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АЙЫЛ ӨКМӨТТҮН
ИШИ АР ТАРМАКТУУ
Сузак районуна караштуу Ырыс 

айыл өкмөтү бир топ алгылыктуу 
иштерди жасаган. Айыл өкмөтү жу-
мушсуздукту жоюу жана жергилик-
түү бюджеттин көлөмүн көбөйтүү 
максатында кичи жана орто бизнес-
мендерге шарттарды түзүп берүүдө. 
Тактап айтканда айыл аймагында 
акыркы убактарда күнөскана курууга 
басым жасалган. Себеби күнөскана 
замандын талабы. Жылдын мезги-
лине карабай элди жашылча-жемиш 
менен камсыз кылат.

Айыл өкмөттүн кызматы чындыгында 
эле оор. Эл менен иштеп, эл түйшүгүн, көй-
гөйлөрүн чечип, эл жүгүн аркалап иштеп 
жаткан Базар-Коргон районунун Бешик-
Жон айыл өкмөтүнүн башчысы Алтынбек 
Адишов менен  айыл аймагындагы болуп 
жаткан, аткарылган жана алдыдагы 
иштер тууралуу баарлашып кайттык.

(Уландысы 4-бетте)

“БАШКЫ МАКСАТЫМ –
БАЛА БАКЧА КУРУУ ЭЛЕ”

Алтынбек АДИШОВ,
Базар-Коргон районунун
Бешик-Жон айыл өкмөтүнүн башчысы:

ӨКМӨТ БАШЧЫЛАРЫ 
ШАЙЛАНАТ

БШК Жалал-Абад областынын райондорундагы 
айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоонун 
графигин жарыялады.

Айыл өкмөттөрдүн 
башчыларын айылдык 
кеңештин депутаттары 
шайлашат. Айыл өкмөт-
төрдүн башчыларын шай-
лоо 2021-жылдын 2-июну-
нан баштап 9-июнга чейин 
жүрөт.

Алсак, Аксы районун-

да 7, Ала-Бука районунда 
5, Базар-Коргон районун-
да 7, Ноокен районунда 7, 
Сузак районунда 13, Ток-
тогул районунда 9, Чаткал 
районунда 4, Тогуз-Торо 
районунда 4 айыл өкмөт 
башчылыкка шайлоолор 
болот.

Балдарга камкордук жасоо демилгеси 
1949-жылы Парижде өткөн аялдардын 
демократиялык федерациясынын эл аралык 
конгрессинде көтөрүлүп, ал биринчи жолу 1950-
жылы салтанат менен белгиленген. Балдардын 
укугун коргоо боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун 
алдында ЮНИСЕФ балдар фонду да дүйнө жүзү 
боюнча балдарды коргоо жана кам көрүү боюнча 
ишмердүүлүк жүргүзүп келет.

Жалал-Абад шаарынын 
вице-мэри Гүлбарчын Таш-
танбекованын маалыматы-
на карата 1-июнь Балдар-
дын эл аралык күнү сани-

тардык эрежелерди сактоо 
менен өтөт. Ага ылайык 
20-майдан 20-июнга чейин 
“Планетанын келечеги ат-
туу” 1 айлык иш-чара жа-

рыяланган. 
“Балдарды коргоо күнү-

нө карата биз мүмкүнчүлү-
гү чектелген, ата-энесинен 
ажыраган жетим балдары-
быздын жана балдар үйүндө-
гү тарбияланган балдардын 
баардыгынын өздүк карта-
сына 500 сомдон которулду. 
Бары биригип 316 миң 500 
сомду түзөт. Бул каражат-
тардын ичинен балдар пси-
хологиялык стационардык 
мекемесине 10 миң сом, “Ак-

бермет” балдар үйүнө 15 миң 
сом акча которулат. Атайын 
балдарга аттракционго 150 
бекер билет таркатабыз”, 
- дейт вице-мэр.

Майрам күнү демөөр-
чүлөр тарабынан балдарга 
балмуздак, суусундуктар 
таркатылат. Андан сырт-
кары бөбөктөргө арналган 
оюн-зоок концерттик иш 
чаралар өтөт.

"Аймак"

1-ИЮНЬ – БАЛДАРДЫ КОРГООНУН ЭЛ АРАЛЫК КҮНҮ

(Уландысы 5-бетте)

Рыспай Абдыкадыровдун 80 жылдыгына карата 
ырларын аткаруу боюнча “Ырдын пири – Рыспай” 
аталышындагы кароо сынак болуп өттү.

Эл аралык Рыспай клу-
бунун вице-президенти, об-
лус боюнча координатору 
Салтанат Асылбекова айым-
дын жетектөөсү астында 
Жалал-Абад шаарында өт-
көн кароо-сынакка облус-
тун 7 дубанынан келген 
46дан ашуун таланттуулар 
катышты. Катышуучулар 
Рыспай Абдыкадыровдун 
обондуу ырларын атка-
руу менен өз өнөрлөрүн 
тартуулашты. Калыстар 
тобунун тандоосу менен 
жеңүүчүлөр аныкталып, 15-
20дай катышуучу мыкты 

деп аталып, кийинки рес-
публикалык турга каты-
шууга мүмкүнчүлүк алыш-
ты жана ардак грамоталар 
менен сыйланышты.

КТРКнын маданият, та-
рых тил каналынын режис-
сёру Бакирдин Борукеевдин 
айтымына караганда иш-
чаранын максаты Рыспай 
Абдыкадыровдун ырларын 
унуттурбоо жана талант-
тарды эл алдына алып чы-
гуу болгон. 

Кароо-сынакка 12 жаш-
тан 72 жашка чейинки өнөр-
поздор катышты.

ЫРДЫН ПИРИ – РЫСПАЙ
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Замирбек САДЫКОВ
Аксыга жаңыдан да-

йындалган аким ротация 
жолу менен Талас райо-
нунан которулуп келген. 
Ал 1979-жылы 10-октябр-
да Талас районунун Таш-
Арык айылында туулган. 
1998-2004-жылдары Н.Иса-
нов атындагы Кыргыз мам-
лекеттик курулуш, транс-
порт жана архитектура 
университетинин дүйнөлүк 
экономика факультетинде 
окуган. Үй-бүлөлүү, 1 кыз 
жана 2 уулдун атасы. Ал эми 
Аксы районунун мурдагы 
акими Жыргалбек Шакиев 
Чүй районуна аким болуп 
которулду.

Нурлан
ШАРШЕНАЛИЕВ

Ноокен районунун аки-
ми болуп дайындалды. Ал 
Чүй облусунун Кемин райо-
нунун башчысынан кото-
рулган. 1985-жылдын 12-ав-
густунда Нарын облусунда 
туулган. 2007-жылы Ж.Ба-
ласагын атындагы Кыргыз 
улуттук университетинин 
«Финансы жана кредит» 
бөлүмүн аяктаган. Үй-бү-
лөлүү, 4 баланын атасы.  

Жанысак
САТЫБАЛДИЕВ

Базар-Коргон району-
нун мамлекеттик адми-
нистрациясынын башчы-
сы-акими болуп дайын-
далды. 1973-жылы Токмок 
шаарында туулган. Билим 
жогорку.

Мурун аким болуп иш-
теп жаткан Бакыт Козуев 
Чүй облусунун Панфилов 
районунун мамлекеттик 
администрациясынын баш-
чысына которулду.

Баратбек 
СЫДЫКНАЗАРОВ

Сузак районунун мамле-
кеттик администрациясы-
нын башчысы болуп Талас 
облусунун Кара-Буура ра-
йонунан которулду. 1978-
жылы Талас областынын 
Кара-Буура районунун Ак-
Башат айылында туулган. 
2002-жылы Кыргыз улут-
тук университетинин эко-
номика жана менеджмент 
факультетин аяктаган. 
Үй-бүлөлүү, 1 уул, 1 кыз-
дын атасы. 

Ал эми буга чейин иш-
теп келген Төрөгелди Түрк-
баев Чүй облусунун Жайыл 
районуна акими болуп да-
йындалды.

Акылбек ТҮКЕБАЕВ
Токтогул райондук мам-

лекеттик администрация-
сынын башчысы болуп да-
йындалды. Ал буга чейин 
Ысык-Көл облусунун Ак-Суу 
районунун жетектеп келген. 
1964-жылы Ак-Суу району-
на караштуу Чолпон айы-
лында туулган. 1986-жыл-
дары Фрунзе шаарындагы 
К.И.Скрябин атындагы айыл 
чарба институтунда окуп, 
окумуштуу-агроном адис-
тигине ээ болгон. Үй-бүлө-
лүү, 3 уулдун атасы. 

Мурунку аким Таалай-
бек Жайылов Чүй облусу-
нун Аламүдүн районунун 
акими болуп дайындалды.

Нурбек САТАРОВ
Ала-Бука районунун 

мамлекеттик админист-
рациясынын башчысы-
акими болуп дайындалды. 
Ал 1984-жылы Нарын об-

ластынын Ат-Башы райо-
нунун Казыбек айылында 
туулган. 37 жашта, билими 
жогорку. Үй-бүлөлүү. Буга 
чейин Нарын облусунун Ат-
Башы районунун башчысы 
кызматын аркалаган.

Алтынбек СЕҢИРБАЕВ
Чаткал районунун аки-

ми болуп келди. Ал мурун 
Нарын облусунун Нарын 
районунун акими кызма-
тын аркалаган. 1975-жылы 
5-майда Нарын областынын 
Нарын районунун Эки-На-
рын айылында туулган. Би-
лим жогорку. Үй-бүлөлүү, 1 
уул, 5 кыздын атасы. 

Мирлан КАРАГУЛОВ
Тогуз-Торо районунун 

мамлекеттик администра-
циясынын башчысы-аки-
ми болуп дайындалды. Ал 
буга чейин Чүй облусунун 
Москва районунун жетек-
теген. 2000-жылы КГНУнун 
менежмент адистигин аяк-
таган. Мамлекеттик жана 
муниципалдык кызматта 
дагы 20 жылдык иш таж-
рыйбасы бар. Үй-бүлөлүү.

Билбедим, укпадым дебе

Ишкер Мадосманов Хабибулло Эрматович өз ишмер-
дүүлүгүн токтоткондугуна байланыштуу (күбөлүктүн 
сериясы ДГР, каттоо номери 38498, ОКПО коду 28883892, 
ИНН 21911197800888) жабылгандыгын билдирет.

Жеке ишкер Ыманова Махабат Маматжановна өз 
ишмердүүлүгүн токтоткондугуна байланыштуу (күбө-
лүктүн сериясы НС №060853, каттоо номери 39508997, 
29.03.2019-ж., ОКПО коду 30546966, ИНН 12505198600146) 
жабылгандыгын билдирет.

Салам айтам саан уйлар баарыңа,
Ыр окуйм деп келип калдым жаныңа.
Жакшы болсо кулактарды кунт коюп,
Жаман болсо мөөрөгүлө жабыла.

Эссебизди атактуу акын Байдылда 
Сарногоевдин ыры менен баштап олтур-
ганыбыздын да жөнү бар. Каарманыбыз 
уй жылын эле күтүп жүргөнбү, жыл ба-
шынан бери эле үстөккө босток сыйлык, 
наам алып жатканына кубанып да, сый-
мыктанып да жатабыз. Сыйлыктарын 
санай албай да калдык. Демек, уй жылы 
майлуу да, сүттүү да болот окшобойбу. 
Ошондон улам Бакебиз олуялык кылып 
оозубузду ачырып, уйларга каалоо жазып 
пенделик да, акындык да парзын өтөп 
кеткен турбайбы.

