12. Нарын шаары жана Нарын, Ат-Башы районунун айыл аралык ички 
жолдорунун жазалышын өкмөткө сунуштап акча каражатын бөлдүрүп,  
көзөмөлгө алуу. 

14. Туруктуу жашаган жана иштеген жери жок адамдар үчүн жатаканасы жана 
тамагы бар реабилитациялык борборлорду ачуу.

17.  Мектептерди санариптештирүүгө багыт берип, жаны технологиялар менен  
багыт берүүгө колдоо көрсөтүү. 
18. Жаны, жакшы тейленген жана ынгайлуу турак жайдын курулушун колдоо.

21. Фермерлерге атайы окууларды уюштуруу жана мал чарбасында 
колдонулуп жаткан зыяндуу дары-дармектерди көзөмөлгө алуу. 
22. Эко туризмди өнүктүрүү.
23. Алыскы өрөөндөрдө жайгашкан ДЭУнун 

19. Кызмат көрсөтүүлөрдү жана материалдык базаны жакшыртуу. 

13. Кыргыз маданиятындагы эски маданият үйлөрүн жанылап, маданиятты 
өтөрүү.

20. Нарын шаарынын жана райондорубуздун элин жана жаш адистерди жумуш 
менен камсыз кылуу көйгөйлөрүн чечүү.

15. Шаардын жана айылдар аралык коомдук транспорт системасын 
жакшыртуу, жол коопсуздугун көзөмөлгө алуу. 

11. Шаарды жана аймактарды көрктөндүрүү жана тазалыка көңүл буруу. 

16. Турак жай-коммуналдык чарбанын сапатын жакшыртуу максатында иш 
алып баруу жана унаа токтотуучу жайлардын арзан жана талапка ылайык 
болуп курулушун иштеп чыгуу.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Капаров
Чынгыз

Капарович

Туулган датасы: 27.08.1984

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 

Тарыхты алдын-ала белгилеп болбостугун биз жакшы билебиз. Бирок мен 
ишеничтүү түрдө айта алам: биз өнүгүү жолуна түшкөн өлкөбүз жана бизди 
жаркын келечек күтүп турат.

-Жеке ишкердик жана бизнес дүйнөсүндө биздин ишке жарамдуу 
жарандардын, өзгөчө жаштардын басымдуу бөлүгү бар, алардын жумушчу 
күчү чоң мааниге ээ, бирок мамлекет тарабынан социалдык камсыздоо 
жаатында сиңирген эмгеги тийиштүү деңгээлде бааланбайт. Ошол себептен 
тиешелүү уюм, мекемелердин, ишканалардын киреше жана чыгаша 
булактарын айкындоо колго алынат Демек, салык системасынын да ачык-. 
айкындуулугун камсыз кылууга  мүмкүн болот. Анткени бул маселелер бири-
бирине тике же кыйыр таасирин  сөзсүз түрдө тийгизет;

Тарыхты билбей келечекти аныктоо мүмкүн эмес. Акыркы жылдары өлкөбүз 
башынан өткөргөн ар кандай маанайдагы окуялар бизден аларды терең 
түшүнүүнү, чынчыл болуп, адекваттуу баа берүүнү талап кылат. Кандай гана 
күндөр башыбыздан өтпөсүн, ар кыл көз-караштарга жана пикирлерге карабай 
алга карай жылышыбыз керек. 

 - Тилекке каршы, билим берүү системасында да кемчиликтер жетиштүү, алар 
абитуриенттерди жана студенттерди элективдүү курстарды пайдалануу 
укугунан ажыратып келет, ошол себептен алар кесиптик багыт берүү жагынан 
толук кандуу  камсыз боло алышпайт. Келечекте окуу жайларда алардын ар 
бири өз кызыкчылыктарына, шыгына жараша туура багытта билим алуусун 
камсыздай турган мыйзамдарды сунуштайм;

- Ошону менен бирге эле Нарын жергесинде аскер кызматын 12 жылдан ашуун 
татыктуу өтөп бүтүп пенсияга чыккан аскер кызматкерлерин Кыргыз 
Республикасынын каалаган жеринде  туруктуу жашоону өз алдынча тандап 
алуу укугу менен камсыз кылуу жолдору каралат;

Жогорудагыдай көз караш бүгүнкү күндө менде гана эмес, келечектеги 
коомдук-саясий турмушта өзгөрүүлөргө даяр турган мекендештеримдин 
басымдуу бөлүгүндө да калыптанганына терең ишенем.

