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УРМАТТУУ КЕСИПТЕШ АЙЫМДАР!

Сиздерди 8-март эл аралык аялдар 
кїнї менен чын дилимден куттуктайм!

Азыркы учурда, мамлекетибиздин 
мамлекеттик кызмат жана жергиликтїї 
єз алдынча башкаруу иштери, соци-
алдык-экономикалык, маданий-гума-
нитардык жана башка багыттардагы 
жаралып жаткан ийгиликтерде, жетиш-
кендиктерде Сиздердин, аялзатынын 
ролу чоў, орду бийик. Миўдеген биздин 
айым кесиптештерибиз, талыкпаган 
эмгеги жана кїжїрмєн аракети менен 
мамлекеттїїлїгїбїздїн тїптєлїшїнє, 
бекемделишине зор салымдарын кошуп 
келїїдє. Мамлекеттик жана муници-
палдык кызматкерлердин катарында 
тажрыйбалуу, лидердик сапаттарга ээ, 
єз кесибин сїйгєн, эл арасында кадыр-
барктуу айымдардын бар экендиги бизди 
кубандырбай койбойт. 

Мамлекеттик  кызматтын  жана 
жергиликтїї єз алдынча башкаруунун 
жаўы саясатын ишке ашыруу багытында, 
келечекте Сиздер менен бирге жасалуучу 
кєптєгєн иштер турат. Мекенибиздин жа-
рандарына кызмат кєрсєтїїнїн сапатын 
арттырып, жаўыча механизмдерди ишке 
киргизїї, мамлекеттик башкаруунун кын-
тыксыз иштей ала турган тутумун тїзїї 
алдыдагы зор милдеттердин бири.

Бийликтин жер-жерлердеги єкїлдєрї 
катары ак ниеттїї, абийирдїї, кесипкєй 
сапаттарыўыздар менен мекенибиздин 
тургундарынын жашоосун жакшыртууга, 
єлкєбїздїн экономикасын кєтєрїїгє 
бардык  кїч -аракеттериўиздерди 
жумшаарыўыздарга ишеним зор.

Урматтуу мамлекеттик, жергиликтїї єз 
алдынча башкаруу органдарынын жана 
дагы бир жолу, айым кесиптештерди жаз 
майрамыўыздар менен куттуктайм!

Жалпыўыздарга чыў ден соолук, кажы-
бас кайрат жана жооптуу иштериўиздерге 
ийгилик, їй-бїлєлїк бакыт каалайм! Ыйык 
мекенибиз Кыргызстанда ар дайым тынч-
тык, бейпилдик жана ачык асман єкїм 
сїрсїн!

Урматтоо менен, 

ЖАНТАЕВ 
Элчибек Нуржадыевич, 

Мамлекеттик кызмат жана 
жергиликтїї єз алдынча башкаруу 

иштери боюнча мамлекеттик 
агенттигинин директору

Ийгиликке жетишкен ар бир мырзанын артында эмгеги кєрїнбєгєн бир даанышман аял турат деген жакшы 
сєз бар.Чындыгында эле тїгєйїнє арка-бел,канат-бутак  болуп, уул кыздарга тарбия берген, їйдїн берекесин 
арттырган аялзаты эмеспи.Бирок, азыркы заманда кыз-келиндер їйдїн куту, жашоонун кєркї,  жароокер жар 
гана болбостон, коомдун турмушун илгерилеткен, ага маўыз берген зор кїч дагы.Бїгїн  саясий-социалдык  
турмуштун, экономиканын бир да чєйрєсїн аялдарсыз элестетїї  мїмкїн эмес. Аял-министр, аял-директор, 
аял-академик, аял-ишкер. Акыркы маалыматтар боюнча, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин 
40 пайызга жакынын аялдар тїзєт.  Аялзатынын зирек акылынын, сезимтал жїрєгїнїн шарапаты менен 
адамзат алгалап, прогресске жетишїїдє.

Андыктан,  айыл єкмєтїнєн тартып, Президенттин администрациясына чейинки мамлекеттик жана  му-
ниципалдык  кызматты  аркалап, єлкєгє, элге кызмат кылып жатышкан жалпы  аялзатын, анын ичинде  КР 
Министрлер кабинетине караштуу Мамлекеттик кызмат жана жергиликтїї єз алдынча башкаруу иштери 
боюнча агенттиктин кызматкерлерин бїгїнкї майрамы менен чын жїрєктєн куттуктап, иштеринде албан- 
албан ийгиликтерди каалайбыз. Жаз майрамыўар менен, асылзат айымдар!

ЖАДЫРАГАН ЖАЗ КЇНЇНДЄЙ ЖАРКЫГАН,
КУТТУУ БОЛСУН СЕГИЗИНЧИ МАРТЫЎАР!
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Саламаттыкты  сактоо  министри 
Алымкадыр Бейшеналиев жеке менчик 
медициналык университеттерди жабуу де-
милгеси боюнча маалымат каражаттарына 
комментарий берди. “Бир  жыл мурун биз 
кара тизмеге илингенбиз. Министр катары 
мен буга жооп беришим керек. Анткени 
кара тизме биздин дипломдорубуз эч жер-
де таанылбайт дегенди билдирген. Андан 
чыгуу їчїн эксперттер менен  аракеттенип, 
азыр тєрт университетти тизмеден чы-
гардык. А калгандары – бул бизнес, оўой 
жол менен келген чоў акчалар. Мисалы, 
менин жардамчым бир же эки комнаталуу 
батирде окуу жай ачат. Чет элдиктерди кабыл алат.  Алардан 
3000 доллардан чогултуп алат, бїттї. Пакистандыктар, индустар 
Кудайбергенде, Ош базарда же башка жерлерде бизнесин жасап 
жїрє беришет. Алты ай єтїп зачет тапшыра турган учур болгондо 
келишет, жол-жобосун кылышат да кайрадан бизнесин уланта 
беришет”,- деп белгиледи Саламаттыкты сактоо министрлигинин 
башчысы.
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«ММ кызмат»

Жогорку Кеўештин депутаттары Атыр 
Абдрахматованы акыйкатчы кызмат орду-
на шайлады. Абдрахматова Атыр Болот-
бековна 1981-ж. 7-февралда тєрєлгєн. 
1998-2003-жж. Ж.Баласагын атындагы 
улуттук университеттен юриспруденция 
адистиги боюнча билим алган. 2004-2005-
жж. Кыргыз-Россия Славян университети-
нин кайра даярдоо борборунан маркетинг 
менеджери, жарнама жана коомчулук 
менен байланыш адистиги боюнча били-
мин тереўдеткен. 2000-2001-жж. Калктын 
аялуу катмарына жарандык-укуктук ма-
селелер боюнча бекер жардам берїїчї 
«Жардам» долбоорунда консультант, 2003-2004-жж. КР ЖКнын 
мыйзам чыгаруу палатасынын депутатынын жардамчысы, 2004-
2005-жж. КР ЖЖнын мыйзам чыгаруу палатасынын тєрагасынын 
орун басарынын жардамчысы, 2005-2007-жж. КР ЖКнын депу-
татынын жардамчысы, 2007-2009-жж. «Оберон» ЖЧКсынын 
юристи, 2008-2009-жж. «Интербилим» эл аралык борборунун 
юристи, 2008-2012-жж. «Кебел» коомдук клубунун координатору, 
КТРКнын редакциялык кеўешчиси болуп иштеген.

Мамлекеттик кызматтын 3-класстагы кеўешчиси.

АТЫР АБДРАХМАТОВА АКЫЙКАТЧЫ 
КЫЗМАТ ОРДУНА ШАЙЛАНДЫ

БЕЙШЕНАЛИЕВ ЖОЖдорду 
ЖАБУУ СЕБЕБИН ТЇШЇНДЇРДЇКемелова Динара Амантуровна 

Тышкы иштер министринин орун 
басары болуп дайындалды.

Тышкы иштер министрлигинин 
басма сєз кызматы билдиргендей, 
аны Тышкы иштер министрлигинин 
борбордук аппаратынын жамааты-
на Президенттин администраци-
ясынын тышкы саясат бєлїмїнїн 
башчысынын орун басары Айбек 
Айдарбеков тааныштырды.

Кемелова Динара Аманту-

ровна 1993-жылдан бери Тышкы 
иштер министрлигинин тутумунда 
иштеп, эл аралык-укуктук департа-
ментинин 3-катчысы кызматынан 
Тышкы иштер министринин бирин-
чи орун басарына чейин ар кандай 
кызматтарда эмгектенген.

Буга чейин Кыргызстандын 
Кореядагы элчиси болчу.

Кыргыз  Республикасынын 
атайын жана ыйгарым укуктуу 
элчиси дипломатиялык рангы бар.

ДИНАРА КЕМЕЛОВА ТЫШКЫ ИШТЕР 
МИНИСТРИНИН ОРУН БАСАРЫ БОЛУП 

ДАЙЫНДАЛДЫ

Чыўгыз Айдарбеков Жогорку 
Кеўештин Эл аралык иштер, коргоо 
жана миграция боюнча комитети-
нин тєрагасы болуп бекитилди. 
Мындай чечим  парламенттин 
жыйынында кабыл алынды. Буга 
чейин ал Тышкы иштер министри 
болуп жана бир топ жооптуу кыз-
маттарда иштеген. Ал 1977-жылы 
Бишкек шаарында тєрєлгєн. 1998-
жылы Кыргызстандын Эл аралык 
университетин эл аралык мами-
лелер адистиги боюнча аяктаган. 
Андан кийин ушул эле окуу жайда 
юриспруденция адистиги боюнча 
магистратураны бїткєн. Андан соў 
Кыргыз-орус славян университе-

тинде аспирант болгон. Эмгек жо-
лун ТИМде баштаган. 2000-жылда-
ры Кыргызстандын Єзбекстандагы 
жана Тїркмєнстандагы элчили-
гинде, 2011-2016-жылдары Пре-
зиденттин аппаратында (тышкы 
саясат бєлїмї) жана Жогорку 
Кеўеште (эл аралык байланыштар 
жана протоколдор бєлїмї) жана 
Кыргызстандын Япониядагы элчи-
си болуп иштеген.

Ч.Айдарбеков кєрїнїктїї са-
ясий, мамлекеттик жана коомдук 
ишмер Иманаалы Айдарбековдун 
небереси экени айтылып келет. 
Ал кыргыз тилинен тышкары орус 
жана англис тилдерин билет.

ЧЫЎГЫЗ АЙДАРБЕКОВ ЖКда КОМИТЕТ ТЄРАГАСЫ БОЛДУ

Президент Садыр Жапаров судья-
лардын съездинде сїйлєп жатып, Башкы 
прокуратуранын, Коопсуздук кызматынын 
жана Ички иштер министрлигинин кызмат-
керлерине кайрылды: “Соттордун ишине 
кийлигишип, судьяларга кысым кєрсєтїп, 
єзїўєргє  керектїї  иштерди  єткєрїї 
практикаўарды токтоткула! Бул менин 
сиздерге катуу эскертїїм болсун! Ар ким єз 
иши менен гана алек болуш керек. Эгерде 
силер кызматтык милдеттериўерди укук 
ченемдерин сактоо менен так аткарсаўар, 
судьяларга кысым кєрсєтїїнїн кажети жок 
болуп калат. Анткени мыйзам бардыгы 
їчїн бирдей. Сотторго кысым кєрсєткєндїн ордуна, алардын 
ишине болгон кийлигишїїлєргє ар тараптан бєгєт коюп, андай 
кєрїнїштєрдї тїп тамырынан бери жоюп, басым-кысым фак-
тылары боюнча ыкчам иликтєєлєрдї жїргїзїп, кїнєєлїїлєрдї 
жоопко тартсаўар, ошондо сиздер мыйзамдуулуктун сакталы-
шына жана Кыргыз Республикасынын чыныгы укуктук мамлекет 
катары чыўдалышына зор салымыўарды кошкон болосуўар!”