Ооганбекти көбүнчө эле Данбагар дейм. 
Мен Данбагарды 1986-жылдын бери би-
лем. Анда Ош радиосунда иштөөчүмүн. 
Жеңижоктун атын Кара-Суу айылында-
гы мектепке, Ныязаалы комузчунун атын 
Кербендеги (азыркы шаар) балдардын му-
зыкалык мектебине коюуга арналган иш-
чарага катышканмын. Төлөгөн аке менен 
үч күн ажырабай чогуу жүргөнбүз, зал-
кар калемгердин көркөм өнөрдүн ээлери 
жөнүндө айткандарын укканбыз. Көрсө, 
Төкөбүз ашкере акылман да, даанышман-
да да инсан экен. Ошол кезде залкардын 
залкарлыгына, эске тутуу жөндөмүнүн 

күчтүүлүгүнө анчейин маа-
ни бербептирбиз. Качан гана 
чын дүйнөгө кеткенде бийик-
тигин, генийлигин таасын се-
зип, аттиң деп арманга кепте-
лип олтурбайбызбы.

О ог а нб ек Ст а нб ек ов 
1958-жылдын 3-августун-
да Аксы районунун Ак-Жол 
айылында дыйкандын үй-бү-
лөсүндө туулган. Бишкекте-
ги мамлекеттик дене тарбия 
институтун, улуттук универ-
ситетти бүтүргөн. Жалал-Абад мамлекет-
тик университетинде эмгектенген. КРдин 
улуттук жазуучулар, журналисттер жана 
театр ишмерлери кошундарынын мүчө-
сү, көптөгөн тарыхый повесттеринин, 
драмалардын, очерктердин жана ырлар 
жайнактарынын автору, ырларына обон 
жаралган. “Көз ирмемдеги өмүр”- 1998-
жыл, кыргыз телефильминин жана “Эр 
Курманбек”-2001-жылы теле видеофиль-
минин сценарийлеринин автору жана 
режиссёру. “Курманбек баатыр”- 2001-ж., 
“Карыянын ыйы”- 2007-ж., “Тукубай баа-
тыр”- 2015-ж. тарыхый драмалары област-
тык, республикалык театрларда коюлган. 
“Курманбек баатыр” эл аралык фестивал-
да мыкты режиссурасы номинация боюн-
ча сыйлыкка арзыган. Бүткүл дүйнөлүк 

көчмөндөр оюнунда (“Курман-
бек баатыр”) гран-прини утуп 
алган. III бүткүл дүйнөлүк 
көчмөндөр оюнунда 3 орун, 
“Саймалуу таш - Улустун улуу 
күнү” театрлаштырылган сце-
нарийин жазган. Билим берүү 
жана илим министрлигинин, 
дене тарбия жана спорт агент-
тигинин мыктысы, Аалы То-
комбаев атындагы сыйлыктын 
лауреаты, мамлекеттик жана 
коомдук уюмдардын Ардак 
грамоталары, медалдары ме-
нен сыйланган. Ак-Жол айыл 
өкмөтүнүн, Аксы элинин ”Ар-

дактуу атуулу”. Үй-бүлөлүү, эки уул, эки 
кыздын атасы. Алдыга баратат элинин 
тийип батасы.

“Саргара бөртүп, санаага чөгүп ата-
журттун тарыхын элге жаздым!” - дейт 
Ооганбек-Данбагар. Кесиптеш, калемдеш 
инибиз Ооганбектин дагы бир жаңы ки-
теби - “Күн кууган кылым”. Азырынча 
боёгу кургай элек. Калеми такшалып ба-
раткан калемгердин бул тарыхый рома-
нында Улуу Октябрь социалисттик рево-
люциясына чейинки жана Совет бийлигин 
орнотуудагы тарыхый олуттуу окуялар 
чагылдырылат. Азырынча “Көлөкөгө тон 
бычуу” эртелик кылат. Сынчы болбосом 
да жаңы тарыхый роман туурасында көз 
карашымды билдирем. Бул алгачкы кө-
рүндүк кана. Акынмын деп көкүрөктү 

урбасам да, акындарга жакындыгымды 
билдирип, төмөнкү ырымды Данбагарга 
ыроолойм.

Куттуу айылдын жел аргысы өңдөнүп, 
Келатасың дале улам күүлөнүп.
Кеңдигине бүт дүйнөнүн сыйбастан,
Кереметиң жануучудай түбөлүк!

Орбитаңдан оргуй берсин олжолор,
Ооганбегим азыр мезгил толгонмой. 
Орошондук бүт ааламды каптасын.
Оодарылбас же чайпалбас тоолордой.

Өтүп келдиң сыноолордон буйдалбай,
Өткүрлүгүң айтсак чында бир далай.
Толстойдой том-том болуп томдоруң, 
Таң калтырып, урпактарга жакчудай.

Күүнүн пири Ныязаалы аваңдай,
Күүлөрүндө жатат сырлар ар кандай.
Кыраан агаң Төлөгөнгө окшошуп,
Каармандыктан аксай көрбө кыпындай.

“Күн кууган кылым” жөнүндө көз ка-
рашыбызды, пикирибизди билдире тур-
ган мезгил да чукулдап калды. Эссебиз-
ди Б.Сарногоевдин ыры менен жыйын-
тыктайын. 

Жаман-жакшы болсо да,
Жамийлаң жетти Парижге.
Жазып баарын койгонсуп,
Жатып албай дагы иште.

Рысбай ЖУМАБЕКОВ,
Жалал-Абад шаары

ООМАТТУУ КАЛЕМДЕШИМДИН ОЛЖОСУ

ЖАҢЫ ДАЙЫНДООЛОР

 zЖАБЫлдЫ

 zЖАлАл АБАд

“СЫЙЛЫК – СЫЙМЫК”
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн балдар 

адабияты сыйлыгынын лауреаты аныкталды. Бул 
тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. 

Кабыл алынган чечимге 
ылайык кыргыз тилиндеги 
балдар адабияты жаатын-
дагы сыйлыкка Ырысбай 
Абдыраимов – Балдар үчүн 
чыгарылган эң мыкты чы-
гармасы үчүн номинация-
сында “Түбөлүктүү чеп” ат-
туу чыгармалар жыйнагы 
үчүн сыйланды.

Ырысбай Абдыраимов - 
КР Өкмөтүнүн балдар жана 
өспүрүмдөр адабияты сый-
лыгынын жаңы лауреаты, 
2011-жылы КРдин Прези-
дентинин жарлыгы менен 
Кыргыз Республикасынын 
Ардак грамотасы менен 
сыйланган. КРдин улуттук 
жазуучулар союзунун мү-
чөсү, “Бал кумары”, “Өмүр 
кымбат”, “Ок менен чокту 
аралап”, “Түбөлүктүү чеп” 
аттуу прозалык китептер-
дин автору. Кыргыз мамле-
кеттик СССРдин 50 жыл-

дыгы атындагы универ-
ситетти бүтүргөн. Алдыда 
анын бир нече повесттери, 
аңгемелери, тамсилдери 
жана жаңы чыгармалары 
басууга даярдалууда. 

Кесиптешибиз Ырысбай 
Абдыраимовду сыйлыгы 
менен гезиттин жамааты да 
куттуктоо менен чың ден 
соолук, чыгармачылык ий-
гиликтерди каалайт.
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Кыргызстанда 
жалпы 37 райондун 

акими алмашты. 
Анын ичинен 19 аким 
ротацияланды, 
18 аким жаңы 
дайындалды. дайындоо 
аймактык кадрлар 
резервинен жүргүзүлдү. 
Мамлекеттик кадр 
кызматы «кокустан 
келип калган», 
билими жетишсиз, 
тажрыйбасы 
жок акимдерди 
аттестациядан 
өткөргөн. Ошондой эле 
акимдик кызматка 
тандоо жүргүзүлгөн. 
Кадр кызматы 
билдиргендей жалпы 
1200 жаран сынак 
тапшырып, 308 адам 
аймактык кадрлар 
резервине киргизилген. 
Учурдагы ротация 
тууралуу айрымдардын 
пикирин угуп көрүүнү 
туура көрдүк. 

Абдырахман 
МАМАТАЛИЕВ, 
мамлекеттик 
кадр кызматынын 
жетекчиси: 
“РОТАЦИЯЛАНГАН 
АКИМДЕР
САПАТТУУ
ИШТЕЙТ ДЕП
ИШЕНЕМ”

- Биз жакынкы күндөрү 
республикалык семинар 
өткөрөбүз. Ага президент-
тик аппараттан, министр-
лер кабинетинен адистер 
катышат. Акимдер кайсы 
мыйзам, тартип менен иш-
теши, негизги принципте-
ри кандай болушу керек 
деген маселелерди түшүн-
дүрөбүз. Мындан тышкары 
акимдердин ыйгарым укук-
тарын кеңейткен мыйзам 
долбоорун иштеп чыктык, 
ал даяр. Ал кабыл алынса, 
акимдерге толук кандуу 
ыйгарым укуктар берилет. 
Кадр маселесин, финансы 
маселелерин өз алдынча 
чечкенге мүмкүнчүлүк тү-
зүлөт. Бүгүнкү күндө биз-
де эки мыйзам бар: жерги-
ликтүү мамлекеттик ад-
министрациялар жана өз 
алдынча башкаруу туура-
луу. Тилекке каршы район 
башчыларынын ыйгарым 
укуктары чектелүү. Көп ма-
селени чече албагандыктан 
элдин нааразычылыгы кү-
чөп облуска, Ак үйгө чейин 
келип жатышат.

Азыр бийликти борбор-

дон алыстатуу боюнча ко-
миссия түзөлү деп жатабыз. 
Бул аракет 1990-жылдары 
башталган эле, кийин ток-
топ калыптыр. Азыр кайра 
карап жергиликтүү бийлик 
органдарынын жетекчиле-
ри кайсы маселени түздөн-
түз чече аларын аныктап, 
укукту өткөрүп берели деп 
жатабыз. Ошондон кийин 
райондордо толук кандуу 
жетекчилер болот. Жооп-
керчилигин да моюнга 
алып, маселе чече турган 
укук да берилет.