-Республиканын геолокациялык мүнөзүнө ылайык кээ бир региондор бийик 
тоолуу катары аныкталган. Калкы катаал шарттарда жашаган регион 
эсептелген  Нарын облусуна тандалма эмес толук кандуу түрдө бийик тоолуу 
аймак статусун  ыйгаруунун жолдорун камсыз кылган мыйзам долбоору 
сунушталат; 

Шайлоо 2021.  Мен укуктук  тармактарда келечекте бир катар 
артыкчылыктарды алып келе турган өзгөртүүлөрдү сунуштайм:

Коомдун социалдык жана саясий кызыкчылыктары

- Чыныгы компетенттүү адамдар, чыныгы кесипкөйлөр, жаштар, мамлекеттик 
кызматкерлер жана башка көптөгөн жарандар КР ЖК депутаты катары 
өздөрүнүн потенциалын каржылык ресурстарынан көз карандысыз эле ишке 
ашыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ боло турган шайлоо системасын;

Урматым менен, сиздердин Чыңгыз Капаров. 

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Баатырбеков
Алмазбек

Баатырбекович

Туулган датасы: 16.10.1970

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 

� Элдин руханий, маданий баалуулуктарын жогорулатуу боюнча
иштерди улантуу;

� Калктын аярлуу катмарларындагы үй бүлөлөргө эл аралык уюмдар

Баатырбеков Алмазбек Баатырбекович Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Кеңешинин депутаттыгына Нарын областынын 
кызыкчылыктарын илгерилетүү жана өнүктүрүү максатында «Эмгегим 
элиме» аталышындагы иш-аракеттер программасы менен барат. 
Анда Нарын областынын негизги көйгөйлөрү жана аларды чечүү 
жолдору аныкталган. Анда Нарын областынын негизги көйгөйлөрү 
жана аларды чечүү жолдору аныкталган.

� Билим берүүнүн жана медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапатын
жогорулатуу жана өзгөчө кооптуу мектептердин, бала
бакчалардын курулуш иштерин улантуу. Аталган иштер аркылуу
келечек муундардын билим шартын түзүү;
� Ичүүчү таза суу жана ирригацияга муктаж болгон көйгөйлөрдүн
үстүндө иштерди улантуу;

аркылуу жардамды улантуу;

Айыл жергесинин жашоо шарттарын толук кандуу шаардын 
шарттарына жеткирүү максаты:

� Областык, шаардык, райондук деңгээлде өнүкөн өлкөлөр менен
боордоштук мамилени күчөтүү;

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

НАРЫН ШААРЫ, ЛЕНИН КӨЧӨСҮ
ТЕЛ.:0557 332525

ПОЧТА: BAATYRBEKOV@YAHOO.COM

Эмгегим элиме!

Убактылуу иштебейт Убактылуу иштебейт

Cариев 
Акылбек 

Аблабекович

Туулган датасы: 16.03.1962

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
“Электорат” КФ, директор

төмөнкүлөргө милдеттенем:

Мыйзамдарды, ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгууда, 
жарандардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоодо белгилүү 
бир тажрыйба топтоп, коомдун жана мамлекеттин пайдасы жана 
кызыкчылыгы үчүн алган билимимди жана алган тажрыйбамды 
мындан ары да ишке ашырууну каалап, 

- колдонуудагы мыйзамдарды жана ченемдик укуктук актыларды 
Конституцияга ылайык келтирүүгө;
- калктын бардык катмарынын кызыкчылыктарын чагылдырган 
мыйзамдарды иштеп чыгуу жана кабыл алууга;

өзүмдүн күч -аракетимди төмөнкүлөргө багыттайм:

- Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган мыйзамдардын жана 
чечимдердин аткарылышына парламенттик контролду күчөтүүгө;
- социалдык коргоону камсыз кылуу жана жашоочулар үчүн сапаттуу 
жашоо шарттарын түзүү боюнча мамлекеттик программаларды ишке 
ашырууга, округдун жаштарынын бош убактысын уюштурууга 
көмөктөшүүгө;
- калктуу конуштардын инфраструктурасын жакшыртуу жана 
өнүктүрүү, карыларга, көп балалуу энелерге жана райондун калкынын 
аярлуу катмарына социалдык колдоо көрсөтүү үчүн ар кандай 
булактардан инвестицияларды, финансылык ресурстарды тартууга.