Садыр ЖАПАРОВ: 

СОТТОРДУН ИШИНЕ КИЙЛИГИШКЕНДИ 
ТОКТОТКУЛА!Президент Садыр Жапаров 

кол койгон Жарлыкка ылайык, 
Жусупов Улан Калыгулович КРдин 
Улуу Британия жана Тїндїк Ир-
ландиянын Бириккен Королду-
гундагы Атайын жана Ыйгарым 
укуктуу Элчиси болуп дайын-
далды. У.Жусупов Тышкы иштер 
министрлигинде Їчїнчї саясий 
департаментинин директору кыз-
матын аркалаган.

Жусупов Улан 1971-жылы 
24-декабрда Бишкек шаарында ту-
улган. Ломоносов атындагы ММУ-
дан тарыхчы-политолог адисти-
гин бїткєн. 1994-жылдан тартып 

ТИМде иштеген. 1997-1999-жыл-
дары Кыргызстандын АКШ жана 
Канадагы элчилигинде  коргонуу 
жана коопсуздук боюнча атта-
ше, 2003-2005-жылдары БУУда 
КР ТИМдин эл аралык коопсуз-
дугу боюнча башкармалыктын 
начальниги, 2005-жылдан тар-
тып БУУ Нью-Йорк шаарындагы 
КРдин єкїлчїлїгїндє кеўешчи, 
2007-жылдын март айынан тар-
тып Кыргызстандын АКШ жана 
Канадагы элчилигинде  кеўешчи 
болуп иштеген.

Їй-бїлєлїї, эки баланын ата-
сы.

УЛАН ЖУСУПОВ 
УЛУУ БРИТАНИЯГА ЭЛЧИ БОЛУП ДАЙЫНДАЛДЫ

Москвага  жасаган  иш  са-
парынын учурунда КР  Тышкы 
иштер министри  Руслан Казак-
баев єлкєбїздїн Украинадагы 
кырдаал боюнча позициясын 
билдирди. “Биз чыр  чатакты  
тынчтык  жолу  менен  чечїї 
боюнча Россия менен Украина-
нын ортосундагы  сїйлєшїїлєр 
процессинин   башталышын 
колдойбуз жана тараптар  би-
ринчи кезекте ок атууну токто-
тууга жана  кризистен чыгууга  
кємєк кєрсєтїїчї  эки тарапка 
теў  алгылыктуу  чечимдерге 

батыраак жетишїїсїнє кызык-
дарбыз. Ар кандай чыр-чатакты  
саясий-дипломатиялык  жолдор 
менен, анын ичинде эгер буга 
чейинки механизмдер иштебей 
калса ,   жаўы  форматтарды 
жана  механизмдерди  тїзїї 
жолу менен чечїї зарыл.  Кыр-
гызстан  тарап бул багыттагы 
ар кандай ортомчулук аракет-
терди  колдойт   жана  зарыл 
болгон учурда тынчтыкты жана 
єз ара тїшїнїшїїнї орнотууга 
кємєк кєрсєтїїгє даяр”, - деди 
Р.Казакбаев.

Руслан КАЗАКБАЕВ: 

АР КАНДАЙ ЧЫР-ЧАТАКТЫ 
САЯСИЙ-ДИПЛОМАТИЯЛЫК ЖОЛДОР МЕНЕН ЧЕЧЇЇ ЗАРЫЛ
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Жергиликтїї бюджеттин ачыктыгын камсыз кылуу, муниципалдык кызматкерлер-
дин потенциалын жогорулатуу, жергиликтїї єз алдынча башкаруу органдары менен 
калктын єз ара аракеттенїїсїн заманбап ыкмаларды колдоону менен жакшыртуу 
жаатында Монголия, Россия, Латвия жана Казакстандан келген эксперттер менен 
тажрыйба алмашууга шарт тїзїлїїдє. Бул тууралуу КР Министрлер  Кабинетине 
караштуу  Мамлекеттик кызмат жана  жергиликтїї єз алдынча башкаруу  иштери 
боюнча мамлекеттик  агенттигинин директору Элчибек Жантаев Бишкек жана Ош 
шаарларында “Жакшырган жашоо шарттары – жергиликтїї  єз алдынча башкаруу 
менен  жарандардын  биргелешкен ишинин  натыйжасы” деген темада жакында болуп 
єткєн конференцияда билдирди.

Конференцияга жергиликтїї  єз алдынча башкаруу органдарынын, жергиликтїї 
жамааттардын єкїлдєрї катышты. Иш-чарада Кыргыз Республикасынын  мамлекет-
тик органдарынын жана  жергиликтїї єз алдынча башкаруу органдарынын,  Европа 
Кеўешинин  жергиликтїї жана регионалдык бийликтер конгрессинин єкїлдєрї сєз 
сїйлєп, катышуучулар жарандар бюджеттик процесске, экономиканы  єнїктїрїїнї 
пландаштырууга, кызмат кєрсєтїїлєргє мониторинг жїргїзїїгє кантип катышса бо-
лоору  тууралуу маалымат алышты.

Конференцияда сєз сїйлєгєн Элчибек Жантаев иш-чаранын максаты – жергиликтїї 
бюджеттин ачыктыгын камсыз кылуу, муниципалдык кызматкерлердин потенциалын 
жогорулатуу, жергиликтїї єз алдынча башкаруу органдары менен калктын єз ара 
аракеттенїїсїн заманбап ыкмаларды колдоону менен жакшыртуу,  тажрыйба алмашуу 
болуп саналаарын белгиледи. ”Бїгїн  Монголия, Россия, Латвия жана Казакстандан 
келген эксперттер менен тажрыйба алмашууга шарт тїзїлїп жатат”, - деди Э.Жантаев.

Конференциянын уюштуруучулары КР Министрлер  Кабинетине караштуу  Мамле-
кеттик кызмат жана  жергиликтїї єз алдынча башкаруу  иштери боюнча мамлекеттик  
агенттиги,  КР Жергиликтїї єз алдынча башкаруучулар союзу, “Єнїктїрїї  саясат  
институту” коомдук бирикмеси жана Борбордук Азиянын Жергиликтїї башкаруу 
академиясы.

М.САБЫРОВ, 
Р.САГЫНОВ (фото)

КР Министрлер Кабине-
тине караштуу Мамлекеттик 
кызмат жана жергиликтїї 
єз алдынча башкаруу иш-
тери боюнча мамлекеттик 
агенттигинин директору 
Элчибек Жантаев  Корея 
Республикасынын  Гуд 
Нейборс Интернешилдин  
Кыргыз Республикасында-
гы єкїлчїлїгїнїн дирек-
тору Чжун Хонг Су жана  
КОICAнын «Менин айы-
лым» долбоорунун менед-
жери Ли Уёнг менен жолу-
гушту. Жолугушуу «Менин 
айылым» долбоорунун ал-
кагындагы эки тараптык 
кызматташтыктын жетишкендиктери жана максаттары тууралуу кенен баарлашуу 
форматында єттї.

Элчибек Жантаев Кыргызстан тарап кызматташтыктын уланышына кызыкдар эке-
нин айтып, мындан ары жасалган иштер менен каражат маселеси эки тараптын тыкыр 
кєзємєлїндє болуусу максатка ылайык экенин белгиледи. Агенттиктин  директору 
ошондой эле коомчулук менен байланышууда маалымат алмашууну жолго коюунун  
маанилїїлїгїн  кошумчалады.

Юстиция министрлиги «Айрым мыйзам актыларына (КР Кылмыш-жаза кодексине 
жана Жазык-процесстик кодексине) єзгєртїїлєрдї киргизїї жєнїндє» Мыйзамдын дол-
боорун коомдук талкууга алып чыкты. Аткаруу бийлигинин жетекчилерин жана алардын 
орун басарларын чечимдерди кабыл алууда кетирген каталары їчїн жоопкерчиликке 
тартпоо сунушталууда. Бул эрежеден тышкаркы болуп жосундар Єз  кызыкчылыгы 
їчїн, же баша  жеке кызыкчылыктардан улам жасалган учурлар буга кирбейт.

Адистер акыркы жылдары мамлекеттик кызматкерлердин активдїїлїгї 
тємєндєгєндїгїн, анын ичинде укук коргоо органдарынын кєптєгєн текшерїїлєрїнїн 
кєптїгїнєн улам тємєндєп баратканын белгилешїїдє.

«Укук коргоо органдарынын иш-аракеттери коркуу жана ашыкча этияттык атмос-
ферасын тїзїп, мамлекеттик кызматкерлердин аракетсиздигине алып келет. Аткаруу 
бийлигинин жетекчилери чечкиндїї чараларды кєрє алышы керек», - деп белгилейт 
Юстиция министрлиги.

«МЕНИН АЙЫЛЫМ» ДОЛБООРУНУН АЛКАГЫНДАГЫ 
КЫЗМАТТАШТЫК ТАЛКУУЛАНДЫ

АТКАРУУ БИЙЛИГИНИН ЖЕТЕКЧИЛЕРИ ЧЕЧКИНДЇЇ 
ЧАРАЛАРДЫ КЄРЄ АЛЫШЫ КЕРЕК

МОНГОЛИЯ, РОССИЯ, ЛАТВИЯ ЖАНА КАЗАКСТАНДЫК 
ЭКСПЕРТТЕР МЕНЕН ТАЖРЫЙБА АЛМАШЫЛДЫ

ЭЛЧИБЕК ЖАНТАЕВ АРДАГЕР АПАЛАРДЫ КУТТУКТАДЫ
8-март Эл аралык аялдар 

кїнїн утурлай КРнын Минис-
трлер кабинетине караштуу 
Мамлекеттик кызмат жана 
жергиликтїї єз алдынча баш-
каруу иштери боюнча мамле-
кеттик агенттигинин директо-
ру Элчибек  Жантаев Бишкек 
шаарындагы жашап жаткан 
Улуу Ата Мекендик согушка 
катышкан ардагер апаларды 
майрамы менен куттуктады. 
Апалардын бири – Ашеулова  
Валентина Ивановна учурда 
87 жашта. Согуш учурунда 
їй-бїлєсї менен Ленинград 
блокадасынында калган-
дардан.  Улуу Ата Мекендик 
согушта байланышчы болуп катышкан Сафина Хатима Шариповна учурда 97 жашта.  

Согуш ардагерлерин майрам сайын куттуктоо агенттикте салтка айланган. Бул 
жолу да Агенттиктин директору Э.Жантаев энелердин їйлєрїнє барып, алар менен 
баарлашып, майрамдары менен куттуктады, Агенттиктин атынан ардагер апаларга 
белектер тапшырылды. Кучак толгон гїлдєр, белектер апалар їчїн жагымдуу маанай 
тартуулады.

Жалал-Абад областынын Аксы районундагы Кош-Дєбє 
айыл єкмєтїнє караштуу 250 гектар жер аянтын бак 

єстїрїїгє ижарага берїїгє 
АУКЦИОН ЖАРЫЯЛАЙТ:

Сузак айыл єкмєтїнє 
караштуу Жаўы-Дыйкан айылын-
дагы клуб менен мончонун ар-

тындагы айыл чарбасына жарак-
сыз 0,01 га жер аянтына автоунаа 

коюучу жай куруу їчїн 
АУКЦИОН ЖАРЫЯЛАЙТ:

Шамшынский айыл окмоту Чуйского района 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

по предоставлению земельных участков из муниципаль-
ной собственности по следующим контурам:

Дареги: Сузак району, Сузак айылы, 
Дзержинский кєчєсї №62.

Байланыш номери: +996 550250001, 
+996 550070886.

Лот №1 – с. Чон-Жар, урочище “ Бєйрєк”, контур №438 площадью 
– 1000,0 м2

Аукцион состоится 01.04.2022 года в 11:00 часов, место проведе-
ния аукциона Шамшынский айыл окмоту, с.Шамшы, ул.К.Чолжиева 
№21, административное здание айыл окмоту. 

ВНИМАНИЕ: прием заявлений заканчивается  25.03.2022 года.  

Контактный телефон:  0705777446.