Бактыбек
АНАРКУЛОВ, 
КРдин Министрлер 
кабинетинин 
Жалал-Абаддагы 
ыйгарым укуктуу 
өкүлүнүн аппаратынын 
уюштуруу, 
инспектордук ишти 
көзөмөлдөө бөлүмүнүн 
башчысы:
“ТРАЙБАЛИЗМДЕН 
АРЫЛУУНУН
БИР ЖОЛУ”

- Негизи мындай ро-
тация мурда деле болуп 
келген. Бир эле акимдер-
ди эмес башка да кызмат-
керлерди дагы ротациялоо 
тенденциясы болгон. Акыр-
кы убакта мындай саясат 
болбой калган. Акимдерди 
ротациялоо - жетекчилер-
ди башка райондо иштетүү 
саясаты. Бул нерсени ар 
кандай жагдайдан алсак 
болот. Башка жерге барган-
дан кийин ал жердин элин, 
жерин, менталитетин, өзү-
нө тиешелүү салттарын би-
лип, эл менен иштешкенге 
мүмкүнчүлүк пайда болот. 
Президенттин акыркы жар-

лыгы менен тестирлөөнүн 
жана аңгемелешүүнүн неги-
зинде башка бир облустун 
райондоруна акимдердин 
алмашышы замандын та-
лабы. Бөлөк бир областка 
барып ал жерде иштеп, иш 
тажрыйбасын алмашып 
дос, тааныш, куда күтүп 
жашап иштеп келишкен. 
Ротациялоо региондор 
менен регионду, эл менен 
элди кандайдыр алака 
мамилени жакындаткан-
га өбөлгө түзө турган бир 
жакшы саясат. Мен азыркы 
бийлик бул саясатты кайра 
жандантуусу жакшылыкка 
деп билем. Бир райондун 
акими эмес, бир айыл өк-
мөт башчысын райондун 
ичиндеги эле башка айыл-
га айыл өкмөт башчысына 
шайлаганга мүмкүнчүлүк 
бербей жатышкан. Мисалы, 
Базар-Коргондун акими Су-
зак районуна аким болуп 
шайланышы мүмкүн эмес 
эле. Ачыгын эле айтыш 
керек, кыргыздарда трай-
бализм бар. Менин тууга-
ным, сенин тууганың деген 
маселе. Өзүбүздүн балдар 
иштеш керек, өзүбүздө жок-
пу дегендер пайда болгон. 
Бул саясат трайбализм-
ден арылуунун бир жолу. 
Бүгүнкү күндө ошондой 
тенденцияны токтотуп, 
башка райондун акими 
бөлөк жерге өзүнүн би-
лимин, иш тажрыйбасын 
көрсөтүп иштеп берү ү 
бул абдан жакшы нерсе. 
Себеби ар бир жетекчи-
де башка элде, жерде уят 
болбой намыстанып эл 
үчүн иштеп берейин де-
ген принцип сөзсүз болот. 
Биз жактан барган аким-
дер да ушул ой менен иш-
тейт деген ойдомун. Экин-
чиден тууганчылдыктан 
арылып, кызмат суроо же 
дагы бир маселени чечүүдө 
тааныш-билиш болбойт. 
Азыркы президенттин 
саясаты, министрлер ка-
бинетинин саясаты туура. 

Дагы бир айта турган нерсе 
ушул акимдердин ыйгарым 
укуктарын кеңейтүү керек. 

Узакбай
МАМАТКУЛОВ,
Жалал-Абад шаарынын 
тургуну:
“БАРДЫК АКИМДЕР 
БИР МАМЛЕКЕТ ҮЧҮН 
ИШТЕШ КЕРЕК”

- Бул ротация маселеси 
аябагандай туура маселе, 
эгер мыйзам жолунда бара 
турган болсок. Эми биз 
бардык нерсени мыйзам 
жолунда жасай алабызбы, 
ушул нерсени жасоо менен 
мамлекеттик стандарт ор-
нойбу деген суроо бар. Бул 
маселе айрыкча СССР уба-
гында колдонулган. Анда 
жакшы жемишин берген. Ал 
убакта талап катуу болчу. 
Акимдер же бир башка кадр 
ошол мыйзамды сактап тур-
чу. Эгерде кандайдыр бир 
туура эмес иштерди жасай 
турган болсо, мыйзамдын 
бузулганы байкалып, ачык-
ка чыгып, ротация болгон 
кадр бат эле жумушунан 
бошоп калат эле. Эми бү-
гүнкү күндө ошондой боло-
бу, элдин суроосу ушунда 
турат. Түндүк регионунун 
кадрлары түштүк региону-
на, ал эми түштүк региону-
нун кадрлары түндүк ре-
гионуна алмашып жатат. 
Буга чейин болуп келген 
түндүк- түштүк көйгөйүн 
оң жолго коюу деп ойлойм. 
Эгер ротация менен келген 
аким түндүк-түштүк ма-
селесин жок кылам десе, 
ушул маселенин тегере-
гинде иштеш керек. Бар-
дыгыбыз бир элбиз, элдин 
ынтымактуулугун, мам-

лекеттин бүтүндүүлүгүн 
сакташ керек деген прин-
цип менен иштеш керек. 
Биз кичине эле кыргыз 
элбиз. Кайсыл жерге бар-
сак да туугандарыбыз бар. 
Тууганчыл деген оорудан 
арылыш керек. Ротация 
орун алмашуу эмес, ким 
кайсыл жерден болбосун 
мамлекет үчүн иштөө же 
бардыгыбыз бир мамлекет 
үчүн иштейбиз деген сая-
сат. Мисалы, сен Нарындан 
болсоң дагы Жалал-Абад 
сенин да мекениң деген 
түшүнүк. Ошондуктан мен 
ротацияны колдоймун. 

Аттокур
ДҮЙШЕЕВ, 
Базар-Коргон 
районунун тургуну:
“АТАЙЫН КЕЛДИМ ДЕП 
ИШТЕП БЕРЕТ”

- Акимдер алмашканын 
уктук. Чындыгында жак-
шы болду. Атайын келдим 
деп иштеп берет деген ой-
домун. Айрым учурда өзү-
бүздүн бала деп укпай кой-
гон айыл өкмөттөр да бар. 
Мыйзам чегинде жазалап 
же кызматтан кетирейин 
десе элге жаман көрүнүп 
каламбы деп, райондогу ме-
кеме-уюмдардын жетекчи-
леринин кемчилдиктерин 
айтпайт. Азыр башка жак-
тан келип иштегендерге жа-
шоо үчүн шарт түзүп бериш 
керек. Иштеген адамдын 
иш тажрыйбасын пайдала-
нып иштетип калуу керек. 
Мамлекетибиз жакшырып, 
заманыбыз тынч болсун. 
Жаңы келген акимдерге 
ийгилик каалайм. 

Саулет
АЖИБЕКОВА,
Ала-Бука районунун 
тургуну:
“БИЙЛИК МЕНЕН
ЭЛДИН ОРТОСУ 
БӨЛҮНҮП КАЛГАН”

- Азыркы учурда кызмат 
орунга дайындоолор аябай 
эле көп болуп жатат. Беш 
күн иштеп эле кайра кетет. 
Бир аз иштеп, баштаган 
ишин бүтүрсө жакшы болот 
эле. Бирок ачыгын айткан-
да бийлик менен элдин иши 
деле жок. Ким келип, ким 

кетип атат элге бары бир. 
Кайсыл жерге кайсы аким 
шайланганы менен элдин 
көпчүлүгүнүн иши жок. Се-
беби эл үчүн иштейин деген 
эч ким жок. Бийлик менен 
элдин ортосу бөлүнүп кал-
ган. Карапайым жарандар 
өз жашоосун өзү өткөрүп 
эле жатышат. Мурда айыл-
да аким келиптир десе баа-
рыбыз жолугушууга барып, 
көйгөйлөрүбүздү айтат 
элек. Азыр акимдер эч бир 
маселе чечпей калган. Айыл 
өкмөттүн башчысын деле 
айылдагы сабатсыз депу-
таттар шайлайт. Сабатсыз 
дегеним айылда кимдин 
акчасы болсо, кимдин ка-
дыр-баркы болсо улакчы-
сы деле, топту жакшы ой-
ногону деле депутат болуп 
алган. Аким айыл өкмөттү 
иштен ала албайт же ишке 
дайындай албайт. Эмне 
иш кылганын түшүнбөй-
бүз деле. 

Чолпон
ДЕРБИШОВА, 
Аксы районунун 
тургуну:
“ОРУН АЛМАШУУДАН 
СУММА ӨЗГӨРБӨЙТ”

- Ротация болуу менен 
эле эч бир маселе чечил-
бейт. Себеби баягы, кой-
чумандын таягы демекчи 
мурунку эле иштеп жүргөн-
дөр. Эл азыр жаңыланууну 
күтүп жатат. Өз жеринде 
иштеп кыйратпаган башка 
жерге барса эле кыйратмак 
беле. Мамлекеттин бийлик 
системасы баягы эле. Жаш-
тарды ишке тартса жакшы. 
Канчалаган билимдүү жаш-
тар бар. Жаштарды иште-
тип, аксакалдарыбыз иш 
тажрыйбасын үйрөтүп, 
кеп-кеңешин айтып тур-
са жакшы болмок. Тилек-
ке каршы пенсия жашын-
дагысы деле жок дегенде 
аким болоюн деп кресло 
талашат. Жаңыча ой жү-
гүртүп, жаңыча идеалар-
ды айткан эч ким жок. Сен 
мага тийбе, мен сага тий-
бейин деген таризде иш 
алып барып жатышат. Ми-
салга айрым айыл өкмөт 
башчылары жогорку дең-
гээлде иш алып барышат. 
Мына ошолорду районго 
алып келип иштетиш ке-
рек. Жалпысынан айткан-
да орун алмаштырды, эч 
нерсе өзгөрбөйт. 

Даярдаган:
Сталбек КАРАСАРТОВ, 

“Аймак”

Эл айтат, демек эп айтат

РОТАЦИЯ
САЯСАТЫ
МАКСАТЫНА
ЖЕТЕБИ?
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- Саламатсызбы? Айыл 
өкмөт башчысынын 
кызматын аркалап 
жатып кандай максат 
койгонсуз?
- Негизги максатым эл үчүн 

иштеп берүү болгон. Элдин кан-
дай көйгөйү болсо карап, аларга 
пландарды түзүп, ишке ашыр-
ганга аракет кылдым. Эми 100 
пайыз  дебейм, бирок 80 пайыз 
ишке ашты деп айта алам. 10 
жыл мурунку айыл өкмөт менен 
азыркы айыл өкмөттүн айырмасы 
чоң. Бул деген жакшы көрсөткүч. 
10 жыл мурун жаштарыбыздын 
көбү Россияда иштечү, балдарын 
болсо чоң ата-чоң энесине, тая-
та- таенесине таштап кетишчү. 
Ошондуктан айыл аймагында-
гы көйгөйлөрдүн эң орчундуусу 
жана мени ойлонткону бала бак-
ча болчу. Эл менен жолугушууда 
баардыгы бала бакча курууну 
талап кылышты. 2012-жылга 
чейин бир эле бала бакча иште-
се, азыркы учурда 5 бала бакча 

иштеп жатат. Ал эми Жон айы-
лында жергиликтүү бюджеттин 
эсебинен 30 орунду бала бакчаны 
куруу иши башталып, быйылкы 
жылы ачылыш аземин өткөрүү 
алдында турабыз. Мындайча 
айтканда эки жылдын биринде 
бирден бала бакча куруп жаттык. 
Андан сырткары жаштарыбыз-
дын талабы аткарылып Бешик-
Жон айылына спорт комплекси 
курулган. Айта кетүүчү нерсе, 
Жогорку Кеңештин депутаты 
Таалайбек Масабировдун  жар-
дамы чоң, себеби республикалык 
бюджетке киргизүүдө салымын 
кошкон. Буюрса быйылкы жылы 
спорт комплекстин ачылыш азе-
мин өткөрөбүз деп турабыз. Ан-
дан сырткары Жон жана Бешик-
Жон айылдарына кичи футбол 
аянтчалары курулган. Бардык 
социалдык объектилерибизди 
капиталдык ремонттон өткөрүп 
алдык. Анан дагы бир көйгөй 
бар, ал таза суу көйгөйү толук 
чечилбей калды. Азыркы күндө 
донорлор менен сүйлөшүүлөр 
жүрүп жатат. Биз дотацияда бол-
гондуктан көпчүлүк иштерде ин-
вестиция тартуу, долбоорлорду 
жазуу менен иш алып барабыз. 
Дагы бир маселе дыйкандары-
быз өздөрүнүн продукцияларын 
көчөнүн ар жерлерине чыгып са-
тышат. Ушул нерсени эске алып 
Ош-Бишкек жолунун боюна төрт 
айылдын дыйкандарына шарт 
түзүү менен АКТЕД уюму менен 
сүйлөшүп заманбап муниципал-
дык базар куруу пландалып жа-
тат. Ал жерге 20 орундуу дыйкан 
базары болот. Базардын ичинде 
экологиялык таза продукциялар 

коюла турган экомагазин ачылат. 
Мында экологиялык продукция-
ны тастыктоочу лаборатория 
жана продукцияны жарнамалоо 
жана сатуу боюнча атайын мар-
кетинг болот.