- Жогорку Кеңештин сессияларына жана анын органдарынын 
жыйындарына активдүү катышууга, ар бир сессиядан кийин 
жергиликтүү ЖМКда жана интернет-басылмалары аркылуу 
шайлоочуларды ишимдин жыйынтыктары менен тааныштырууга;

- көбүнчө калк менен жолугушууларды уюштуруу, жарандардын жазуу 
жана оозеки кайрылууларын кунт коюп угуу, өз округумдун аймагында 
жана жумуш ордумда жарандарды жеке кабыл алууга;

- коомдук пикирди жана шайлоочулардын заказдарын эске алуу менен 
өзүмдүн шайлоо программамды жүзөгө ашырууга, өз округумдун 
муктаждыктарын, көйгөйлөрүн жана эң маанилүү коомдук 
кызыкчылыктарын талдоого;

- шайлоочулар ишенбөөчүлүк көрсөткөн учурда (шайлоо округунун 
аймагында жашаган шайлоочулардын 10% дан кем эмесинин жазуу 
жүзүндөгү кайрылуусу түрүндө) депутаттык ыйгарым укуктарымды 
мөөнөтүнөн мурда жана ыктыярдуу түрдө токтотконго.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

ТЕЛ.: 0 555 515045 
ПОЧТА: TANDOO2020@GMAIL.COM

“Калыс тандоо – акыл-эстин күзгүсү, 
таза иштөө – сый-урматтын белгиси!”

Борочоров
Талантбек 

Айсаракунович

Туулган датасы: 03.02.1976

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Убактылуу иштебейт

Айыл чарба кызматтарын көрсөтүү системасын өркүндөтүү 

«Чийки заттан - даяр продукцияга чейин» принцибине негизделген 
өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү.

«Жарандар эмес, документтер кыймылдайт» деген принциптин  
негизинде жаңы калкты тейлөө борборлорун ачуу.

Илимге жана инновацияга негизделген жаңы экономиканы 
куруу

Аялдардын коомдогу абалын жакшыртуу.

Суу чарба системасын реформалоо.

Ишкердикти андан ары колдоо.

«Жашыл экономиканын» технологиялары, экономиканын 
энергетикалык натыйжалуулугун жогорулатуу,  күн жана 
гидроэлектростанцияларды ишке киргизүү.

Кесиптик окуу борборлорун түзүү.

(Питомниктерди өнүктүрүү жана малдын тукумун жакшыртуу).

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

НАРЫН ОБЛ., АТ-БАШЫ АЙЫЛЫ, АТ-БАШЫ К., 46
ТЕЛ.: 0778 57 88 63

ПОЧТА: TALANT.BOROCHOROV@MAIL.RU

Мекенге кызмат кылуу – бүгүн, эртең, дайыма.

Бакасов
Улан

Болотбекович

Туулган датасы: 13.07.1984

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Жеке ишкер

- Укук коргоо органдарынын ишинде жазалоо эмес профилактика 
жумуштарына басым кылуучу системаны түзүү;

1. “Айыл чарбасын өнүктүрүү менен айыл элин байытуу”

- айыл чарба өндүрүүчүлөрүнө каржылык булактарын көбөйтүү, 
каржылык булактарынын шарттарын эң ыңгайлуу кылуу;

- Өнүккөн өлкөлөрдө ийгиликтүү иштеп жаткан криминалдуу жерлерде 
видео көзөмөл системаларын өнүктүрүү жана көчөлөргө коомдук 
видео көзөмөл орнотуу.