Жердин багытын єзгєртїп, бак єстїрїї їчїн айланасын 
тосмолоо жеўїїчїнїн милдети

Тооруктун убактысы: Жарыяланган кїндєн тартып 30 кален-
дардык кїн.

Гарантиялык акы банктын реквизиттери: Аксы РОК, Кербен РСК 
Банк, БИК 129035, р/с 1290354131510072 л/с 807701119

Орду: Аксы районунун Кош-Дєбє айыл єкмєтїнїн конторасы.

Толук маалымат їчїн тел.: 0(3742)60018; сот 0772413587.
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Тїндїк аймак аралык башкармалыктын жетекчиси 
АЛЫМКУЛОВА Садыгїл Адылбековнага

Аты болсо Садыгїл, 
Заты темир айымдай.
Темирдей тартип болсун деп,
Томиристин тагындай.
СТПнын балдарын, 
Эс-учуна келтирбей, 
Ийлеп жатат камырдай...

Ооба, биздин Томиристей (Тумар ханыша) 
Садыгїл айым темирдей тартипти биринчи орунга 
коёт.  Садыгїл мамкызматкерлердин їй-бїлєсїнєн 
болот, мындайча айтканда, їй-бїлєдєгї їчїнчї 
муундагы мамлекеттик кызматкер. “Ошондуктан, 
тандоодо эч кандай кыйынчылык болгон жок, ант-
кени мен мамлекеттик кызматта иштей турганымды 
так билчїмїн”,- дейт ал. Кесиби юрист, юридика 
илимдеринин кандидаты, негизги кызматынан сырт-
кары КРСУда сабак берет. Бир кєргєндє  Садыгїл 
Адылбековнаны мїнєзї катуу деп ойлошу мїмкїн. 
Сїйлєшє келгенде боорукер. (Албетте, бул дайыма эле сырттан 
байкала бербейт). Жоопкерчиликтїї, андыктан талапты катуу коёт, бирок, адилеттїї. 
Ириде ал жогорку кесипкєйлїктї баалайт. Кесиптештеринин, жакындарынын ийги-
лигине дайыма кубанат. Алдына бийик максаттарды, милдеттерди коёт. Кызматтагы 
принциби – жетекчиликтин так позициясы аткаруучулар їчїн эў маанилїї болуш 
керек. Аны юрист катары баарынан капа кылганы - жаш жетекчилердин, мамлекеттик 
кызматка умтулган жаштардын кєптї билїїгє, тажрыйба топтоого аракетинин аздыгы, 
кесиптик билиминин жетишсиздиги. Садыгїл Адылбековна В.Богомоловдун «В августе 
44-го … Момент истины» китебин окууга кеўеш берет. Француз фильмдерин, мисалы, 
«Оюнчукту» бир дем менен кєргєнїн айтат, дагы бир жакшы кєргєн киносу – “Эркек 
жана аял” фильми. Сїйїктїї актриса, актерлору Анук Эме, Бельмондо, Жан Рено.

Мамлекеттик кызматтагы кыргыз айымы ажарлуу, акылдуу, єз кесибинин устаты 
болуш керек деп эсептейт. Дїйнєдєгї жана Кыргызстандагы мамлекеттик кызматкер-
лерден Евгений Максимович Примаковду жана Кїлїйпа Кондучалованы кумир тутат. 
Бош убактысында китеп окуганды, кино кєргєндї, саякаттаганды (мїмкїн болсо) жакшы 
кєрєт жана жакындары менен бирге болуп, жашоодон ырахат алганга аракет кылат.

Тїндїк аймактык єкїлчїлїктїн башкы 
адиси МОКЕШОВА Элмира 

Койчумановнага

Иш издеген жаранга, 
Кеўеш берип жїгїрїп.
Боорукерлик сапатты,
Боюна алган сиўирип, 
Элмирага келгендер,
Баары алкашат сїйїнїп.

Элмира айымдын жашоо-
турмушта карманган принциби 
- боорукерлик. Бул принципти 
бекеринен туу тутпайт. Ишине 
байланыштуу ага ар-кандай 
жараандар кєп келишет. Ара-
сында “жумуш жок, їйгє бат-
пай калдым, балдарды багыш 
керек, кандай жумуш болсо 
даярмын” дегендери да бар. 
Элмира аларга жылуу мамиле 
жасап, материалдык жактан 
жардам бере албаса да, мо-
ралдык жактан сїйємєлєп, 
туура кеўеш берет. Кээде  
конкурс єткєргєндє, 2-3 жолу 

єтпєй калган жарандын:  “Экинчи келбейм ушул жакка, 
баары бир єтпєйт экенмин”, - деп  єзїнє абдан нараазы 
болуп турганда, ал жаранга эмне себептен єтпєй кал-
ганын, кайсы мыйзамды туура эмес тїшїнїп жатканын, 
кайсы суроого туура эмес жооп бергенин ж.б. сєзсїз 
тїшїндїрїп, туура багыт берїї керектигин Элмира айым 
эў жакшы билет. 

Элмира мезгилдин бат єткєнїнє, убакыттын аздыгы-
нан жакындары менен кєп кєрїшпєй, кєп жумушту кий-
инки планга жылдырып, ойлогон ой-максаттарды ишке 
ашыра албай калганына, кїнїмдїк  пландаштырылган 
жумуштарды кээде бїтїргєнгє їлгїрє албай жатканына 
єкїнгєнїн жашыра бербейт.  

Ал студенттик кезде китепти кєп окуп, иниси ме-
нен жарышып, атаандашып окучу. Азыр убакыттын 
аздыгынан Хелен Анделиндин “Очарование женствен-
ности” деген китебин окуп баштап коюп аягына чыга 
албай жатат.  Ага В.Кожевниковдун “Щит и меч” деген 
китеби абдан чоў таасир калтырган: “Анткени автор 
“фашизм” кантип  жаралганын жана кандай адам дик-
татор болуп каларын жакшы жазган. Бул китеп азыр 
дагы актуалдуу”,-дейт ал. Элмира кєпчїлїк айымдар-
дай эле мелодрамаларды жакшы кєрєт, жумуштан 
чарчап келгенде мелодрамаларды кєрїп, эс алып 
калат. Хоббиси – гїлдєр, бош убакытта гїлдєрдїн 
проблемаларын чечкенге аракет кылат. Бул кызыккан  
нерсе анын апасынан калган, анткени бала кезинде 
алардын їйїндє кєп гїлдєр єсчї. Жакында Элмиранын 
їй-бїлєсїндє чоў кубаныч жаралды, неберелїї болду. 
Куттуктайбыз!

Жергиликтїї єз алдынча башкаруу 
органдарынын ыйгарым укуктарын жана 
функцияларын ишке ашыруу  бєлїмїнїн 
жетекчиси МАМАСАЛИЕВА Таалайгїл 

Эркинбековнага

Таалайгїлгє бул ысым, 
Тупатуура берилген.
Короосунда гїл аўкыйт,
Кооздугу бейиш кєрїнгєн...
Биз дагы ага тилейбиз, 
Калыстык менен тактыкты, 
Туу тутуп єтсїн ємїрдєн!

Таалайгїл айымдын жа-
шоо-турмушта карманган 
принциби - калыстык, тактык, 
чынчылдык, адилеттїїлїк, 
кесипкєйлїк! Кыш жеўил 
єтїп, жалпыбыз амандыкта 
жазга чыкканыбызга кубаны-
чы чексиз. Бош убактысында 
кєбїнчє таза абада эс алганды 
жактырат. Жаз келиши менен 
короодо гїл єстїргєндї жакшы 
кєрєт. Короосуна кирсеўиз 
кєздїн жоосун алган, жыпар 
жыттуу гїлдїн тїрї аўкыйт. 
Жакында неберелїї болуп, 

анын кїнсайын чыккан кылыктарына кубанычы чексиз. 
Бїгїнкї кїнї Таалайгїлдї тїйшєлткєн нерсе  - Россия 
менен Украинадагы согуштук кырдаал, андыктан дїйнє 
жїзїндє тынчтык болушун тилейт. Ал кєбїнчє кыргыз 
жазуучулардын чыгармаларын окуйт (убактысы болсо). 
“Учурда Куранды окуп жатам, єтє маанилїї, жашоодогу 
маселелерге толугу менен жооп алам”,-дейт ал. Мїмкїн 
болушунча эс алуу кїндєрї телекєрїїгє убакыт бєлєт, 
їй-бїлєсї менен тарыхый кинотасмаларды кєргєндї 
жактырат. Кєбїнчє тїрк кинотасмасын кєрєт, мисалга, 
Осмон империясы кантип тїптєлгєн, ошол учурда кандай 
тарыхый окуя болгон дегендей. Айрым эпизоддордо 
бир туугандарын, балдарын єлтїргєнї аны эне катары 
жїрєгїн зыркыраткан. Таалайгїл мамлекеттик кызмат-
тагы кыргыз айымы єз кызматын так билген, келбетин 
караган, башкаларга їлгї боло турган айым болушу за-
рыл деп эсептейт. “Кыргыз элинин узак тарыхы чыгаан 
инсандарга бай. Алардын арасында айрыкча, Исхак Раз-
заков таланттуу, чыган инсан болгон. Ал совет доорунда 
Кыргызстандын саясый тарыхында єчпєс из калтырган 
мамлекеттик ишмерлердин бири болуп эсептелет жана 
Кыргыз мамлекеттїїлїгїнє зор салым кошкон. Ошол 
кишинин принциптерин азыркы учурдагы жетекчилерге 
тилейм”,-дейт Таалайгїл. Ак сєз! 

Кадрлар, документ жїгїртїї жана кєзємєлдєє бєлїмїнїн 
жетекчиси ИБРАЕВА Гїлнара Аштыкчыевнага 

Качан болсо кїйпєлїктїп жїргєнї,
Кесиби анын жандай кєрїп сїйгєнї.
“Бир берилет ємїр чындап адамга, 
Эч максатсыз таштап кетпе дїйнєнї”
деп принцип коюп алдына,
Бир дем менен ишин жасайт кїндєгї.

Ооба, Гїлнара айым кесибин жандай сїйєт. Бул 
анын илимий кызмат менен мамлекеттик кызматтын 
ортосундагы тандоосу. Кабинетине качан кирбеўиз иш 
їстїнєн кєрєсїз. Мїнєзї позитивдїї. Жашоо-турмушта 
карманган принциби – “ємїр чындап бир эле жолу 
берилет жана ал максатсыз єтпєєгє тийиш”. Эсиўизде 
болсо, бул “Болот кантип курчуду” китебинен. Мамле-
кеттик кызматтагы кыргыз айымы, биринчиден, адам 
болуш керек деп эсептейт. Жакынкы кїндєрї анын 
кубанганы - балдарынын жетишкендиктери, кесипти 
туура тандагандыгы болду. Ал эми тїйшєлгєнї   - 
дїйнє морт экенин жана азыркы дїйнєдє алыскы 
коўшулар жок экенин тїшїнїї. Гїлнара айым акыркы 
убакта китеп окуганга убактысы аз болуп жатканын 
айтат. Бирок, бала кезинде Вениамин Кавериндин “Ачык китеп” 
жана “Эки капитан” китептерин окуп, аябай таасирленген, каармандардын принциптери 
аны ємїр бою коштоп жїрєт. Ал бошой калганда туугандары менен бирге болгонду, 
сыртка чыгып, сейилдегенди, тамак жасаганды, китеп окуганды жакшы кєрєт. Ага ар 
кандай жакшы кинолор жагат, бул анын маанайына жараша болот. Айрыкча жаўы 
билим берїїчї тасмаларды жакшы кєрєт. Тарыхта кєптєгєн мамлекеттик ишмерлер-
дин жетишкендиктери менен жасаган иштерине суктанат. “Бул ишмердїїлїк чєйрєсї 
бїдємїк жана єтє татаал экенин эми так тїшїндїм, бардык нерседе теў салмактуулук 
болушу керек экен, башкаруу системасында илимий мамиле, эскиден жакшы тажрыйба 
алып, колдоно билїї. Мен А.С. Изгоевдин сєзїн так тїшїндїм “Интеллигенциясыз 
жана ага кошумча болмоюнча ишке жарамдуу бийликти тїзїї мїмкїн эмес, бирок 
жалган идеяларда тарбияланган интеллигенция мамлекетке зыян келтирїїнїн куралы 
болушу мїмкїн” деген. Ошону їчїн, бир гана адам кумир болот дегенди толук кабыл 
ала албайм”, - дейт ал.