- Бардык ишти жасоодо 
каржы маселесине 
такалат эмеспи. Айыл 
өкмөттүн бюджети 
жөнүндө айтсаңыз?  
- Туура айтасыз. Көптөгөн 

иштерди пландаганыбыз менен 
каражатка келгенде токтоп кала-
быз. Ошентсе да каржы булагын 
издөөдө аракеттер жүрүп, натый-
жасын берди. Тактап айтканда 
жергиликтүү бюджеттин кире-
ше бөлүгү жыл башына берил-
ген планга караганда жылдын 
жыйынтыгы менен 113,3%ды 
түздү. Айыл өкмөтүнүн бюдже-
ти жылдын башына 3% өзүн-
өзү каржылоосу планга коюл-
са, жылдын жыйынтыгы менен 
бюджеттин аткарылышы боюн-
ча өткөн жылга салыштырмалуу 
6,3%га өзүн-өзү каржылады. Бул 
өсүү барып айыл өкмөтүбүздүн 
дотациядан чыгуунун жолу. Не-
гизинен айыл аймактын социал-
дык-экономикалык өнүгүүсүндө 
жыл жыйынтыгы менен салыш-
тырмалуу ички дүң продукция-
нын көлөмүндө 109,2 %га чейин 
өсүү болуп турат.

- Негизинен айыл 
аймакта эл мал жана 
дыйкан чарбачылык 
менен алектенишет. Бул 
жөнүндө кандай иштер 
аткарылды?
- Дыйкандар үчүн талаа жу-

муштарына керектүү болгон ми-
нералдык жер семирткичтер, аг-
рохимикаттар менен өз убагында 
камсыз болуш үчүн арзандатыл-
ган кредиттерди алуу боюнча 
жардамдарды көрсөтүп келебиз. 
Андан сырткары заман талабы-
на ылайык айыл аймак боюнча 
6 күнөскана бар. Айыл аймагын-
дагы пайдаланылбай жаткан 5 га 
кайракы жер бак эгүүгө берил-
ди. Ал эми бардык айылдан ке-
лишимдик мөөнөтү бүткөн жер-
лер аукционго коюлуп, ижарага 
берилип турат.

Жайыт пайдалануучу малчы-
лар үчүн да кам көрүп турабыз. 
Алыскы жана жакынкы жайыт-
тарга скважиналар салынып, 
өз убагында оңдоп- түзөө иш-
тери жүргүзүлүп турат. Жайыт 
комитети менен АРИСтин кичи 
долбоору алкагында айыл чар-
басына керектүү дары чачуучу 

шаймандар, 3 даана жем чыга-
руучу дробилка алынды. Андан 
сырткары АРИС тарабынан жайыт 
комитетине көчмө кыркым пункт 
ачылып, азыркы күндө иштеп жа-
тат. Жакынкы жайытта жашаган 
малчыларга шарт түзүү макса-
тында РЭС тарабынан столбалар 
коюлуп берилди. Жалпысынан 
айыл ичиндеги көчөлөргө 203 
электр столбалары орнотулуп, 
жарыктандыруу коюлду. Андан 
сырткары РЭС менен биргелик-
те иш алып барылып трансфор-
маторлор коюлду. Ошону менен 
бирге ички жолдорубузду да оң-
доодо жергиликтүү бюджеттен 
Бешик-Жон айылындагы ички 
көчөлөргө 1200 км асфальт тө-
шөлүп, шагал төгүлдү.  

- Айыл аймактагы 
курулуш иштери жөнүндө 
айтсаңыз. 
- Мамлекеттин казынасы тар-

тыш экенин баарыбыз билебиз. 
Ошентсе да жергиликтүү бюдже-
тибизден жогоруда айтып кеткен-
дей ар бир айылга бирден бала 
бакча курулду. Спортко болгон 
жаштарыбыздын талабын эске 
алып айылыбызга спорт комп-

лексин курдук. Борбордук ста-
диондун кире беришине жерги-
ликтүү бюджеттен 184917 сом 
жумшалып щебен төгүлдү, жөө 
жүгүрүү жолуна асфальт басыл-
ды. Камчатка участкасындагы 
Закир Шерматов көчөсүнө транс-
порт өтүүчү көпүрө тосмосу ме-
нен бүткөрүлдү. Карача айылы-
нын Э.Абдраимов көчөсүндөгү 
сел арык бетондолуп, жанындагы 
сел арыкка 8x12метр болгон чоң 
мост курулду. Мындан сырткары 
Баймундуз айылына жергилик-
түү бюджеттен 1 миллион акча 
каражаты бөлүнүп, кичи үстү 
жабык футболдук аянтчасынын 
куруу иштери башталган. Түрткү 
берүүчү грантка 3 млн. 117 миң 
сомдук долбоор жазылып, бы-
йылкы жылы курулуш иштери 
аягына чыгып жатат. Ал эми Жон 
айылына заманбап орто мекте-
би курулат. Мектептин курулу-

шуна  республикалык бюджет-
тен 38 млн. сом акча каражаты 
бөлүнгөн. Азыркы күндө 2 млн. 
сом которулуп, курулуш иштери 
баштоо алдында турат. Курулуш 
иштерин жүргүзүү укугун “Строй-
мебсервис” ишканасы утуп алган.  

Жон жана Карача айылдары-
на заманбап ФАП куруу боюнча 
долбоорлор жазылып өткөрүл-
дү. Баймундуз айылындагы ФАП 
азыркы кырдаалга жараша дол-
боор аркылуу жана жергилик-
түү бюджеттин эсебинен толук 
капиталдык оңдоп-түзөөдөн өт-
көрүлгөн. 

- Айлана-чөйрөнү кароо 
дагы көп түйшүктү 
жаратат. Ошону 
менен бирге элдин 
саламаттыгына, билим 
берүүгө жана маданиятка 
канчалык деңгээлде көңүл 
бурулат?
- Айылдардагы мектептер, 

бала бакчалар, мекеме-ишкана-
лар жана көчө комитеттер менен 
биргеликте коомдук жайларды, 
көчөлөрдү жана арыктарды та-
залоо, бак-дарактарды бутоо, 
актоо иштери боюнча иш-чара-
лар иштелип, аткаруу иштери өз 
убагында жүргүзүлөт. Көрктөн-
дүрүү, жашылдандыруу боюнча 
жаз мезгилинде ар жума сайын 
ишембиликтер өткөрүлүп, ага 
12 мекеме-уюм катышып ту-
рат. Ошондой эле жергиликтүү 
бюджеттен акча каражаты бө-
лүнүп  таштандылар алынып 
турат. Жылына он миңден ашык 
түп ар түрдүү көчөттөр жана 
гүлдөр отургузулат. 100 км ден 
ашык ички арыктарга канал ка-
патель тартылган. Айыл өкмө-
түнүн имараты жана маданият 
үйү оңдоо-түзөөдөн өткөрүлүп, 
тегереги бетондолду (атмоска). 
Айыл аймагындагы №8 УДТ има-
ратына жергиликтүү бюджеттен 
33000 миң сом жумшалып, 8 тон-
налык суу сактоочу кудугу куру-
луп берилди.  

Өлкөнү санариптештирүү 
жана балдарды колдоо жылына 

карата айыл аймактагы 5 бала 
бакчанын ар бирине бирден 
ноутбук жана принтер алынып, 
интернет жана видеокамералар 
орнотулду. Балдардын кийимде-
рин чечүүчү шкафтары алынды. 
Ал эми окуучулардын ден соолу-
гуна кам көрүү максатында жер-
гиликтүү бюджеттен окуучулар-
дын температурасын текшерүүгө 
ар бир мектепке 2ден теплови-
зор, 1ден санитайзер алынып 
берилди. Мектептерде демөөр-
чүлөр менен да иштер жүрүүдө. 
№7.М.Мамбеталиев орто мекте-
бине Базар-Коргон районунда-
гы №63 Б.Абдраимов атындагы 
лицейдин филиалын ачуу менен 
балдарды тракторист, айдоочу-
лук, тигүүчүлүк жана ашпозчу-
лук кесиптерине ээ кылуу үчүн 
атайын кабинеттер ачылды. 
Жергиликтүү бюджеттен 329,3 
миң, республикалык бюджеттен 
1684,4 миң сом бөлүнүп Бешик-
Жон айылынын маданият үйү 
капиталдык оңдоп-түзөөдөн өт-
көрүлүп ишке берилди.

Жергиликтүү бюджеттен 
398,3 миң сом бөлүнүп стадион-
дун чуркоо айлампасы жана аянт-
чаны жашылдандыруу үчүн суу 
чыгарылды. Ошондой эле 50 миң 
сомго футболдук дарбазасы, 20 
миң сомго футболдук аянтчасы 
жашылдандырылды. 2019-жыл-
дын 20-декабрь күнү премьер 
министр тарабынан спорт комп-
лекстин ачылышы өткөрүлдү. 
Ачылышка карата спорттук мел-
дештер уюштурулуп, жеңүүчү-
лөргө жергиликтүү бюджеттен 
40 миң сом бөлүнүп берилди. 
Жергиликтүү бюджеттин эсеби-
нен 700 миң 536 сом акча каража-
ты которулуп стадиондун кичи 
футбол аянтчасынын айланасы 
кошо тосулуп, дарбазасы коюлду.

 “Электрондук окуучу”, ”Элект-
рондук окуу китеби” комплекс-
түү ыкмаларына өтүү максатын-
да мектептер арасында тегерек 
столдор өткөрүлүп турат. 

Акырында айтарым элибизде, 
жерибизде тынчтык болсун. Жа-
кында болгон кыргыз-тажик чек 
ара чыры дагы бир топ элибизге 
кайгы алып келди. Биз дагы Бат-
кен элине четте карап турбастан 
колдон келген жардамды бердик. 
Айыл аймак боюнча жарандардан 
380 миң сом чогулса, бардык мам-
лекеттик кызматкерлер 1 күндүк 
айлык акысын которушту. Андан 
сырткары 3 фура жана 1 портер 
азык-түлүк, күнүмдүк керекте-
лүүчү буюмдар жөнөтүлдү.