- айыл чарба өндүрүүчүлөрүн жана чийки заттарды кайра 
иштетүүчүлөрдү класстерлерге интеграциялоо, өндүргөн 
продукцияларыбызды башка өлкөлөргө чийки сатпастан, кайра 
иштетип сатуу системасын түзүү; 

- мал чарбасында малдын асылдуулугун жайылтуу жана 
дыйканчылыкта сапаттуу үрөн менен камсыздоо программаларын 
ишке ашыруу. 
2. “Укуктук тартип жана коопсуздук”

3. “Ресурстарды пайдалануу менен жумушсуздукту азайтуу”
- Тоолордогу суу ресурстарын пайдаланууга мүмкүнчүлүк түзө турган 
жеңилдетилген шарттарды иштеп чыгуу. Мисалы мини ГЭСтерди 
курууга уруксат кагаздарын жөнөкөйлөштүрүү, арзан каржы 
булактарын аныктоо; 
- Табият ресурстарын пайдалануу жолу менен ички жана чет элдик 
туристтерди тартып, кошумча каржы булактарын табууга мүмкүнчүлүк 
түзүлөт. Туризм менен алектене тургандарга уруксат кагаздарын 
жөнөкөйлөштүрүү менен арзан насыяларды берүү системасын 
киргизүү.
4. “Маданият, дени сак улут өлкөнүн келечеги”
Мамлекетибиздин келечеги үчүн, глобалдашуу процессинде башка 
күчтүү мамлекеттердин көлөкөсүндө калып, жок болуп кетүү 
коркунучун алдын алуу үчүн дени сак жана ички дүйнөсү бай, 
кыргыздын сапаттары менен өзгөчөлөнүп турган жаштарды 
тарбиялоо биздин милдетибиз

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

НАРЫН Ш., ЛЕНИН КӨЧ., 21
ТЕЛ.: 0500547373

ПОЧТА: JOLBUNOV@MAIL.RU

«Бүгүнкү аракет-эртеңки келечек!»

Кылжыров
Эсенбек 

Токонович

Туулган датасы: 01.09.1982

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Убактылуу иштебейт

2. Нарын, Ат-Башы райондорундагы социалдык обьектилердин 
(мектеп, бала-бакча, оорукана) көпчүлүгүнүн эскилиги жеткен. оңдоп-
түзөөгө мүмкүн болбой калгандарынын ордуна жаңы имараттарды 
салуу керек. ар түрдүү эл аралык жана жеке демөөрчүлөр менен 
долбоорлорду ишке ашыруу.

Мен Кылжыров Эсенбек Токонович. Нарын шайлоо аймагы боюнча, 
Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер катары, төмөндөгү 
программамды сунуштайм. мен Нарын райондук кеңештин мурдагы 
депутаты, эмгекчил айыл өкмөтүн 4 жыл башкарган адам катары, бул 
аймакта кандай көйгөйлөр бар экендигин жакындан билем. мен 
депутат болуп шайланып келсем эң алгачкы чечилчү маселелер.

7. Кыш мезгилинде Нарын, Ат-Башы районун көмүр менен үзгүлтүксүз 
камсыз кылуу үчүн “Турук” көмүр кенинин ишин жөнгө салуу.

1. Нарын бийик тоолуу аймак болгондуктан эң биринчи кезекте 
жашоочулардын социалдык колдоого алуу. башкача айтканда жөлөк 
пул маселесин карап чыгуу.

6. Жайыт маселеси дагы өзүнчө кароого муктаж. Нарын району менен 
Кочкор районунун ортосундагы чырлуу жерлерди аныктоо. эки 
тараптын тең малчыларына ыңгайлуу шарт түзүү керек. 

9. Аймакка инвесторлорду тартып, өнөр-жай тармагын өнүктүрүү 
менен жергиликтүү тургундарды жумуш менен камсыз кылуу.

5. Нарын мал киндиктүү аймак болгондуктан, мал-чарбачылыгы 
менен алектенген жарандарга шарт түзүү. асыл тукум өндүргөн мал 
фермаларды өнүктүрүү. аларга ылайыктуу шарт менен насыя 
берүүнүн жолдорун кароо.