Тїндїк аймак аралык башкармалыгынын 
башкы адиси 

МАМБЕТОВА Жылдыз Асанкуловнага

Тєрт тарабы тєп келген,
Жери бейиш кыргыздын.
Ошентсе да Нарында 
Шарты катаал турмуштун.
Ушул жерде иштеген, 
Бейнесин тартсам бир кыздын...
Бир сєз менен айтканда,
Эмгекчилдик, чынчылдык,
Принциби Жылдыздын.

Ооба, Жылдыз айымдын 
жашоо – турмушта карманган 
принциби – эмгекчилдик жана 
чынчылдык. Ошондон улам 
Нарында кадр саясатын мый-
замдуу ишке ашыруу араке-
тинде алпурушуп жїргєн чагы. 
Жумушунда жакшы жаўылык 
болсо жаны калбай сїйїнєт, 
жакында Нарын шаарындагы 
Тестирлєє борбору уюшулганы 
алгачкы жолу толук материал-
дык техникалык жактан жаўы 
камсыздоо болду эле алиге 
чейин кубанычы койнуна бат-
пай жїрєт. Ал мамлекеттик 

кызматта иштеген айымдар, эў негизгиси, 
єз жумушун, функционалдык милдеттерин билиш керек, 
этикалык моралдык нормаларды сакташ керек, дайыма 
иш їстїндє иштиктїї кийинип жїрїш керек деп эсеп-
тейт. Ушундан улам ушул кызматта иштегени дайыма 
мамлекеттик кызматчылардын иштиктїї формасына 
кєўїл бурганы бурган. Жылдызды жакшы билгендер ал 
бирєєнїн кєнїлїн калтырбайт, адамдардын баарына 
бирдей мамиле кылат, деп айтышат. Бирок непада бирєє 
жарым ага эгерде туура эмес мамиле кылса, ой-бой, 
анын таарынычын кєпкє жаза албай абыгер чегишээрин 
байкагандар ба-аар. Жылдыз айым Чолпон Баекованы 
кумир тутат (байкадыўыздарбы, Жылдыз жана Чолпон. 
Уйкаш ысымдар бекен!). Жылдыздын бош убактысы кєп 
деле боло бербейт. Дайыма жумуш менен алектенгени 
алектенген, бош боло калса эле дагы кайсы жумушту 
жасай койсом, деп турат. Ошентсе да бош боло калганда 
гїлдєрдї карайт, эшиктеги жумуштарды жасаганды жак-
шы кєрєт. Кєптєн бери китеп окуганга  бош убакыт таппай 
жїрєт. Жылдыз аймончоктой їч баланын мээримдїї 
энеси. Жакында эле 7-класста окуган уулу Эрбол техника 
жана технология боюнча Чолпон-Атада єткєн республика-
лык олимпиададан байгелїї орун алганына энелик жїрєгї 
элжиреп бапыраўдап алды. Жолдошу Єзгєчє кырдаалдар 
министрлигинде офицер. Жылдыз кєп нерсеге тїйшєлє 
бербейт (ырас орчунду окуя болбосо), бирок Украинадагы 
кандуу кагылышка кайдыгер карай албастыгын айтты.

ЖАДЫРАГАН ЖАЗ
КУТТУУ БОЛСУН
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Электрондук башкаруу бєлїмїнїн 
башчысы САДИРОВА Барчынай 

Зайнидиновнага 

Илбериўки їрїл кыздай жаралган, 
Иши менен кєпчїлїккє жага алган, 
Ли Куан Юдай болуу тилеги
Мамкызматтан бакыт, байлык таба алган. 
Кєлгє айланат, кєктєн жамгыр тамчылай,
Кыялында кылымдарга барчудай. 
Санарипке жанын сабап киришкен,
Идиректїї, иш билги кыз  Барчынай.

Барчынайдын жашоо-
турмуштагы принциби 
- боорукерлик, чынчыл-
дык, адилеттїїлїк жана 
жоопкерчиликтїї болуу. 
Ал бир кезде балык кар-
мап жан баккан, сабат-
сыз, кедей Сингапурду  
«азиянын арстаны» кы-
лып бай мамлекетке 
айландырган Ли Куан 
Юду кумир тутат. Ли 
Куан Ю тууралуу таа-
сирленип, кызып айтып 
калганда анын Синга-
пур элине массалык 
тїрдє англис тилин 
їйрєткєнїн, бул ка-
дамы кийин жемишин 
миллиарддаган долларлар ме-
нен бергенин, дїйнє лидерлери бул кишиге акыл-наса-
ат алуу їчїн жолугууга байма-бай барып турушканын, 
анын ичинде айтылуу Барак Обама да бар экендигин, 
деги койчу, Ли Куан Ю тууралуу айтса кеби тїгєнбєйт. 
Биздин кыргыз эли да англис тилин орус тилинен 
кем билбеши керек деп эсептейт. А єзї го англис 
тилин жакшы билет. Барчынай биздин Агенттиктин 
электрондук башкаруу бєлїмїндє  мамлекеттик жана 
муниципалдык органдардын кадр бєлїмїнїн ишин 
санариптештирїїгє жанын сабап жїрєт. Барчынайга 
Чыўгыз Айтматовдун чыгармалары жагат. Курулуш, 
техника, илим жаатындагы документалдык жана та-
рыхый фильмдерди жантыгынан жата калып кєрєт. 
Киноиндустрияда классикага айланган  «Титаник» 
киносу да єлє жагат. “Бул кино адамзат тарыхындагы 
эў таасирдїї чыгарма. Бул шедевр тасмада бай ме-
нен кедейдин мїшкїл тїшкєндєгї акыбалы, адамдын 
ачкєздїк, кєрє албастык, бой кєтєрїї, боорукерлик, 
мактаныч, деги эле пенденин  «пендечилигин» эў 
жогорку деўгээлде ачыктап берген”,-дейт. Кыргыз ай-
ымзаты залкар энебиз Курманжан Даткадай кайраттуу, 
Жаўыл Мырзадай эр жїрєк болсо деп тилек кылат. 
Барчынай єзї їрїл кыздай їлбїрєп турганы менен, 
ой-боой, єтє кайраттуу!

Муниципалдык кызмат бєлїмїнїн 
жетекчиси 

УСЕНАЛИЕВА Бактыгїл Сыртбаевнага  

Кєздєрїнє кїлкї катып сурмасы,
Ажарына айкалышып сымбаты.
Аракеттен берекетти жаратат,
Бактыгїлдїн элге кылган кызматы.
Чынчылдыкты кармаганы їчїн да 
Элдин ага чексиз сыйы-урматы.

Бактыгїлдїн жашоо-
турмушта карманган прин-
циби - аракет кылсаў, 
берекет. Адамдын мїнєзї 
айлана- чєйрєсїнє жа-
раша калыптанат деп 
коюшат го. Бирок адам 
є з ї  ошол  а йла н а -
чєйрєнї тандап алат да.  
Бактыгїл чынчылдыкты, 
сабырдуулукту, тартип-
ти, тактыкты баалаган 
чєйрєдє болууну жана 
ушундай мїнєздї єзїнє 
калыптандырууга ум-
тулган айым. Кесиби 
-  юрист болгондуктан 
да бул мїнєздєр ага 
абадай зарыл.  Ал мам-

лекеттик кызматтагы кыргыз айымы 
чыдамкай, так, аракетчил болушу керек деп эсептейт. 
Кумир туткан лидер айымдары - Чолпон Баекова менен 
Маргарет Тетчер. Бактыгїл 3 баланын энеси. Балдары-
нын жетишкендиктери анын чексиз кубанычы. Бош убак-
тысын балдары менен єткєрєт, китеп окуйт, кино кєрєт. 
Акыркы окуган китеби - Халед Хоссейнинин “Тысяча 
сияющих солнц” романы. “Бул ар бир адам окуй турган 
китептердин бири. Бул жашоо жєнїндє кененирээк ой-
лонууга тїрткї берет, баары салыштырмалуу. Окуп, сен 
баатырларга жєн эле боор оорубайсыў, чогуу жашайсыў, 
алардын тагдыры сенден єтєт.  Їрєй учурган окуялар 
ушунчалык чебердик менен сїрєттєлгєн. Трагедия ме-
нен сїйїї, кайрат менен ташбоордук бири-бирине жакын 
байланышкан”,-дейт. “По соображениям совести”  тасма-
сын ар бир жаран кєрїїсїн сунуштайт. “Бул согуш жана 
адам рухунун кїчї жєнїндє тасма. Жамандыкты жеўїї 
їчїн муштум болбошу керек болгон эў жакшылыктын 
таза кєрїнїшї”,-дейт ал. Жакшылыкка жанашып жїрє 
бер, Бактыгїл айым!

Финансылык жана  административдик  камсыздєє бєлїмїнїн 
башчысы ТОКТАШ Ширинге

Экономист, башкаруучу, дипломат, 
Магистрлик, бакалавр билими.
Рух кїчї карабайт деп жашына,
Деўиздеги Чалга арнаган сїйїїнї, 
Кубандырган коллективди ай сайын
Агенттиктин айдай кызы Ширини.

Ширин айым чынында эле агенттиктин Ширин кызы.  
Айрыкча айдын аягында Ширин коллективди катуу 
кубантат.... Ал Агенттиктин финансысын башкарып, 
акча каражатын сары майдай сарамжалдуу кїтїнєт. 
Эрнест Хемингуэйдин «Чал жана деўиз» повести 
Шириндин сїйгєн чыгармасы, ага башкы каарман-
дын мїнєзїнїн кайраттуулугу, рухунун кїчтїїлїгї 
жана турмуштук позициясынын бекемдиги жагат. 
“Бул чыгарма адам кайсы гана куракта жана кандай 
гана шартта болбосун эч качан кайратынан жанбоо 
керектигин їйрєтєт”,-дейт. Ширин айым КР ТИМдин 
Дипломатиялык академиясын, КР Президентине 
караштуу Башкаруу академиясынан магистрликти, 
КМУдан экономист, бакалаврды бїткєн. Япониянын Эл аралык университетинде 
мамлекеттик башкаруу багытында магистратурада билим алган. Мамлекеттик кызмат-
та иштегенине 17 жылдан ашты. Агенттикке башкы финансист болгонго чейин УКМКда 
бухгалтер, Президенттин Иш башкармалыгында жетектєєчї адис ж. б. маморгандарда 
каржы жагында иштеп такшалган. Шириндин жашоо-туурмуштагы принциби-  бардык 
нерседе калыстык. Калп айткандарды жининдей кєрєт, кокус бирєєнїн калп айтканын 
билип калса, андан кєўїлї їч кєчкєн журттай калат. Анан да єз ишине їстїртєн мимиле 
кылгандарды дегеле жактырбайт. Ширин драманы, боевикти, фантастиканы тиги-бу 
кинону жакшы кєрєм деп бєлє бербейт. Негизи ал їчїн кино жакшы тартылыш керек. 
Кинону маанайына жараша кєрєт. Бош убактысында тїрдїї жанрдагы тасмаларды 
кєргєнї да ушундан. Ал мамлекеттик кызматта аялдар кєбїрєєк иштесе дейт, анткени 
мамкызматта иштеген аял биринчи кезекте тартипти уюштурат жана да чечимдерди 
кабыл алууда рационалдуулукка, сарамжалдуулукка алып келет. Жакындан бери 
мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлыгы кєтєрїлєт деген кабарды 
угуп, кєўїлї да кєтєрїлїп жїрєт.