 
Айсезим

АБДЫКЕРИМ кызы,
“Аймак”

Адал эмгек абийир таптырат

“БАШКЫ
МАКСАТЫМ –
БАЛА БАКЧА
КУРУУ ЭЛЕ”

Алтынбек АДИШОВ,
Базар-Коргон районунун Бешик-Жон айыл өкмөтүнүн башчысы:

Бешик-Жон муниципалдык дыйкан базарынын долбоору
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Эрдин иши элдин мойнунда

- Чындыгында айыл өкмөт-
түн иши оор. Эл менен иштеш 
үчүн дагы өзүнчө жөндөм керек. 
Элге жакын болуш керек. Ар бир 
жарандын көйгөйүн угуш үчүн 
ага өзүңдүн жакын адамыңдай 
мамиле кылуу шарт. Башка иш-
каналардан айырмаланып айыл 
өкмөттүн иши ар тармактуу. Са-
ламаттыкты сактоо, билим берүү, 
спорт жана маданият жаатында 
иш алып барууга туура келет. 
Айылдагы көйгөйдү толук чеч-
тим деп айта албасам да көпчүлүк 
негизги көйгөйлөрдү чечтик деп 
айта алам. Мисалы, саламаттык-
ты сактоо тармагында айыл өк-
мөт тарабынан эскилиги жеткен 
ФАП имаратынын ордуна Араб 
мамлекетинин инвесторлору-
нун колдоосу менен жаңы ФАП 
имаратынын курулушун бүтүр-
дүк. Имараттын сметалык баасы 
4 млн. 200 миң сомду түзөт. Ка-
тар мамлекетинин «Ас-салом» 
фондунун колдоосу менен жаңы 
үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун 
имараты, ошондой эле Кыр-Жол 
айылында ФАП имараты курулуп 
пайдаланууга тапшырылды. Ку-
рулуштун жалпы баасы 4200,0 
миң сомду түзгөн. Айыл өкмө-
тү тарабынан 270,0 миң сомдук 
айланасын тосуу жумуштарына 

салым кошулду. Заман талабына 
жараша ички жолдорду оңдоого 
көңүл бурдук. Мындайча айткан-
да 3000 метрден ашык жолдорго 
асфальт төшөп, жол жээгиндеги 
тротуарларды оңдоп, латоктор-
ду койдук. Ош–Бишкек–Жалал-
Абад–Жар-Кыштак авто жолунун 
кесилишине жол кыймылынын 
коопсуздугун камсыздоо макса-
тында 435,0 миң сомго светофор 
орноттук. 

Ал эми билим берүү тармагы 
жөнүндө сөз кыла турган болсок, 

мүмкүнчүлүгү чектелген бал-
дарга камкордук көрсөтүү жана 
алардын таалим алуусуна шарт 
түзүү максатында реабилита-
циялоо борборуна жылдан жылга 
калктын саны көбөйгөндүктөн 
кошумча 2 бөлмө ачылды. №15 
М.Юсупова жана №75 Улугбек 
мектебине МЕРСИКО уюмунун 
«Ыссык тамак» долбоору боюн-
ча 5000 АКШ ($) долларына аш-
кана жабдуулары алып келинди. 
Аталган иш-чарага жергиликтүү 
бюджеттен 374,5 миң сом каржы-

ланды. Айбек орто мектебинин 
окуучуларынын коопсуздугун 
алдын алуу максатында мек-
тептин стадионунун айланасы 
тосулду. Ага бюджеттен 210,0 
миң сом каржыланды. №5З Ба-
бур атындагы орто мектептин 
айланасын ата-энелердин жана 
мугалимдердин жардамы менен 
толугу менен тосуп бердик. Ан-
дан сырткары калкты таза суу 
менен камсыз кылуу маселесин-
де да бир топ иштер аткарылды. 
Айылдын инфраструктурасын 
өнүктүрүү максатында 650 метр 
таза суу түтүктөрү тартылды. 
“Жашасын” таза суу бирикмеси-
не 8 кВт кубаттуулуктуу жалпы 
суммасы 136,4 миң сомду түзгөн 
суу насосу сатып алынып берил-

ди. Кадиров көчөсүнө 770 метр 
аралыкка таза суу түтүктөрү 
тартылды. Иригация боюнча 
Көк-Арт дарыясынан алыш жа-
салып айылдыктар сугат суу ме-
нен камсыздалды. Элди сугат суу 
менен камсыз кылуу максатын-
да жана сел арыкты тазалоого 
жергиликтүү бюджеттен ГСМ 
сатып алынды.  

Айыл элинин дагы бир көйгө-
йү электр жарыгы. Ал көйгөйдү 
чечүү максатында Шор-Коргон кө-
чөсүнүн тургундарынын электр 
энергиясына болгон муктажды-
гын чечүү үчүн бир даана 160 кВт 
кубаттуулукта трансформатор 
орнотулду. Керектүү жерлердин 
бардыгына электр столбаларын 
орнотуп бердик. Жалал-Абад 
шаарынын кире беришине көрк 
берип турган Курманбек эстели-
ги жана арка бар. Ачыгын айтыш 
керек, ал жерге канчалаган ко-
ноктор келип турат. Ошол жерди 
эске алып жалпы суммасы 7894,6 
миң сомду түзгөн «Курманбек 
кылымдар мурасы» триумфал-
дык аркасын реконструкциялоо 
жумушун ишке ашырдык. Бүгүн-
кү күндө объекттин оңдоп-түзөө 
жумушу толугу менен бүткөрү-
лүп, айылыбыздын көркүнө көрк 
кошуп турат.

- Калкыбыздын саны 42 
миңден ашуун. Айыл айма-
гыбызда негизинен өзбек 
улутундагылар жашайт. 
Тактап айтканда 80%ы өз-
бек, 18%ы кыргыздар. Ал 
эми түрктөр, балкарлар, 
тажиктер, орустар, татар-
лар жана башкалар -2%ды 
түзөт. 13 айыл кыштактар 
бар. Коомдук алдын алуу 
борбору (КААБ) 2015-жыл-
дан бери иш жүргүзүп ке-
лет. 2017-жылы юстиция-
дан каттоодон өтүп, күбө-
лүк алып, мекеме макамын 
алганбыз. КААБдын кура-
мы: 11 кеңеш мүчөсү, 115 
мүчөсүнөн турат. Курамда 
айылдык кеңештин депу-
таттары, айыл өкмөтүнүн, 
укук коргоо органынын 
кызматкерлери, дин өкүл-
дөрү, мекеме жетекчилери, 
ишкерлер, жаштар, аялдар 
уюмдарынан жана баш-
калар бар. Ошондой эле 
ПРООН, SAFERWORLD, FTI, 
Жаштарды өнүктүрүү инс-
титуту, ДИА коому негизги 
өнөктөштөрүбүз.

Укук бузуулардын ал-
дын алуу боюнча негизги 

иштерди биз алып барабыз. 
Эң башкысы элге түшүн-
дүрүү иштерин жүргүзүү, 
мыйзамдарды жеткирүү 
биздин милдет. Ар жылы 
айыл аймакта актуалдуу 
бирден теманы көтөрүп 
чыгабыз. Мисалы, бир 
жылы кыз ала качуу, ки-
йинки жылы жашы жете 
элек кыздарды турмушка 
берүү, той-аштарда, мар-
кумду узатууда ысырап-
керчиликке жол бербөө 
сыяктуу темаларды алып 
чыгып, анын зыяндуулу-
гун, терс таасирлерин элге 
түшүндүрүп жеткиребиз. 
Бул иш-чараларды көпчү-
лүк учурда каржылоо жа-
гын НПОлордун жардамы 
менен чечебиз. Дагы бир 

максатыбыз эл менен ми-
лициянын ортосундагы 
мамилени жакшыртабыз. 
Тактап айтканда бийлик 
менен элдин ортосунда-
гы көпүрөбүз. Жылдын ба-
шында төрт мекеме менен 
келишип иш планды түзө-
бүз. Алар: Ырыс айыл өкмө-
тү, райондук билим берүү, 
ички иштер бөлүмү анан 
КААБ. Биздин ишти алып 
барууда анализ жүргүзөбүз. 
Кайсы кылмыш өсүп жатса, 
ошонун негизинде иш алып 
барабыз. Жарандардын 
арыз даттануулары чын-
дыгында аябай көп. Күнүнө 
жок дегенде төрт-беш арыз 
түшүп турат. КААБдын иш 
алып баруусу айыл өкмөт-
түн бир топ ишин жеңил-
детет, анткени башка жер-
лерде арыздануучулардан 
айыл өкмөттүн эшигинде 
кезекке тургандар көп бо-
лот. Биз ошол маселелерди 
айыл өкмөткө жеткирбей 
эле тиешелүү органдар ме-
нен чечебиз. 

Акбермет САДЫКОВА,
“Аймак”

- Айыл өкмөттө иштеге-
ниме 20 жылдын жүзү бо-
луптур. Биринчи жумушка 
келгенимде салык бөлүмү-
нө салыкчы болуп иштеген-
мин, андан кийин экомонист, 
кийинчерээк бухгалтерия-
га келдим. Азыркы учур-
да Ырыс айыл өкмөтүндө 
каржы бөлүмүнүн башчы-
сымын. Негизинен айыл 
аймактын социалдык эко-
номикасын көтөрүү каржы 
жагына көз каранды. Биздин 
негизги максаттарыбыздын 
бири дотациядан чыгуу. Бул 
багытта ар тараптуу иштер 
жүрүп жатат.

Өткөн жылы жалпы 
бюджетти 42 миллионго 
жапканбыз. Ал эми быйыл-
кы жылы айыл өкмөттүн 
бюджети 45 миллион 200 

миңге жакын болду. Так-
тап айтканда былтыркы-
га салыштырмалуу жер-
гиликтүү бюджетибизди 3 
миллион сомго жогорулата 
алдык. Бүгүнкү күндө 23% 
дотациядабыз. Жалпы бюд-
жеттин 11 миллион 900 миң 
сому грант катары, ал эми 
33 миллион 300 миң сому 
жергиликтүү бюджеттен 
чыгат. Бюджетти көбөй-
түүдө негизинен бизде 
жаңы ишканалар ачылган-
дыктан салык базаларыбыз 
көбөйүп жатат. Жылына 
жок дегенде 10 жаңы иш-
каналар ачылууда. Бизнес-
мендер күнөсканага басым 
жасоодо. Себеби күнөскана 
учурдун талабы. Шаарга жа-
кын болгондуктан өндүр-
гөн продукцияларды сатуу 

дагы ыңгайлуу. Негизгиси 
биз ишканаларды ачууда 
инвестиция тартууга басым 
жасайбыз. Азыркы учурда 
ЮНИСЕФ, МЕРСИКО сыяк-
туу уюмдар менен иштеше-
биз. Биринчиден кошумча 
жумушчу орундар түзүлсө, 
экинчиден андан түшкөн 
салыктар бар. Андан сырт-
кары көмүскө экономиканы 
алып чыктык. Буга чейин 
бир топ ишканалар, кичи 
бизнесмендер салыкта-
рын жашырып келишкен. 
Аларды ачыкка алып чыгуу 
менен каржы булактарын 
көбөйтө алдык.