3. Бийик тоолуу аймакта иштеген мугалим, дарыгерлердин айлык 
акысын жогорулатуу.

10. Нарын районунда тоо туризмин өнүктүрүү. туристтерге ар түрдүү 
шарттарды түзүү.

8. Нарын районунун аймагындагы кен байлыктарды (солтон сары, кум 
бел, жетим-тоо) иштетүүнү жөнгө салуу. жергиликтүү тургундар менен 
инвесторлордун ортосундагы маселелерди эки тарапка тең ыңгайлуу 
шартта чечүү.

4. Нарын, Ат-Башы өрөөндөрүнө электр энергиясына болгон баа 
саясатын өзүнчө кароо керек. айрыкча ат-башы району боюнча.  

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Элим үчүн каруум казык, каным азык!

Абдылдаев
Райымбек

Жумагулович

Туулган датасы: 24.09.1963

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
ЖЧК “Бишкекпроектстрой”, газ боюнча адис

КР Жогорку Кеңешинин депутатынын кызмат ордуна талапкердин 
программасы:

2) Жалпы элибиз менен бирге эле, нарын, ат-башы элинин көйгөйү 
болуп турган, баардык тармактардагы чечилбей келе жаткан 
маселелерди чечүүдө ошол тармактарга жоопкерчиликтүү кесипкөй 
адамдар менен биргеликте турмуштук тажырыйбамды, билимимди 
колдонуп элибиздин жашоо-шарттарына, муктаждыгына ылайыктуу 
чечилишине болгон күч-аракетимди жумшайм!

3) Инвестиция тартуу менен жеке ишкерлердин долбоорлорун ишке 
ашырууну колдоого менен жумушсуздукту жоюуга болгон аракетимди 
жасайм.

1) Экономиканын өнүгүшүнө жардам бере турган жөнөкөй, аткарууга 
ыңгайлуу болгон зарыл мыйзамдардын элге туура жетип, эл үчүн 
иштешине өз салымымды кошом. 

Жогорудагы жана башка чечилбей келе жаткан маселелерди чечүүдө 
бир ынтымакка келип, бийлик менен элдин ортосунда көпүрө болуп, 
элдин үнүн бийликке жеткирүү үчүн, шайлоочулар менен тыгыз 
байланышта болуп, талыкпастан эмгек кылам! 

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

“Чын жүрөктөн элим үчүн иштеп берем!”

ТЕЛ.: 0707817474

Абдыкеримов 
Шаршенбек

Шайлообекович

Туулган датасы: 19.05.1970 

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты

Бир партия – бир талапкер!

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

·  Региондордун экономикалык өнүгүүсүнүн натыйжалуу 
программаларын иштеп чыгуу
· Калкты туруктуу иш менен камсыз кылууга көмөктөшүп, 
жашоочулардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө жана 
жакырчылыкты кыскартууга салым кошуу.
· Калктын татаал шарттагы турмушун жеңилдетүү, жана жогорулатуу, 
ошондой эле өлкөбүздөн   калктын агып чыгуу темпин кыскартуу.
· Ата-бабларыбыздын бардык муундарынан өтүп келген эң мыкты 
салттарын жана азыркы дүйнөлүк жетишкендиктерди сактоонун 
негизинде өлкөнүн, коомдун жана элдин эркин жана гармониялуу 
өнүгүшү үчүн шарттарды түзүү.
· Өлкөбүздүн спорттук инфраструктурасын жакшыртуу жана спорттун 
улуттук түрлөрүн өнүктүрүү.

· Калкты сапаттуу ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу;
· Медициналык мекемелерде жана окуу жайларында жаш адистерди 
социалдык жактан колдоо программасын иштеп чыгуу жана ишке 
ашыруу.
· Негизги керектуу балдар окуу жайларын куруу жана өнүктүрүү
· Туризм чөйрөсүндө бизнес жүргүзүү жана инвестиция тартуу үчүн 
ыңгайлуу шарттарды түзүү.

· Өлкөдөгү жалпы экологиялык абалды жакшыртуу.

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

ТЕЛ.: 0555 65 17 63
ПОЧТА: CHINARBEK-CHIKA@MAIL.RU 