Тїштїк аймактык єкїлчїлїктїн  башкы 
адиси ЫБЫШОВА Гїлмира 

Тагайбековнага

Бул дїйнєдєн ковид качан жок болот?
Унга, сїткє...деги койчу баарына,
Єсїп жаткан баалар качан токтолот?
Гїлмираны тїйшєлткєн кєп ойлор ...
Ой-санаасыз жїргєндєргє не дейбиз?
Андайлардын жан-дїйнєсї бош болот!
 
Жердиги тїштїк, Ош тарап,
Туулган айы – Тараза,
Зырп этип кетет жїрєктєр,
Программист кыз кїлє караса.

Гїлмира айым кєп нер-
сеге тїйшєлєт: эки жылдан 
бери дїйнє элинин ковид ме-
нен ооруп жаткандыгы, дїйнє 
жїзїндєгї терс кєрїнїштєр 
жана окуялар, мамлекетибиз-
деги кїндєн-кїнгє баалардын 
єсїшї, эмгек акылардын аз-
дыгы, кыш мурдагыдай болбой 
кардын аз жаагандыгы, суулар-
дын, мєўгїлєрдїн азайгандыгы 
ж. б. Жїрєгї назик айымдар 
ушинтип тїйшєлєт, ойлонот. 
Бирок Гїлмираны єтє эле 
санаачыл экен деп ойлобогу-
ла! Ал чечкиндїї, кайраттуу, 

єжєр, субъективдїї, сынга карата сезгич, келечекке кєз 
чаптырган, кєп нерселерге чоў маани берген айым. Жа-
шоо-турмушта карманган принциби - жалпы адамзаттык 
баалуулук, адамгерчилик, улууну урматтоо жана кичїїнї 
сыйлоо, жоопкерчилик, билимдин баалуулугу.

Мамлекеттик кызматтагы кыргыз айымы єз ишин 
сїйгєн, ишине ак ниет жана жоопкерчилик менен 
мамиле жасаган, так, тыкан, башкаларга їлгї боло 
алган, билимдїї, адамгерчиликтїї болуш керек деп 
эсептейт. Кумир туткан мамлекеттик кызматкери деле 
жок. Белгилїї мамлекеттик кызматкерлердин жакшы 
сапаттарын алганга аракет жасайт. Кєбїнчє кыргыз 
классик жазуучулардын чыгармаларын окуйт. Тєлєгєн 
Касымбековдун “Сынган кылыч” романынын тасиринен 
азыр да чыга албай жїрєт. Кет Буканын (XIII кылым) 
“Сак болгун” ыр саптары да кєп ойлонтот. “Олуя атабыз 
айткандай биз андай нерселерден сак болушубуз керек”, 
- дейт Гїлмира.

КЇНЇНДЄЙ ЖАРКЫГАН,
СЕГИЗИНЧИ МАРТЫЎАР!

Мамлекеттик кызмат бєлїмїнїн башчысы 
АБДЫКУЛОВА Адеми Абдыкуловнага 

Керемет ыйман, адеби,
Аруу жан биздин Адеми.
Мойнунда мончок, седеби,
Сулуу жан биздин Адеми.
Маўыз берген  мамкызматка,
Зирек жан биздин  Адеми.

Адеми айым мамкызматта кєп иштеди. Илимге 
да тиш салып диссертациясын жактады. Непадам 
мамкызматта жїрбєгєндє эбак илим доктору бол-
могун бєркїмдєй кєрєм. Айрым мамкызматтагылар  
иш кагаздарын, документтерди сабаттуу жаза албай 
жїдєп калышат го, бул жагынан Адеми алдына 
адис салдырбайт. Буга анын илимий иш жазуу-
дагы тажрыйбасы трамплин болгонуна шек жок! 
Андыктан ал жетекчи катары кызматчыларына 
документтерди, аналитикалык материалдарды 
сабаттуу даярдоону їйрєтїп келет. Адеминин 
жашоо-турмушта карманган принциби - кандай 
гана кырдаал болбосун, адам бойдон калуу. 
Улутубуздун залкары Чыўгыз Айтматов айтмакчы, “кїн сайын адам 
болуу – абдан кыйын”. Ал чынчылдык жана абийирдїїлїк - адамдыктын башкы бел-
гиси деп эсептейт. Аны адамдардагы жасакерлик жана эки жїздїїлїк иренжитет. 
Єлкєбїз єнїкпєй жатканын адамдык нарк-насил азыр акча, байлык, бийлик, таасир 
їчїн кїрєштїн тепсендисинде калганынан кєрєт. Адемини Отто Бисмарктын “Жаман 
мыйзамдар жана жакшы чиновниктер менен єлкєнї башкарса болот, бирок чинов-
никтер жаман болсо эў жакшы мыйзамдар да жардам бербейт”, деген сєзї таасир-
лентет. Ага Гарсиа Маркестин “Жалгыздыктын жїз жылы” романы адам жашоосунун 
оош-кыйыштарын чебер кєркємдєп, адам менен адамдын, коом менен адамдын 
карым-катышынын маанисин, коомдук турмуштун айныгыс чындыктарын даана ачып 
бергендиги менен жагат. Мамкызматтагы кыргыз айымы аялдык сулуулугун, аялуу 
назиктигин, энелик мээримин жоготпоосу керек деп эсептейт. Адеми бош убактысын 
їй-бїлєсїнє, балдарына арнап, чогуу шаар сыртына эс алууга чыгууга аракет кылат. 
Балдарынын ийгилиги, жетишкендиги – ал їчїн чоў бакыт. Учурда уулунун жетишкен 
ийгилигине чечекейи чеч болуп турат.

“кїн сайын ададамм аралык университетиндеде
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Балбак ТЇЛЕБАЕВ, ЖК депутаты:
- Мен жакында атамдын кыркылыгын берейин деп жаткам. Бир жылкы соёюн 

дегем.Бул жарлыктан кийин эл катары болоюн деп чечтим. Їйдєгїлєргє да ошен-
тип айттым, эл кылганды кылалы, эл кєп келет, балким, бир кой соербуз дедим. 
Президенттин бул Жарлыгы кєп кишиге аябай кєп пайда алып келет. Элдин баа-
рынын эле колунда бар эмес да азыр.  Колунда жоктор аргасыздан кредит алып, 
кыйналып атышпайбы. Тїркияда той кылса келген коноктор бир аз татты-матты 
жеп, бийлеп, анан кете берет. Єлїм-житим болгондо келгендерге чай менен бир 
аз халва берип коет. Шариятта деле ошондой. Биз болсо їрп-адатты дин менен 
аралаштырып алганбыз.

ЫСЫРАПКОРЧУЛУККА БЄГЄТ КОЮУЧУ ДЕМИЛГЕ
Жакында эле Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр Жапаровдун 

«Кыргыз Республикасында їй-бїлєлїк салтанаттарды жана маркумду эскерїї 
їрп-адаттарын тартипке келтирїї боюнча чаралар жєнїндє» Жарлыгы чыкты. 
Анын максаты – Кыргыз Республикасынын жарандарынын социалдык жана 
экономикалык жашоо деўгээлин жогорулатуу, ошондой эле диний ырым-жырым-
дарды, їрп-адаттарды жана коомдун руханий абалына терс таасирин тийгизїїчї 
башка иш-чараларды єткєрїїдє ысырапкорчулукту болтурбоо болуп эсептелет. 
“Курулай бедел кїтїї, жок каада-салттарды сактоо їчїн бул иш-чараларга кєп 
учурларда материалдык мїмкїнчїлїгїнє ылайык келбеген кєп сандагы адамдар 

чакырылат, тамак-аш кєп жасалып, кєптєгєн мал союлат, акча каражаттары ашык-
ча чыгымдалат. Мындай ашыкча чыгымдар їй-бїлєлїк бюджетке зыян келтирет 
жана калктын жашоо деўгээлине терс таасирин тийгизет. Кєптєгєн жарандар 
ысыраптуу жана шаан-шєкєттїї їй-бїлєлїк иш-чараларды жана їрп-адаттарды 
єткєргєндєн кийин каражаттарды карызга, кредитке алат жана аны тєлєє їчїн 
республикадан тышкары жактарга иштегенге кетет”,- деп айтылат Жарлыкта.

Єлкє башчысынын бул демилгесин коомчулук кандай кабыл алды? Биз бул 
боюнча жогору даражадагы мамлекеттик кызматкерлердин, эл єкїлдєрїнїн, 
карапайым жарандардын пикирин уктук.

Сїйїнбек КАСМАМБЕТОВ, КР Мамлекеттик катчысы: 
- Колунда бар же мамлекеттик кызматта 

турган, балдар-кыздары чыйрак чыккан ки-
шилер экиден-їчтєн мал союп, конок тосуп, 
“менин атам, же апам акка моюн сунганда 
алты жїз  машина келип токтоду, їч жылкы 
союлду” деп даўазалап, кыймыл-аракети, 
союштары менен, келген мартабалуу киши-
лердин аты менен, жайнаган машина менен 
мактанып, текеберленип, ошол ишти кыла 
албагандарды басмырлап, анан ал байкуш-
тар биздин эмнебиз кем деп карызга батып, 
балдары Россияга барып иштеп, аталарынын 

ашын єткєрїп, эстеликтерин коюп, теўсиздик болууда. Їлгїнї 
биз башташыбыз керек. Байлар, колунда барлар, балдары тыў 
чыккандар. Бїгїндєн баштап їлгї кєрсєтїїлєрї керек. Кой эмес, 
тооктун каны чыкпашы керек. Ыраматылык Чубак ажы какшап 
жїрїп єттї. Абдышїкїр ажы, азыркы молдокебиз – баары теў 
кан чыгарбагыла, ысырапкорчулукка жол бербегиле деп какшап 
жатышат. Бул ислам динине да туура келбеген кєрїнїш.

Єлїктї урматтап келген киши єкїрїп тїшєт, жаназасына 
турат, топурагын салып аттанып кете берет. Маркум менен 
коштошууга келген киши сєєктїн ээсин чыгымга  батырбоого 
тийиш. Бишкектен баратканда Балыкчынын кире бериш жеринде 
аябай чоў кєрїстєн бар. Кєрїстєндїн он пайызынын їстїндє таш 
эстеликтер коюлган. Калганында бир дагы эстелик жок. Атасы 
кайтыш болгондо эстелик койбой, кичинекей жазуу коюп, бир 
їй-бїлє баштады. Экинчи їй-бїлє аны кєрїп, улантып кетти. 
Азыр эстелик тургузулбайт. Эми союш боюнча. Муну да ушин-
тип акырындан башташ керек. Бай адам, бардар адам баштап, 
жетекчилер їлгї кєрсєтїїлєрї керек. ЖМКлар, таасирдїї 
кишилер колдоп чыкса эле эл ээрчийт аркасынан. Бул мамле-
кеттик деўгээлдеги иш-чара болот. Кой эмес, тоок да сойбойлу 
деген сєздї элдин баарына, ар бир жаранга  жеткирїї зарыл. 
Тїшїндїрїї, ынандыруу жолу менен. Ошон їчїн Президентибиз 
Жарлык чыгарып отурат.

Равшан САБИРОВ, ЖК депутаты: 
- Президенттин Жарлыгын коомчулук аябай жакшы кабыл алып жатат.Себеби, ал эў ту-

ура жана бїгїнкї замандын талабына туура келе турган ишти жасады. Жїздєгєн, миўдеген 
жарандарыбыз єлкє башчыбызга ырахмат айтып, ыраазычылыгын билдиришїїдє.Бул 
демилгени биз депутаттар, аткаруу бийлиги да колдоого алып, анын аткарылышына 
салым кошууга  тийишпиз. Бул биздин мигранттарыбыз да кєп жылдардан бери кєтєргєн 
маселе болчу. Себеп дегенде, алар Россия жана башка чет єлкєлєрдє иштеп, жыйнаган 
акчаларынын баарын той-топурга, же маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатын єткєрїїгє 
жумшашчу. Муну мусулманчылыкта да ысырапкерчилик деп коет. Бїгїнкї кїндє, облустун, 
райондун, айыл єкмєттєрїнїн жетекчилерине тапшырмалар берилди. Анын негизинде 
комиссиялар тїзїлїп, иш-чараларды иретине келтирип жатышат. Бизнесмен, колунда 
бар ишкер, же карапайым жаран болобу, баарына бирдей шарт болушу керек.