Таалай ХАЛИЛОВ,
Сузак районунун Ырыс айыл өкмөтүнүн башчысы: 

“ЭЛГЕ ЖАКЫН БОЛГОНГО 
АРАКЕТ КЫЛДЫМ”

Вохиджан АЛИМЖАНОВ,
айыл өкмөтүнүн каржы бөлүмүнүн башчысы: 

“МАКСАТТАРЫБЫЗДЫН БИРИ 
ДОТАЦИЯДАН ЧЫГУУ”

Исмадияр ИБРАИМОВ,
юрист, коомдук алдын алуу борборунун башчысы:

“КЫЛМЫШТУУЛУККА АНАЛИЗ ЖҮРГҮЗҮП
ИШ АЛЫП БАРАБЫЗ”
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САКАЛДЫ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИНИН ТОКТОМДОРУ
ТОКТОМ №1

20-май 2021-жыл Сакалды айылы
“Сакалды айылдык кеңеши-

нин төрагасынын орун басарын 
шайлоо жана туруктуу коми-
теттердин курамын бекитүү 
жөнүндө”

Күн тартибиндеги маселени ка-
рап жана талкуулап чыгып,Сакалды 
айылдык  кеӊешинин XXVIII чакы-
рылышынын кезектеги II сессиясы 

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Мурашев  Дилшатбек Мурза-

пылжанович Сакалды айылдык ке-
ңешинин төрагасынын орун басары 
болуп шайланды деп табылсын.

2. Айылдык кеңештин алдын-
дагы жер жана айыл чарба маселе-
лери боюнча  туруктуу комитет-
тин курамы төмөндөгүдөй болуп 
бекитилсин. 
- Назирбаев Мамыт  Токтогулович 
- Кенжаев Алмазбек Джабаралиевич
- Абишов Жеңишбек Маматкады-
рович 
- Юсупов Дурусбек Рустамович 
- Ибирагимова Бурул Темировна 

3. Айылдык кеңештин алдын-
дагы социалдык маселелер боюн-
ча туруктуу комитеттин курамы 
төмөндөгүдөй болуп бекитилсин.
- Паязова Эльмира Темировна

- Сайпидинов Манасбек Жоробаевич 
- Эгембердиева Гульзада Ураим-
жановна 
- Осмонов Алимбек  Гуламжанович 
- Тешебаева Инаятхан Сатывал-
диева 

4. Айылдык кеңештин алдын-
дагы бюджет жана экономика ма-
селелери боюнча туруктуу коми-
теттин курамы төмөндөгүдөй бо-
луп бекитилсин.
- Карабекова Айгүл Асановна 
- Божаева Бегимай Ихвалжановна
- Исмаилов Мансурбек Таштан-
бекович
- Масиров Шайырбек Маматкулович 
- Ажиматов Султанбек Абдува-
лиевич 

5. Айылдык кеңештин алдын-
дагы мыйзамдуулук, укук жана 
депутаттык этика боюнча турук-
туу комитеттин курамы төмөндө-
гүдөй болуп бекитилсин.

- Мамашов Азизбек Пазылжа-
нович 

- Абдувалиева Махпуза Гапу-
ровна 

- Шерматов Үмүтбек Баатыр-
жанович 

- Жумабаева Мээрим Эркиновна 
6. Бул токтом массалык маалы-

мат каражаттарына жарыяланган-

дан соң юстиция башкармалыгы-
нан каттоодон ѳткөрүлсүн.

Төрага: А.Нишанбаев 
   

ТОКТОМ №1
7-май 2021-жыл
Сакалды айылы

“Сакалды айылдык кеңешинин 
төрагалыгына талапкерлерди  
шайлоо бюллетенине киргизүү 
жөнүндө”

Сакалды айылдык кеңешинин 
регламентинин III  гл 3,4 п ылайык 
айылдык  кеңештин XXVIII  чакы-
рылышынын кезектеги I сессиясы 

ТОКТОМ КЫЛАТ: 
1. Сакалды айылдык кеңеши-

нин төрагалыгына талапкерлер 
болгон  депутаттар  шайлоо бюл-
летенине алфавиттик тартипте 
төмөнкүдөй болуп  түшүрүлсүн.

2. Айылдык кеңешинин депута-
ты М.Назирбаевдин сунушу боюнча:

Нишанбаев Авазбек Токтогуло-
вич (ачык добуш менен шайлансын).

Сакалды айылдык кеңешинин 
XXVIII чакырылышынын 

кезектеги I сессиясына 
төрагалык кылуучу: 

А.Нишанбаев

ТОКТОМ №2
7-май 2021-жыл Сакалды  айылы

“Сакалды айылдык кеңеши-
нин төрагасын шайлоо боюнча 
эсептөө комиссиясынын  кура-
мын бекитүү жөнүндө”

Сакалды айылдык кеңешинин 
регламентинин III гл 3,4 п ылайык 
айылдык  кеңештин XXVIII чакы-
рылышынын кезектеги I сессиясы 

ТОКТОМ КЫЛАТ: 
1. Сакалды айылдык кеңеши-

нин төрагасын шайлоо боюнча 
эсептөө комиссиясы төмөнкүдөй  
курамда түзүлсүн.

1). Т. Назирбаев - айылдык ке-
ңештин депутаты, комиссиянын 
мүчөсү;

2). Ш.Масиров - айылдык ке-
ңештин депутаты, комиссиянын 
мүчөсү;

3). Г.Эгембердиева - айылдык 
кеңештин депутаты, комиссия-
нын мүчөсү;

4). А.Кенжаев - айылдык ке-
ңештин депутаты, комиссиянын 
мүчөсү;

5). А.Осмонов - айылдык кеңеш-
тин  депутаты, комиссиянын мүчөсү.

Сакалды айылдык кеңешинин 
XXVIII чакырылышынын 

кезектеги I сессиясына 
төрагалык кылуучу: 

А.Нишанбаев 

ТОКТОМ №3
7-май 2021-жыл
Сакалды  айылы

“Сакалды айылдык кеңешинин 
төрагасын шайлоо боюнча эсеп-
төө комиссиясынын №1 прото-
колун бекитүү жөнүндө” 

Сакалды айылдык кеңешинин 
регламентинин III  гл 3,4 п ылайык 
айылдык  кеңештин XXVIII чакы-
рылышынын кезектеги I сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ: 
1. Сакалды айылдык кеңе-

шинин төрагасын шайлоо боюн-
ча эсептөө комиссиясынын тө-
рагасы Назирбаев Мамытбек 
Токтогулович билдирүүсү  эске 
алынсын.

2. Сакалды айылдык кеңеши-
нин төрагасын шайлоо боюнча 
эсептөө комиссиясынын №1 про-
токолу бекитилсин.

3. Сакалды айылдык кеңеши-
нин депутаттарынын жалпы са-
нынын көпчүлүк добушун алган 
талапкер Нишанбаев Авазбек Ток-
тогулович Сакалды айылдык кеңе-
шинин төрагасы болуп шайланды 
деп табылсын.

Сакалды айылдык кеңешинин 
XXVIII чакырылышынын 

кезектеги I сессиясына 
төрагалык кылуучу: 

Т.А.Нишанбаев

Жарнамаң жакшы болсо, соодаң мыкты болот

Ак-Суу айылдык кеңеши жана айыл өкмөтү төмөндөгү
бош кызмат орундарына

СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ
1. Айылдык кеңештин башкы 

кызмат ордуна- Б-Б (жооптуу 
катчысына) 1 орун

Квалификациялык талаптар:
Кесиптик билим деңгээли:
- жогорку билим (мамлекеттик 

жана муниципалдык башкаруу, 
юриспруденция, финансылык-эко-
номикалык, айыл-чарба, ветери-
нардык, гуманитардык, табигый 
илимдер, техникалык, курулуш, 
энергетика тармактарында).                                                                                                                  
Иш стажы жана 
тажрыйбасы:

- жалпысынан 3 жылдан кем 

эмес мамлекеттик жана муници-
палдык кызмат стажы же кесип-
тик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес 
иш стажы.

2. Улук кызмат ордуна- У-А 
(финансылык экономикалык 

бѳлүмүнүн башчысына) 1 орун
Квалификациялык талаптар:

Кесиптик билим
деңгээли:
- жогорку билим (финансылык-

экономикалык багыттары боюнча).
Иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 1 жылдан кем 

эмес мамлекеттик жана муници-
палдык кызмат стажы же кесип-
тик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес 
иш стажы.                                                                                                                                     

3. Улук кызмат ордуна - 
У-Б (сатып алуулар жана 

маалыматтык компьютердик 
технологиялар боюнча башкы 

адисине) 1 орун
Квалификациялык талаптар:

Кесиптик билим деңгээли:
- жогорку билим (финансылык-

экономикалык багыттары, эсептѳѳ 
техникасы жана информациялык 
технологиялар адистиктери, мам-
лекеттик жана муниципалдык 
башкаруу, юриспруденция, айыл 
чарба, ветеринардык, гуманитар-

дык, табигый илимдер, техника-
лык, курулуш, энергетика багыт-
тары боюнча).
Иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 1 жылдан кем 
эмес мамлекеттик жана муници-
палдык стажы же кесиптик чөй-
рөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
Сынакка катышуу үчүн талап 
кылынуучу документтер:

- конкурстук комиссиянын тө-
рагасынын атына арыз; сүрөт 2 
даана (4х6) өлчөмдө; өмүр баяны; 
соттолбогондугу жөнүндө такта-
ма; паспорттун көчүрмөсү (нота-
риус тарабынан күбөлөндүрүлгөн); 
диплом жана эмгек китепчесинин 
көчүрмөсү (нотариус тарабынан 
күбөлөндүрүлгөн); илимий даража 

же илимий наамдардын көчүрмө-
сү (нотариус тарабынан күбөлөн-
дүрүлгөн); медициналык тактама;  
таржымал (резюме); сунуш каты.

Белгиленген талаптарга туу-
ра келбеген документтерди жана 
маалыматтарды тапшырган жа-
рандарды сынакка катыштырууга 
жол берилбейт. Сынакка катышуу 
үчүн керектүү документтерди  тө-
мөндөгү дарекке жарыя чыккан күн-
дөн баштап 10 жумушчу күн ичинде 
саат 8:30дан 17:30га чейин тапшы-
руу керек.

Дареги: Аксы району,
Ак-Суу айыл өкмөтү, Ак-Суу 

айылы, С.Добулбеков көчөсү-3. 
Тел.: 0(778)-11-13-26,

             0(704)-00-64-77.

 z СЫНАК
Чаткал айылдык кеңеши 

төмөнкү бош муниципалдык 
кызмат орунуна

СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ

Жооптуу катчы - 1 орун
Кесиптик билиминин дең-
гээли:

- жогорку билим (мамлекеттик 
жана муниципалдык башкаруу, 
юриспруденция, финансылык эко-
номикалык, айыл чарба, ветери-
нардык, гуманитардык, табигый 
илимдер, техникалык, курулуш, 
энергетика тармактарында).
Иш стажы жана  тажрыйбасы:

- жалпысынан 3 жылдан кем 
эмес мамлекеттик жана / же му-
ниципалдык кызмат стажы же 
тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 5 
беш жылдан кем эмес иш стажы.
Кесиптик компетенттүүлүгү:

Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жал-

пы мыйзамдарын:
-Кыргыз Республикасынын 

Конституциясы;
- Кыргыз Республикасынын 

“Мамлекеттик жарандык кызмат 
жана  муниципалдык кызмат жө-
нүндө”;

- “Коррупцияга каршы аракет-

тенүү жөнүндө”;
- “Жарандардын кайрылуула-

рын кароо тартиби жөнүндө” мый-
замдары;

- Мамлекеттик жарандык кыз-
мат жана муниципалдык кызмат 
боюнча кеңештин 2016-жылдын 
19-августундагы №43 токтому 
менен бекитилген “Кыргыз Рес-
публикасынын мамлекеттик жана 
муниципалдык кызматчыларынын 
этикасынын кодекси.

Тиешелүү тармактагы мый-
замдарын:

-Кыргыз Республикасынын 
“Кыргыз Республикасында инвес-
тициялар жөнүндө”;

-Кыргыз Республикасынын 
“Жергиликтүү өз алдынча баш-
каруу жөнүндө”;

-Кыргыз Республикасынын 
“Жергиликтүү кеңештердин де-
путаттарынын статусу жөнүндө” 
мыйзамдары;

- Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-ию-
лундагы №517 токтому менен бе-
китилген “Кыргыз Республика-
сында иш кагаздарын жүргүзүү 
боюнча типтүү нускамасы”;

- Кызматтык милдеттерин ат-
каруу үчүн зарыл болгон көлөмдө 

мамлекеттик (Кыргыз Республи-
касынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 
21-ноябрындагы №757 токтомуна 
ылайык) жана расмий тилдерди.

Билгичтиги:
- иштин артыкчылыктуу ба-

гыттарын аныктоо жана страте-
гиялык пландарды иштеп чыгуу;

- түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн 
проблемаларын талдоо, божомол-
доо, жалпылоо, мониторинг жүргү-
зүү, контролдоо жана аларды че-
чүүгө жаны ыкмаларды киргизүү;

- башкаруучулук чечимдерди 
ыкчам кабыл алуу жана алардын 
натыйжалары үчүн жоопкерчи-
лик тартуу;

- кызыкчылыктардын кагылы-
шына алып келүүчү проблемалуу 
кырдаалдарды өз убагында көрө 
билүү жана чечүү;

- алдыга коюлган милдеттерди 
чечүү максатында жаңы ыкмалар-
ды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүк-
төрдү издөө;

- өз ишин жана түзүмдүк бө-
лүмчөнүн ишин натыйжалуу план-
даштыруу;

- ведомстволор аралык өз ара 
аракеттенүү;

- чыр-чатактуу кырдаалдарды 
жөнгө салуу.

Көндүмдөрү:
- аналитикалык жана страте-

гиялык документтерди иштеп 
чыгуу;

- түзүмдүк бөлүмчөнү башка-
руу (баш ийген кызматкерлердин 
ортосунда тапшырмаларды жана 
милдеттерди туура бөлүштүрүү, 
мамлекеттик органдын жетекчи-
лигинин стратегиялык максатта-
рын жана көз караштарын өзүнө 
баш ийген кызматкерлерге сапат-
туу жеткирүү, башкаруучулук че-
чимдерди ыкчам даярдоо, кабыл 
алуу жана жүзөгө ашыруу, иштин 
жаңы формаларын жана методдо-
рун издөө);

- маалыматты талдоо, система-
лаштыруу жана жалпылоо;

- ченемдик укуктук актылар 
менен иш алып баруу жана алар-
ды тажрыйбада колдоно билүү;

- натыйжалуу өз ара мамиле-
лерди түзүү, иштиктүү этикеттин 
ыкмаларын, кеңешмелерди, жолу-
гушууларды өткөрүүнүн ыкмала-
рын билүү, элдин алдында сүйлөө, 
мамлекеттик жана расмий тилдер-
де ишкердик кат алышуу;

- компьютердик жана уюшту-
руу техникаларды, керектүү прог-
раммалык продукттарды колдо-

но билүү.
Сынакка катышуу үчүн 
документтер:

- бош кызмат ордун көрсөтүү 
менен жеке арыз конкурстук ко-
миссиянын төрагасына;  

- кадрларды эсепке алуу боюн-
ча баракча, сүрөтү менен;

- таржымал (резюме), сунуш 
каттары, өмүр баян (соттолгон 
же соттолбогондугу  жөнүндө 
аныктама);

- билими жөнүндө, квалифика-
циясын жогорулаткандыгы, или-
мий даража же илимий наам ыйга-
рылгандыгы жөнүндөгү дипломдун 
көчүрмөлөрү, эмгек китепчесинин, 
паспорттун, аскердик билетинин 
көчүрмөсү (эмгек китепче, диплом 
көчүрмөлөрү нотариустан же иш-
теген жериндеги кызматчыларды 
башкаруу кызматы тарабынан кү-
бөлөндүрүлөт).

Документтерди кабыл алуу жа-
рыя гезит бетине чыккандан баштап 
10 жумушчу күн ичинде жүргүзүлөт.

Дареги:
Жаңы-Базар айылы, 

Б.Досматов көчөсү, айыл 
өкмөтүнүн имараты.
Тел.: 0(3749) 6 01 93,

0(777) 16 01 93.
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Сузак районунун Таш-Булак айыл өкмөтүнө ка-
раштуу Теплица участкасындагы Көк-Арт дарыясы-
нын күн-чыгыш тарабындагы бош жаткан 9 сотых 
жер тилкеси аукцион аркылуу ижарага берилет.

Аукцион 2021-жылдын 4-июнь күнү саат 15:00дө Таш-
Булак айыл өкмөтүнүн имаратында өткөрүлөт. Жооп-
туу адам: А.Сатвалдыев. Тел.: 0(777) 75 94 46.

ОАО «Дустлик» сдаст в аренду 
земельный участок площадью 6 
га, находящийся по адресу: Ноо-
кенский район, с. Сакалды (быв-
шая сельхозхимия). 

Обращаться по тел.:
0(558) 71 73 79, 0(550) 57 27 36.

ОАО «Оптима Банк» объявляет о про-
ведении внесудебных публичный торгов 
(аукцион) на следующее заложенное иму-
щество: Жилой дом, общей полезной пло-
щадью 130,53 кв.м., жилой площадью 93,69 
кв.м., с земельным участком мерою 1856,48 
кв.м., находящийся по адресу: Жалал-Абад-
ская обл., г. Жалал-Абад , ул. Кызыл-Суу, 
д.13, идентификационный код №3-10-05-
1003-0293.

Начальная (стартовая) продажная 
стоимость – 600 000

(шестьсот тысяч) сом. 
Торги состоятся 1 июля 2021 года в 10:00 

часов по месту нахождения имущества, 
Жалал-Абадская область, г.Жалал-Абад, 
ул. Кызыл-Суу, д.13. Желающим принять 
участие в публичных торгов за один день 
до торгов необходимо внести гарантийный 
взнос-5% от начальной стартовой стоимости 
на банковский счет в ОАО «Оптима Банк» 
№1090222000020161. Участник выиграв-
ший публичные торги должен в течении 
5 (пяти) календарных дней внести на рас-
четный счет организатора торгов сумму 
(покупную сумму) за вычетом суммы ранее 
внесенного гарантийного взноса.

Организатор торгов Сарткозуев Н.А., 
г.Жалал-Абад, ул.Токтогула-29.

Тел.: 0(3722) 2-00-66, 0(755) 10 61 11.

ПССИ Аксыйкого района объявляет 
вторичные публичные торги по 

реализации недвижимое заложенное иму-
щества. Жил. дом расположенный по адресу: 
Аксыйский район с/у. Кош-Добо, уч. Атана 
идентификационный код 3-03-04-1001-0351 
принадлежащий залогодателю Сапарбай 
уулу Самарбек.

Начальная стартовая цена –
495 000 сомов. 

Торги состоятся в 10:00-часов 1 июля 2021 
года, по месту нахождения имущества. Же-
лающие принять участие на торгах до на-
чала торгов обязаны внести гарантийный 
взнос 5% от стартовой цены на депозитный 
счет ПССИ Аксыйского района в РСК банк. 
Участник выигравший торги должен в те-
чении пяти дней после торгов внести сумму 
(покупную цену) за вычетом суммы ранее 
внесенного гарантийного взноса. Выиграв-
шим торги признается лицо, предложив-
шее наиболее высокую цену. Гарантийный 
взнос участника, выигравшего торги, но не 
оплатившего покупную сумму поступает в 
доход государства. 

За справками обращаться в ПССИ 
Аксыйкого района или по тел.:

0(3742) 5-06-43, 0 (773) 69 45 99.
Судебный исполнитель ПССИ 

Аксыйкого района: Нарбек уулу Н.

ПССИ Ноокенского района объявля-
ет первичные торги (аукцион) 

по реализации заложенного имущество:
1). Жилой дом общей земельной площа-

дью мерою 2 854,0 кв.м., полезный площадь 
199, 2 кв.м., жил.площадь 162,1 кв.м. распо-
ложенная по адресу: Ноокенский район, с/о 
Масы с. Беш-Жыгач ул. Беш -Жыгач №3-20, 
идентификационный код №3-04-05-1006-
0058 принадлежащая на праве собствен-
ности Карабаеву Кадырбеку Каримовичу. 
Стартовая цена - 1 400 000 (один милли-
он четыреста тысяч) сомов.

2). Жилой дом общей земельной площа-
дью мерою 3 800,0 кв.м., полезный площадь 
400, 9 кв.м., жил площадь 17,2 кв.м. распо-
ложенная по адресу: Ноокенский район, 
с/о Шайдан с. Жаны-Арык ул. Чолпонкулов, 
идентификационный код № 3-04-09-1001-
1110 принадлежащая на праве собствен-
ности Сатыкулову Мурзажану Ысмайы-
ловичу. Стартовая цена – 360 000 (триста 
шестьдесят тысяч) сомов.

3). Жилой дом общей земельной пло-
щадью мерою 1 568,0 кв.м., полезный пло-
щадь 83,7 кв.м., жил. площадь 58,9 кв.м. рас-
положенная по адресу: Ноокенский район, 

с/о Шайдан с. Алма ул. Шайназаров № 38, 
идентификационный код № 3-04-09-1004-
0295 принадлежащая на праве собственно-
сти Жумалиеву Уланбеку Адилбековичу. 
Стартовая цена - 1 240 000 (один милли-
он двести сорок тысяч) сомов.

Торги состоится в ПССИ Ноокенского рай-
она в 11:00 часов 2 июля 2021 года. Желающие 
участвовать на торгах обязаны внести га-
рантийный взнос в размере 5% от стартовой 
стоимости за один день до начало торгов 
в деп. счет ПССИ Ноокенского района, ОАО 
«РСК» Банк р/сч. 4408062100000157, ОКПО 
21449997, ИНН 00501199510013, БИК 440001, 
код платежа 14511900. Выигравшие торги 
признается лицо предложившие наиболее 
высокую цену. Участник выигравшие торги 
должен не более 7-дней после проведение 
торги внести полностью сумму, за которое 
им куплено имущество с зачетом сумму вне-
сенный им перед началом торгов.

За справками обращаться в ПССИ 
Ноокенского района или по тел.:

0(3734) 5-00-36.

Судебный исполнитель ПССИ 
Ноокенского района: Сабиров М.С.