Даярдаган Мамат САБЫРОВ

Абдылда УМАРОВ, ардагер:
- Бул эчак бышып-жетилген маселе болчу. Дин аалымдары буга чейин далай ирет 

маселе кєтєрїшїп, муфтият фатваларды да чыгарган. Бирок,  кєзємєлдєє механиз-
ми жок болгондуктан, алардын фатвалары сунуш бойдон эле калчу.Колунда барлар 
байлыгын кєрсєтїп, мактануу  їчїн акчасын олду-солду чачып, колунда жоктор болсо 
аларга теўелем деп карызга батып келген. Эми Президентибиздин Жарлыгынан кийин 
ысырапкорчулукка  чындап чек коюлат деп їмїт кылам. Себеби, эми аны ишке ашыр-
ганга толук мїмкїнчїлїк бар.

 Айылдык кеўештин жооптуу 
катчысы

1 )  К е сип т и к  билимдин 
деўгээли:

- жогорку билим (мамлекеттик 
жана муниципалдык башкаруу, юри-
спруденция, финансылык экономи-
калык, айыл чарба, ветеринардык, 
гуманитардык, табигый илимдер, 
техникалык, курулуш, энергетика 
тармактарында).

2) Иш стажы жана тажрый-
басы:

- жалпысынан 3 жылдан кем эмес 
мамлекеттик жана/же муниципал-
дык кызмат стажы же тиешелїї 
кесиптик чєйрєдєгї 5 жылдан кем 
эмес иш стажы.

Финансы -экономикалык 
бєлїмїнїн башчысы

1 )  Кесиптик  билиминин 
деўгээли:

- жогорку билим – финансы-
экономикалык багыттары боюнча.

2) Иш стажы жана тажрый-
басы:

- жалпысынан 1жылдан кем эмес 
мамлекеттик же муниципалдык 
кызмат стажы же тийиштїї ке-
сиптик чєйрєдє 3 жылдан кем эмес 
иш стажы.

Башкы адис – ветеринар (К-А 
– 1 бир.)

1 )  К е сип т и к  билимдин 
деўгээли:

- жогорку билим – зоотехник, 
ветеринария адистиктери боюнча.

2) Иш стажы жана тажрый-
басы:

- жалпысынан 1 жылдан кем эмес 
мамлекеттик жана муниципалдык 

кызмат стажы же тийиштїї ке-
сиптик чєйрєдє 3 жылдан кем эмес 
иш стажы.

Сатып алуулар боюнча башкы 
адис (1 шт. бир.)

1 )  К е сип т и к  билимдин 
деўгээли:

- жогорку билим – финансылык 
экономикалык, мамлекеттик жана 
муниципалдык башкаруу, юриспру-
денция, айыл чарба, ветеринардык, 
гуманитардык, педагогикалык, та-
бигый илимдер, техникалык, куру-
луш, энергетика тармактарында.

2) Иш стажы жана тажрый-
басы:

- жалпысынан 1 жылдан кем эмес 
мамлекеттик жана  муниципалдык 
кызмат стажы же тийиштїї ке-
сиптик чєйрєдє 3 жылдан кем эмес 
иш стажы.

Жер  маселелери  боюнча 
башкы адис (1 шт. бир.)

1 )  Кесиптик  билиминин 
деўгээли:

- жогорку билим – геодезия жана 
жерге жайгаштыруу, архитектура 
жана курулуш, юриспруденция, фи-
нансылык экономикалык, мамлекет-
тик жана муниципалдык башкаруу, 
техникалык, айыл чарба багытта-
ры боюнча.

2) Иш стажы жана тажрый-
басы:

- жалпысынан 1 жылдан кем эмес 

мамлекеттик же муниципалдык 
кызмат стажы же тийиштїї ке-
сиптик чєйрєдє 3 жылдан кем эмес 
иш стажы.

Жетектєєчї адис – экономист-
статист – (1 шт. бир.)

1 )  К е сип т и к  билимдин 
деўгээли:

- жогорку билим же орто кесип-
тик билим - финансылык экономика-
лык, физика-математика илимдери 
же болбосо мамлекеттик жана му-
ниципалдык башкаруу, юриспруден-
ция, айыл чарба, ветеринардык, 
гуманитардык, табигый илимдер, 
техникалык, курулуш, энергетика 
багыттары боюнча.

2) Иш стажы жана тажрый-
басы:

- иш стажына талап коюлбайт.

Жетектєєчї адис - маалымат 
компьютердик технологиялар 
боюнча (1 шт. бир.)

1 )  К е сип т и к  билимдин 
деўгээли:

- жогорку билим же орто ке-
сиптик билим - финансылык эко-
номикалык, мамлекеттик жана 
муниципалдык башкаруу, юриспру-
денция, айыл чарба, ветеринардык, 
гуманитардык, табигый илимдер, 
техникалык, курулуш, энергетика 
багыттары боюнча.

2) Иш стажы жана тажрый-
басы:

- иш стажына талап коюлбайт.

Ж е т е к т є є ч ї  а д и с  и ш 
жїргїзїїчї (1 шт. бир.)

1 )  К е сип т и к  билимдин 
деўгээли:

- жогорку билим же орто ке-
сиптик билим - финансылык эко-
номикалык, мамлекеттик жана 
муниципалдык башкаруу, юриспру-
денция, айыл чарба, ветеринардык, 
гуманитардык, табигый илимдер, 
техникалык, курулуш, энергетика 
багыттары боюнча.

2) Иш стажы жана тажрый-
басы:

- иш стажына талап коюлбайт.

Аскердик каттоо столунун 
(ВУС) инспектору  (2 шт. бир.)

1 )  К е сип т и к  билимдин 
деўгээли:

- жогорку билим же орто ке-
сиптик билим - финансылык эко-
номикалык, мамлекеттик жана 
муниципалдык башкаруу, юриспру-
денция, айыл чарба, ветеринардык, 
гуманитардык, табигый илимдер, 
техникалык, курулуш, энергетика 
багыттары боюнча.

2)  Иш стажы жана тажрый-
басы:

- иш стажына талап коюлбайт.

Жаштар иштери жана тарбия 
маселелери боюнча адис (1 шт. 
бир.)

1 )  Кесиптик  билиминин 
деўгээли:

- жогорку же орто кесиптик 
билим – дене тарбия маданияты, 
жаштар менен иштєєнї уюштуруу, 
мамлекеттик жана муниципалдык 
башкаруу, юриспруденция, айыл 
чарба, ветеринардык, гуманитар-
дык, табигый илимдер, техникалык, 
курулуш, энергетика багыттары 
боюнча.

2) Иш стажы жана тажрый-
басы:

- иш стажына талап коюлбайт.

Конкурска  катышуу  їчїн 
тємєндєгї документтер керек-
телет:

- жеке арызы;  
- резюме;
- ємїр баян (соттолгон же сот-

толбогондугун кєрсєтїї менен);
- кадрларды эсепке алуу єздїк 

баракчасы;
- фото сїрєт  2 даана;
- паспортунун же инсандыгын 

кїбєлєндїрїїчї башка документи-
нин кєчїрмєсї;

- зарыл кесиптик билими, иш 
стажын жана квалификациясын 
ырастоочу документтери (эмгек 
китепчесинин кєчїрмєсї);

- диплому (нотариустан та-
стыктоо менен);

- соттолбогондугу жєнїндє 
аныктама;

- аскердик билетинин кєчїрмєсї 
(эркек кишиге).

Документтер жарыя чыккан 
кїндєн 10 жумушчу кїндїн ичин-
де Шарк айылдык аймагы, Шарк 
айыл єкмєтїнїн кеўсесинде ка-
был алынат.

Телефон: 0557 970 023, 0501 
096 655.

Кара-Суу районунун Шарк айыл єкмєтї
Кыргыз Республикасынын 

«Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жєнїндє» Мыйзамына ылайык
 тємєндєгї административдик муниципалдык кызмат орундарына 

СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:



78-март, 2022-ж.
МАМЛЕКЕТТИК жана МУНИЦИПАЛДЫККызмaт Вакансиялар

Айыл єкмєтїнє

Б а ш к а р м а л ы к т ы н
Мамлекеттик экологиялык 
экспертиза жана аналитика 
бєлїмї

Жетектєєчї адис – (1 орун)
Адис – (1 орун)

1.Билим деўгээли: 
- жогорку билимдїї, (то-

кой чарбасы, экология жана 
жаратылышты пайдалануу 
багыттары боюнча геология, 
биология, архитектура жана 
курулуш, экономика жана башка-
руу багыты боюнча, экономика 
жана гуманитардык илимдер, 
юриспруденция багыты боюнча 
жогорку билим).

Эмгек стажы: 
- иш стажы талап кылын-

байт.

КРнын  мыйзамдарын , 
токтомдорун жана жараты-
лышты коргоо боюнча укуктук 
ченемдик актыларды билїїсї 
зарыл:

- Кыргыз Республикасынын 
(мындан ары – КР) Конститу-
циясы;

- КРнын “Мамлекеттик жа-
рандык кызмат жана муниципал-
дык кызмат жєнїндє” Мыйзамы;

- КРнын “Єзгєчє корголу-
учу жаратылыш аймактары 
жєнїндє” Мыйзамы; 

- КРнын “Айлана-чєйрєнї 
коргоо жєнїндє” Мыйзамы; 

- КРнын “Экологиялык экс-
пертиза жєнїндє” Мыйзамы;

-  КРнын  “Єсїмдїктєр 
дїйнєсїн єзгєчє коргоо жана 
пайдалануу жєнїндє” Мыйзамы; 

-  КРнын  “Жаныбарлар 
дїйнєсї жєнїндє” Мыйзамы;

- КРнын “Бузуулар кодекси”.

Башкармалыктын Кєзємєл-
текшерїї кызматы

Улук инспектор – (1 орун)
Инспектор – (1 орун)

1.Билим деўгээли: 
- жогорку билимдїї, табигый 

илимдер (биология, химия, гео-
графия, биоэкология, экология 
жана жаратылышты пайдала-
нуу, геология, гидроэкология), 
токой чарбасынын биоресур-
старын контролдоо, (карто-
графия жана геоинформати-
ка), гуманитардык илимдер 
(юриспруденция), техникалык 
илимдер (алыстан зонддоо, жер 
башкаруу жана запастар). 

Эмгек стажы: 
- иш стажы талап кылын-

байт.

КРнын  мыйзамдарын , 
токтомдорун жана жаратылыш-
ты коргоо боюнча укуктук ченем-
дик актыларды билїїсї зарыл:

- Кыргыз Республикасынын 
(мындан ары – КР) Конститу-

циясы;
- КРнын “Єзгєчє корголу-

учу жаратылыш аймактары 
жєнїндє” Мыйзамы; 

- КРнын “Айлана-чєйрєнї 
коргоо жєнїндє” Мыйзамы; 

- КРнын “Экологиялык экс-
пертиза жєнїндє” Мыйзамы;

-  КРнын ”  Єсїмдїктєр 
дїйнєсїн єзгєчє коргоо жана 
пайдалануу жєнїндє” Мыйзамы; 

-  КРнын  “Жаныбарлар 
дїйнєсї жєнїндє”Мыйзамы;

- КРнын “Бузуулар кодекси”; 
- КРнын “Атмосфералык 

абаны коргоо боюнча” Мыйзамы;
- КРнын “Калдыктар жана 

єндїрїш калдыктары жєнїндє” 
Мыйзамы.

Башкармалыктын Єзгєчє 
корголуучу  жаратылыш 
аймактары жана биотїрдїїлїк 
бєлїмї

Жетектєєчї адис – (1 орун)

1.Билим деўгээли: 
- жогорку билимдїї, (эко-

логия тармагы боюнча жана 
жаратылышты пайдалануу, 
биология, зоология, география, 
ветеринардык медицина, жер 

ченегич, агрономия жана мамле-
кеттик башкаруу, токой, мер-
генчилик жана балык чарбасы).

 Эмгек стажы: 
- иш стажы талап кылын-

байт.

КРнын  мыйзамдарын , 
токтомдорун жана жаныбар-
лар жана єсїмдїктєр дїйнєсї 
боюнча укуктук ченемдик ак-
тыларды билїїсї зарыл:

- Кыргыз Республикасынын 
(мындан ары – КР) Конститу-
циясын билїїсї;

-  КРнын  Єсїмд ї ктєр 
дїйнєсїн єзгєчє коргоо жана 
пайдалануу жєнїндє; 

- КРнын Жаныбарлар дїйнєсї 
жєнїндє билїїсї;

- КРнын Айлана-чєйрєнї кор-
гоо жєнїндє; 

- КРнын “Аўчылык жана мер-
генчилик чарбасы жєнїндє” 
Мыйзамы;

- КРнын “Курал жєнїндє” 
Мыйзамы.

Жєндємдїїлїгї:
- Оперативдїї чечим кабыл 

алуу жана жоопкерчиликтїї 
болуусу;

- Токой чарбалар жана єзгєчє 
корголуучу жаратылыш аймак-
тары боюнча чечкиндїї иш 
алып баруусу;

- Кызматтык милдеттери 
аткаруу їчїн керектїї болгон 
єлчємдє мамлекеттик жана 
расмий тилдерди билїїсї;

-  Компьютерде  иштей 
билїїсї.

Конкурска  катышууга 
керектїї документтер:

- єз колу менен жазылган 
арыз;

- паспорттун же ким экен-
дигин тастыктаган башка до-
кументинин кєчїрмєсї;

- керектїї кесиптик билими, 
эмгек стажы жана квалифика-
циясы жєнїндє документтерин 
(эмгек китепчесинин, билими 
жєнїндє квалификациясын жо-
горулаткандыгы, илимий дара-
жа же илимий наам берилгенди-
ги жєнїндє документтеринин 
кєчїрмєлєрї нотариустан же 
иштеген жериндеги кызмат-
чыларды башкаруу кызматы 
тарабынан кїбєлєндїрїлєт);

- кадрларды эсепке алуу 
єздїк баракчасы;

- сїрєт (4x5) – 2 сїрєт;
- ємїр баян (соттолгондугу 

же соттолбогондугу жєнїндє 
маалыматты кєрсєтїї менен).

Документтер 2022-жыл-
дын 24-март кїнї саат 18:00 
чейин тємєнкї дарек боюнча 
кабыл алынат: Баткен шаары, 
И.Раззаков кєчєсї №19, тел.: 
(03622) 5-18-24.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАРАТЫЛЫШ РЕСУРСТАРЫ, ЭКОЛОГИЯ ЖАНА ТЕХНИКАЛЫК КЄЗЄМЄЛ 
МИНИСТРЛИГИНИН БАТКЕН РЕГИОНАЛДЫК БАШКАРМАЛЫГЫ

КРнын Конституциясы, “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жєнїндє”, 
КРЄнїн 2020-жылдын 3-мартындагы  №120 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш 

кагаздарын  жїргїзїї боюнча типтїї нускама жєнїндє” мыйзамына ылайык 
ТЄМЄНКЇ ВАКАНТТЫК АДМИНИСТРАТИВДИК МАМЛЕКЕТТИК БОШ КЫЗМАТ ОРУНДАРЫН ЭЭЛЄЄ БОЮНЧА

СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

Финансылык-экономикалык 
бєлїмїнїн башчысы  – (У-А)

1 )  Кесиптик  билимдин 
деўгээли: 

- жогорку билим – финансылык- 
экономикалык багыттары боюнча.

2) Иш стажы жана тажрый-
басы:  

- жалпысынан 1 жылдан кем 
эмес мамлекеттик жана/же му-
ниципалдык кызмат стажы же 
тийиштїї кесиптик чєйрєдє 3 
жылдан кем эмес иш стажы.

Социалдык  коргоо  жана 
социалдык-маданий маселелер 
боюнча башкы адис – (У-Б)

1 )  Кесиптик  билимдин 
деўгээли: 

- жогорку билим – социалдык 
иштер, мамлекеттик жана муници-
палдык башкаруу, юриспруденция, 
финансылык экономикалык, айыл 
чарба, ветеринардык, гумани-
тардык, педагогикалык, табигый 
илимдер, техникалык, курулуш, 
энергетика тармактарында.

2) Иш стажы жана тажрый-
басы: 

- жалпысынан 1 жылдан кем 
эмес мамлекеттик жана/же му-
ниципалдык кызмат стажы же 
тийиштїї кесиптик чєйрєдє 3 
жылдан кем эмес иш стажы.

Жетектєєчї адис – экономист-
статист – (К-А)

1 )  К е сип т и к  билимдин 
деўгээли:

- жогорку билим же орто ке-
сиптик билим – финансылык-эко-
номикалык, физика-математика 
илимдери, мамлекеттик жана 
муниципалдык башкаруу, юриспру-
денция, айыл чарба, ветеринардык, 
гуманитардык, табигый илимдер, 
техникалык, курулуш, энергетика 
багыттары боюнча.

2) Иш стажы жана тажрый-
басы:

- иш стажына талап коюлбайт.

Адис – аскердик эсепке алуу 
столунун инспектору – (К-Б)

1 .  Кесиптик  билиминин 
деўгээли: 

- жогорку билим же орто  кесип-
тик билим – аскердик билим берїї, 
мамлекеттик жана муниципалдык 
башкаруу, юриспруденция, финан-
сылык-экономикалык, айыл чарба, 
ветеринария, гуманитардык, таби-
гый илимдер, техникалык, курулуш, 

энергетика багыттары боюнча.

2.Иш стажы жана тажрый-
басы:

- иш стажына талап коюлбайт.

Талапкерлер тємєнкї доку-
менттерди алып келїїсї зарыл:

- єздїк арыз;
- резюме; 
- кадрларды каттоо їчїн єздїк 

баракчасы; 
- сїрєт 3х4 єлчємїндє (2 даана); 
- билими тууралуу диплом 

(кєчїрмєсї, нотариалдык жактан 
тастыкталган); 

- эмгек китепчеси (кєчїрмєсї, но-
тариалдык жактан тастыкталган); 

- жарандык паспорт (кєчїр-
мєсї); 

- ємїр баян.
 
Документтер жарыя чыккан 

кїндєн тартып 10 жумушчу кїндїн 
ичинде кабыл алынат. 

Дареги: Баткен областы, Ка-
дамжай району, Орозбеков айы-
лы, Кыргызстан 60 жылдык к. 46.  

Байланыш телефону: 0772 
742484.

Айыл єкмєтїнїн башчысы-
нын орун басары

1 )  Кесиптик  билимдин 
деўгээли:

- жогорку билим (мамлекеттик 
жана муниципалдык башкаруу, юри-
спруденция, финансылык экономи-
калык, айыл чарба, ветеринардык, 
гуманитардык, табигый илимдер, 
техникалык, курулуш, энергетика 
тармактарында).

2) Иш стажы жана тажрый-
басы:

- жалпысынан 3 жылдан кем 
эмес мамлекеттик жана/же му-
ниципалдык кызмат стажы же 
тиешелїї кесиптик чєйрєдєгї 5 
жылдан кем эмес иш стажы.

Айылдык кеўештин катчысы

1 )  Кесиптик  билимдин 
деўгээли:

- жогорку билим (мамлекеттик 
жана муниципалдык башкаруу, юри-
спруденция, финансылык экономи-
калык, айыл чарба, ветеринардык, 
гуманитардык, табигый илимдер, 
техникалык, курулуш, энергетика 
тармактарында).

2) Иш стажы жана тажрый-
басы:

- жалпысынан 3 жылдан кем 
эмес мамлекеттик жана же му-
ниципалдык кызмат стажы же 
тиешелїї кесиптик чєйрєдєгї 5 
жылдан кем эмес иш стажы.

Башкы адис – юрист (1 шт. 
бир.)

1 )  Кесиптик  билимдин 
деўгээли:

- жогорку билим – юриспру-
денция, укук таануу адистиктери 
боюнча.

2) Иш стажы жана тажрый-
басы:

- жалпысынан 1 жылдан кем 
эмес мамлекеттик жана/же му-
ниципалдык кызмат стажы же 
тийиштїї кесиптик чєйрєдє 3 
жылдан кем эмес иш стажы.

Жер, турак жай маселелери 
боюнча башкы адис (1 шт.бир.)

1 )  Кесиптик  билимдин 
деўгээли:

- жогорку билим – геодезия жана 

жерге жайгаштыруу, архитектура 
жана курулуш, юриспруденция, фи-
нансылык экономикалык багытта-
ры боюнча, мамлекеттик жана му-
ниципалдык башкаруу, техникалык, 
айыл чарба  багыттары боюнча.

2) Иш стажы жана тажрый-
басы:

- жалпысынан 1 жылдан кем 
эмес мамлекеттик жана/же му-
ниципалдык кызмат стажы же 
тийиштїї кесиптик чєйрєдє 3 
жылдан кем эмес иш стажы.

Адис – маалымат компью-
тердик технологиялар боюнча (1 
шт. бир.)

1 )  Кесиптик  билимдин 
деўгээли:

- жогорку билим же орто кесип-
тик билим – эсептєє техникасы 
жана информациялык технологи-
ялар, мамлекеттик жана муници-
палдык башкаруу, юриспруденция, 
финансылык экономикалык, айыл 
чарба, ветеринардык, гумани-
тардык, табигый илимдер, тех-
никалык, курулуш, энергетика 
тармактарында.

2) Иш стажы жана тажрый-
басы:

- иш стажына талап коюлбайт.

Талап кылынуучу документ-
тер:

- арыз;
- єздїк баракчасы;
- эмгек китепчесинин кєчїрмєсї 

(нотариус аркылуу тастыкта-
лат);

- диплом кєчїрмєсї (нотариус 
аркылуу тастыкталат);

- 4 х 6 єлчємїндєгї 3 даана 
сїрєт;

- паспорттун кєчїрмєсї;
- резюме;
- ємїр баян (соттолгондугу же 

соттолбогондугу жєнїндє маалы-
матты кєрсєтїї менен).

 
Сынакка катышуу їчїн жиберил-

ген документтер Сары-Колот айыл 
єкмєтїнїн имаратында жарыялан-
гандан кийин 10 жумушчу кїндїн 
ичинде кабыл алынат.

 
Дареги: Сары-Колот айыл 

єкмєтї, Сары-Колот айылы.

Байланыш телефону (0999) 
659297.

Кара-Суу районунун Сары-Колот айыл єкмєтї 
тємєндєгї бош административдик муниципалдык 

кызмат орундарга 
СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

Кадамжай районунун Орозбеков айыл єкмєтї 
Кадрлар резервине киргизїї їчїн улук жана кенже топтогу 
административдик муниципалдык бош кызмат  орундарына 

СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

Адис

Мамлекеттик кенже кызмат 
орунуна коюлуучу квалифика-
циялык талаптар: 

- жогорку кесиптик билими;
- иш стажына талаптар 

коюлбайт; 
- компьютер менен иштей 

билїїсї;
- Кыргыз Республикасы-

нын  Конституциясы ,  Кыр-
гыз Республикасынын “Мам-
лекеттик жарандык кызмат 
жана муниципалдык кызмат 
жєнїндє” Мыйзамы, Кыргыз Ре-
спубликасынын “Жергиликтїї 
мамлекеттик администра-
ция жєнїндє”, Кыргыз Респу-
бликасынын “Жергиликтїї єз 
алдынча башкаруу жєнїндє” 
Мыйзамдарын жана Кыргыз 
Республикасынын Єкмєтїнїн 
2020-жылдын 3-мартындагы 

“Кыргыз Республикасында иш 
кагаздарын жїргїзїї боюнча 
типтїї нускама жєнїндє” №120 
токтомун жакшы билїїсї.

 
Тандоого катышуу їчїн 

тємєнкїдєй документтер тап-
шырылат:

- єзїнїн арызы;
- резюме (электрондук по-

чтаны кєрсєтїї менен), єздїк 
таржымал (соттуулугу бар же 
жок экендиги жєнїндє маалы-
матты кєрсєтїї менен);

- нотариустан же акыркы 
иштеген жеринде кїбєлєн-
дїрїлгєн негизги жана кошумча 
билимин (бар болсо) ырастаган 
документтердин кєчїрмєлєрї;

- нотариустан же акыркы иш-
теген жеринде кїбєлєндїрїлгєн 
эмгек китепчесинин кєчїрмєсї 
(иш стажы бар болсо);

- илимий даражаны жана 

илимий наамды (бар болсо) ый-
гаруу жєнїндє документтердин 
кєчїрмєлєрї;

- паспорттун кєчїрмєсї.

Документтер 2022-жыл-
дын 19-мартына чейин кабыл 
алынат.

Тандоодо  талапкерлер 
мамлекеттик  кызмат  жана 
жергиликтїї єз алдынча баш-
каруу иштери боюнча ыйгарым 
укуктуу мамлекеттик органда 
компьютердик тестирлєєдєн, ан-
дан кийин райондук мамлекеттик 
администрациясынын конкурстук 
комиссиясынан аўгемелешїїдєн 
єтєт. 

Кошумча маалымат алуу 
їчїн (03237) 2-20-14, 0550 27-06-
78 телефондоруна кайрылууга 
болот.

ЧОЎ-АЛАЙ РАЙОНДУК МАМЛЕКЕТТИК АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 
БОШ АДМИНИСТРАТИВДИК МАМЛЕКЕТТИК КЕНЖЕ КЫЗМАТ ОРУНУНА

СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:



8 8-март, 2022-ж.
МАМЛЕКЕТТИК жана МУНИЦИПАЛДЫККызмaтКайчы сєз

ТУУРАСЫНАН: 1. Антарктида 7. Стив 10. Эфиопия 11. айла 12. саке 13. арабика 14. Сулико 15. азат 16. пранк 19. фокус 20. 
Саския 21. Саякбай 25. Иран 27. Верещагин 28. корабль 30. ишарат 31. Пелагея 33. табурет 35. барскан 36. дипломат 37. Гор 38. 
отсек 40. Элвис 42. саба 44. аорта 45. Бофорт 47. Рига 49. Домодедово 50. Орас 51. йети 52. Селькирк 53. Уран 54. авиалайнер. 

ТИГИНЕН: 1. адамгерчилик 2. трасса 3. Далила 4. офуро 5. жолборс 6. Диккенс 8. транзакция 9. Вьентьян 13. Акжол 16. пу-
лемет 17. каравелла 18. катаган 21. Салазар 22. Ан 23. крот 24. механика 26. клаустрофобия 28. капсула 29. Гастарбайтер 31. 
перестройка 33. талиб 34. эму 35. Болот 39. Ка 40. этнос 41. сомелье 43. бугатти 46. родео 48. оору 49. дача.

КЫЗМАТВОРД
ТУУРАСЫНАН:
1. Белгилїї акын, “Памир гїлдєрї” (1961 ж.), 
     “Мээрим” (1963 ж.), “Эненин сїйїїсї” (1964-ж.) 
    китептеринин автору.
6. Женщина - ... (орус.)
9. Маргарет Митчеллдин “Унесенные ветром” 
    романынын кейипкери.
10. Чыўгыз Айтматовдун “Кызыл жоолук 
      жалжалым” повестинин каарманы.
11. Королдун кызы.
14. Йоко Ононун кїйєєсї.
16. “Ата болуш – ...  , эне болуш – сыймык” (мак.)
17. Борис Ельциндин жубайы.
18. Египеттеги адилеттїїлїктїн кудайы, 
      Ра кудайдын кызы.
19. Семирамида жубайына асма бакты салган 
      вавилон падышасы.
20. Саг-массагеттердин легендарлуу ханышасы.
21. Кыздын їлпєт кєйнєгїнїн тїсї.
23. Болеслав Прустун “Фараон” романынын 
      кейипкери, Рамсестин сїйгєнї.
25. Манастын Чыйырды энесинин єз аты.
28. Василиса ...  (1812 ж. согуштун баатыры).
30. Ишкананын башкы финансисти.
31. Египеттин соўку ханышасы.
32. Европанын коўшусу.
35. Латыш актрисасы (“Театр”, “Моонзунд” ж.б.)
36. Жєргємїш кыз (миф.)
38. “Эммануэль” романынын автору.
40. “ ... –матата”- суахилиден – эч кандай 
      тїйшїгї жок.
42. Жаш спортсмен кыз (орус.)
43. Жалкоолуктун эў жакшы дарысы (орус.)
44. Италиядагы моданын шаары.
45. Касымаалы Жантєшевдин пьесасы.
46. Модага айланган Бриджит Бардонун чач  
      жасалгасы.
47. Аквариум балыгы.
48. Орус мифологиясындагы жомок куш.
49. Генрих Гейненин сїйгєнї.
50. Байыркы рим мифологиясындагы 
      гїлдєрдїн кудайы.
51. Самолеттун шатысы.
52.  ...  Кыдыкеева (актриса).

ТИГИНЕН:
1. Дїйнєдєгї эў биринчи премьер-министр аял.
2. И.Тургеневдин повести.
3. Дїйнєдєгї шахмат боюнча 5 аял-чемпиону.
4. Сенатка шайланган АКШнын “биринчи 
    ледиси”.
5. Цирктеги кесип.
7. Быштак менен ун кошулган бурят ичимдиги.
8. Валентина Шевченконун лакап аты.
10. Уламыштагы учкан жылдыздын чаўына 
      єсїп чыккан гїл.
12. Токтогулдун сїйгєнї.
13. Ромеонун атаандашы.
15. “Лейли жана Меджнун”, “Фархад жана 
      Ширин” поэмаларын жазган єзбек акыны.
16. Байыркы грек мифологиясында 
      Еленанын жигити.
19. Грузин актрисасы (“Небесные ласточки”).
20. Мэри Поппинс жєнїндє жазган 
      англис жазуучу.
22. Аялдардын майрамга кийїїчї кийими (орус.)
24. Советтер Союзунун Баатыры,казак кызы.
26. Касымаалы Баялиновдун чыгармасы.
27. П.Чайковскийдин “Спящая красавица” 
      балетинин кейипкери.
28. Алай ханышасы.
29. Италияда аялга урмат менен кайрылуу.
32. “Клон” сериалында Жади ролун 
      ойногон бразилиялык актриса.
33. Н.Байтемировдун романы.
34. Эйнштейндин жубайы.
37. “Эрика Клаустун 13 кадамы” 
      чыгармасынын автору.
38. Скорпион топ жылдызындагы 
      альфа жылдыз.
39. Гейшанын шишкебеги.
41. Таттыбїбї Турсунбаеванын кинодогу 
      биринчи ролу.
44. Дїйнєдєгї эў биринчи аял, эки єлкєнїн  
      биринчи ледиси (Мозамбик жана ЮАР), 
      Мозамбиктин президенти.
46. “Кармен” операсынын композитору.

№ 6 (432) САНДАГЫ “КЫЗМАТВОРДДУН” ТУУРА ЖООБУ

Даярдаган Г.АБАЕВА

Айыл єкмєтїнє

Ак-Талаа районунун Кызыл-Белес айыл єкмєтї 
тємєндєгї бош административдик муниципалдык 

кызмат орунга 
СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

Аскердик  эсепке  алуу 
столунун инспектору 

1 )  кесиптик  билимдин 
деўгээли:

- тийиштїї багыттагы жогор-
ку кесиптик билим же тийиштїї 
багыттагы орто кесиптик билим 
(экономика жана башкаруу, айыл 
чарбасы, эсептєє техникасы жана 
информациялык технологиялар, 
гуманитардык, педагогикалык 
так илим).

2) иш стажы жана тажрый-
басы:

- иш стажына талап коюл-
байт.

Талапкерлер тємєнкї доку-
менттерди алып келїїсї зарыл:

- єздїк арыз;
- резюме; 
- кадрларды каттоо їчїн єздїк 

баракчасы; 
- сїрєт 3х4 єлчємїндє (2 да-

ана); 
- билими тууралуу диплом 

(кєчїрмєсї, нотариалдык жактан 
тастыкталган); 

- эмгек китепчеси (кєчїрмєсї, 
нотариалдык жактан тастык-
талган); 

- жарандык паспорт (кєчїр-
мєсї); 

- ємїр баян.
 
Документтерди кабыл алуу 

мєєнєтї сынак єткєрїї жєнїндє 
жарыя чыккан кїндєн тартып 10 жу-
мушчу кїндїн ичинде кабыл алынат. 

Дареги: Нарын облусу, Ак-
Талаа району, Кадыралы айылы, 
Кулназаров к. № 71.

Тел: 0555 88 75 36. 0708 07 
26 59.

Кара-Суу районунун Папан айыл єкмєтї 
башкы топтогу, улук топтогу, кенже топтогу административ-
дик муниципалдык бош кызмат орундарына резервге кирїї 

їчїн талапкерди кабыл алууга 
СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

Башкы топтогу администра-
тивдик муниципалдык кызмат 
орундарына квалификациялык 
талаптар 

1 )  Кесиптик  билимдин 
деўгээли:

- жогорку билим.

2) Иш стажы жана тажрый-
басы:

- жалпысынан 3 жылдан кем 
эмес мамлекеттик жана  му-
ниципалдык кызмат стажы же 
тиешелїї кесиптик чєйрєдєгї 5 
жылдан кем эмес иш стажы.

Улук топтогу администра-
тивдик муниципалдык кызмат 
орундарына квалификациялык 
талаптар

1 )  Кесиптик  билимдин 
деўгээли:

- жогорку билим.
 
2) Иш стажы жана тажрый-

басы:
- жалпысынан 1 жылдан кем 

эмес мамлекеттик жана/же му-
ниципалдык кызмат стажы же 
тийиштїї кесиптик чєйрєдє 3 

жылдан кем эмес иш стажы.

 Кенже топтогу администра-
тивдик муниципалдык кызмат 
орундарына квалификациялык 
талаптар

1 )  К е сип т и к  билимдин 
деўгээли:

- жогорку же орто билим.
 
2) Иш стажы жана тажрый-

басы:
- иш стажына талап коюлбайт.

Кыргыз  Республикасында 
иш кагаздарын жїргїзїї боюнча 
типтїї нускама Башкы топтогу 
административдик бош кызмат 
орунга резервге кирїї їчїн жарыя 
гезитке чыккан кїндєн баштап 10 
жумушчу кїн аралыгында Папан 
айыл єкмєтїнє (Арал айылы) жо-
оптуу катчынын кабинетине №11 
тємєнкї документтерди тапшыруу 

зарыл:
- конкурстук комиссиянын аты-

на жазылган арыз;
- єздїк каттоо баракчасы;
- дипломдун кєчїрмєсї (нота-

риалдык жактан кїбєлєндїрїлгєн 
болушу керек);

- эмгек китепчесинин кєчїр-
мєсї  (нотариалдык  жактан 
кїбєлєн дїрїлгєн болушу керек);

- паспорттун кєчїрмєсї;
- резюме;
- ємїр баян (соттолбогондугу 

же соттолгондугу жєнїндє маалы-
матты кєрсєтїї менен).

Сурап билїї їчїн телефон:  
0556640506.

Квалификациялык талаптарга 
жооп берген жарандарга башкы 
топтогу административдик бош 
кызмат орунга резервке кирїї їчїн 
конкурстун єтїї кїнї жана орду 
жєнїндє билдиребиз.
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