Ала-Бука районунун Көк-Таш айыл өкмөтү бош ваканттык- административдик 
муниципалдык кызмат ордуна ачык

СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ
 Көк-Таш айылдык ай-

магынын айыл өкмөтү-
нө жооптуу катчы -баш-
кы топтогу кызматына 
башкы адис (1 штаттык 
бирдик)
Кесиптик билимдин 
деңгээли:

- жогорку билим (мамле-
кеттик жана муниципалдык 
башкаруу, юриспруденция, 
финансылык-экономикалык, 
айыл чарба, ветеринардык, 
гуманитардык, табигый 
илимдер, техникалык, ку-
рулуш, энергетика тармак-
тарында). 
Иш стажы жана 
тажрыйбасы:

- жалпысынан 3 жылдан 
кем эмес мамлекеттик жана/
же муниципалдык кызмат 
стажы же тийиштүү кесип-
тик чөйрөдө 5 жылдан кем 
эмес стажы.
Кесиптик 
компетенттүүлүгү:

Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын 

жалпы мыйзамдарын:
- Кыргыз Республикасы-

нын Конституциясы; Кыргыз 
Республикасынын “Мамле-
кеттик жарандык кызмат 
жана муниципалдык кызмат” 
жөнүндө; “Коррупцияга кар-
шы аракеттенүү жөнүндө”; 
“Жарандардын кайрылуула-
рын кароо тартиби жөнүндө” 
мыйзамдары;

- Мамлекеттик жарандык 
кызмат жана муниципалдык 
кызмат боюнча кеңештин 
2016-жылдын 19-августун-
дагы №43 токтому менен 
бекитилген “Кыргыз Рес-
публикасынын мамлекет-
тик жана муниципалдык 
кызматчыларынын этика-
сынын кодекси”.

Тиешелүү тармактагы 
мыйзамдарын:

- Кыргыз Республикасы-
нын Жер кодекси; Кыргыз 
Республикасынын “Эмгек 
кодекси”; Кыргыз Респуб-
ликасынын “Ички жер ко-
торуу жөнүндө”; “Жарандык 
абалдын актылары жөнүн-
дө” мыйзамдары;

- Кыргыз Республикасы-
нын Өкмөтүнүн 2016-жыл-
дын 29-декабрындагы “Мам-

лекеттик жарандык кызмат-
ты жана муниципалдык кыз-
матты уюштуруу маселеле-
ри жөнүндө” №706 токтому;

- Кыргыз Республикасы-
нын Өкмөтүнүн 2017-жыл-
дын 1-мартындагы “Кыргыз 
Республикасынын мамле-
кеттик жарандык кызмат-
чыларынын жана муници-
палдык кызматчыларынын 
ишин баалоо жана эмгек акы 
төлөө шарттары жөнүндө” 
№131 токтому;

- Кызматтык милдетте-
рин аткаруу үчүн зарыл бол-
гон көлөмдө мамлекеттик 
(Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн 2017-жылдын 
21-ноябрындагы №757 ток-
томуна ылайык) жана рас-
мий тилдерди.

Билгичтиги:
- иштин артыкчылыктуу 

багыттарын аныктоо жана 
стратегиялык пландарды 
иштеп чыгуу;

- түзүмдүк бөлүмчөлөр-
дүн проблемаларын талдоо, 
божомолдоо, жалпылоо, мо-
ниторинг жүргүзүү, конт-
ролдоо жана аларды чечүүгө 
жаңы ыкмаларды киргизүү;

- башкаруучулук чечим-
дерди ыкчам кабыл алуу 
жана алардын натыйжалары 
үчүн жоопкерчилик тартуу;

- кызыкчылыктардын 
кагылышына алып келүүчү 
проблемалуу кырдаалдар-
ды өз убагында көрө билүү 
жана чечүү;

- алдыда коюлган мил-
деттерди чечүү максатын-
да жаңы ыкмаларды кол-
донуу үчүн мүмкүнчүлүк-
төрдү издөө;

- өз ишин жана түзүмдүк 
бөлүмчөнүн ишин натыйжа-
луу пландаштыруу;

- ведомстволор аралык 
өз ара аракеттенүү;

- чыр-чатактуу кырдаал-
дарды жөнгө салуу. 

Көндүмдөрү:
- аналитикалык жана ст-

ратегиялык документтерди 
иштеп чыгуу;

- түзүмдүк бөлүмчөнү 
башкаруу (баш ийген кыз-
маткерлердин ортосунда 
тапшырмаларды жана мил-
деттерди туура бөлүштүрүү, 

мамлекеттик органдын же-
текчилигинин стратегиялык 
максаттарын жана көз ка-
раштарын өзүнө баш ийген 
кызматкерлерге сапаттуу 
жеткирүү, башкаруучулук 
чечимдерди ыкчам даяр-
доо, кабыл алуу жана жү-
зөгө ашыруу, иштин жаңы 
формаларын жана метод-
дорун издөө);

- маалыматты талдоо, 
системалаштыруу жана 
жалпылоо;

- ченемдик укуктук ак-
тылар менен иштөө жана 
аларды тажрыйбада колдо-
но билүү;

- натыйжалуу өз ара ма-
милелерди түзүү, иштиктүү 
этикеттин, кеңешмелер-
ди, жолугушууларды өткө-
рүүнүн ыкмаларын билүү, 
элдин алдында сүйлөө, мам-
лекеттик жана расмий тил-
дерде ишкердик кат алышуу;

- компьютердик жана 
уюштуруу техникасын, за-
рыл болгон программалык 
продуктуларды колдоно 
билүү.
Талап кылынуучу 
документтер:

- конкурстук комис-
сиянын төрагасынын аты-
на жазылган жеке арызы; 
кадрларды каттоо барак-
часы; таржымал (резюме); 
3-4-өлчөмүндөгү 4 даана сү-
рөт; паспорттун көчүрмөсү 
(түп нускасы сынакка кел-
генде көрсөтүлөт); билими 
тууралуу документтин кө-
чүрмөсү (нотариустан же 
мурунку иштеген жеринен 
күбөлөндүрүлүшү керек); 
өмүр баяны (талапкердин 
соттолбогондугу жөнүндө 
маалыматты өмүр баянга 
кошуп жазуу); эмгек китеп-
чесинин көчүрмөсү (нота-
риустан же мурунку иште-
ген жеринен күбөлөндүрү-
лүшү керек).

Документтер массалык 
маалымат каражаттарында 
жарыяланган күндөн 10 жу-
мушчу күнгө чейин төмөнкү 
дарек боюнча кабыл алынат:  
Көк-Таш айылы, Кара-Суу 
көчөсү 1 үй, айыл өкмөтү-
нүн имараты. Тел.: 0(778) 
76 03 75, 0(755) 27 03 75.

Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык 
кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү” 
мыйзамына ылайык Курманбек айыл өкмөтү бош 

административдик муниципалдык кызмат ордуна
СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ

Айылдык кеңешке 
жооптуу катчы

1 (бирдик)
Сынакка катышуу үчүн 
төмөндөгү документтер 
талап кылынат:

- сынактык комиссиянын 
төрагасынын атына жазыл-
ган жеке арыз;  кадрларды 
каттоо баракчасы; 3х4 өл-

чөмүндө 4 даана сүрөт; пас-
порттун көчүрмөсү; билим 
тастыктаган дипломдун 
жана эмгек китепчесинин 
нускамасы (нотариалдык 
конторадан тастыкталган); 
өмүр баян соттолгондугу же 
соттолбогондугу жөнүндө 
маалыматты көрсөтүү менен.

Документтерди кабыл 

алуу кулактандыруу жалпы-
га маалымдоо каражатта-
рында чыккан күндөн баштап 
10 жумушчу күндүн ичинде 
кабыл алынат. Бардык каа-
лоочулар сынакка катышуу 
үчүн төмөндөгү дарекке до-
кументтерди берсеңиздер 
болот: Сузак району, Та-
ран-Базар айылы, Курман-
бек айыл өкмөтүнүн има-
ратынын №12-кабинети. 
Тел.: 0(778)66-30-80.

Толук маалымат менен 
www.mkk.gov.kg сайтынан 
таанышсаңыздар болот.
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Билгенден билбегениң көп

Күттүм сени,
Күн баткандан таң сүрүлүп атканча.
Үкү келип,
Уясынан уйкусурап жатканча.
Жылдыз тарап

жалгыз Чолпон калганча,
Жылкычылар үйүн карай

эс алууга барганча.

Кайырма:
Күттүм сени,
Кайда жүрдүң?
Кимдин колун кармадың?
Эмне мынча жалдыратып,
Эмне мынча алдадың?

Күттүм сени,
Шүүдүрүмдүн тамчылары акканча.
Жеңелерим чака кармап,
Сууну көздөй басканча.
Күттүм сени, күттүм сени,
Сен да мени күтөрсүң.
Сүйгөндөрдүн кайыгына,
Калагы жок түшөрсүң.

(Кайырма)

 КОЙ (21.03-20.04). 
Аптада иштериңизде 
жакшы ийгиликтерге 

жетишесиз. Шаршембиде ким-
дер бирөөгө берген убадаңызды 
аткарууга туура келет. Жакын 
тууганыңыз менен сиздин ор-
тодо пикир келишпестик жара-
лышы мүмкүн.  Жума күнү кап-
чыгыңыз кампайып сүйүнөсүз. 
Апта соңунда эс алууга убакыт 
бөлүңүз.

БАКАЧАР (21.04-20.05). 
Апта ичинде көп ара-
кет жумшап, чечилбей 

калган маселелерди чечүү жол-
дорун табасыз. Бирок чечим ка-
был алууда кылдат болбосоңуз 
эмгегиңиз текке кетерин жыл-
дыздар эскертет. Дем алыш күн-
дөрү буюм сатып алуу үчүн ба-

зарга баш багасыз.
ЭГИЗДЕР (21.05-21.06). 
А п та ба шын да к ү-

түүсүз эски таанышыңызга туш 
болосуз. Апта ортосунда чыр 
чатакка жол бербей, эмоцияга 
алдырбоого тырышуу кажет. 
Апта соңунда көңүл ачуучу 
жайларга баш багууңуз күтү-
лүүдө. Бирок ичимдик ичүүдө 
ден соолугуңуз кескин начар-
лап кетиши мүмкүн.

БӨЙӨН (22.06-22.07). 
Дүйшөмбүдө курч, уч-
туу буюмдарды колдо-

нууда  этият болуңуз, денеңизге 
жаракат келтирип алышыңыз 
мүмкүн. Жеке мамиледе жаңы 
сүйүү романы башталып кети-
шине жол бербеңиз, ал азгырык 
гана. Андыктан азгырыктуу ча-
кырыктан баш тартыңыз. Акча 
иштерине так болуп, алдамчы-
лардын тузагына илинбөө кажет.

АРСТАН (23.07-23.08). 
Аптада ишиңизге бай-
ланыштуу чечимдерди 

кабыл алуу эртелик кылат. Жак-
шысы кийинкиге жылдырыңыз. 
Көпчүлүктүн алдында жасаган 
билдирүүңүз маанисиз болуп 
кадыр-баркыңызды түшүрүшү 
мүмкүн. Андыктан ар бир сөздү 
орду менен сүйлөө зарыл. Шар-
шемби – сезимдерди билдирүүгө 
ыңгайлуу күн. 

БИЙКЕЧ (24.08-23.09). 
Жетекчилик жана үй-
бүлө мүчөлөрүнүн бири 

менен пикир келишпестиктер 
жаралышы мүмкүн. Эмоцияга 
алдыруунун арты өкүнүч менен 
аяктарын эске алыңыз. Жаны-
ңыздагы буюмуңузду жоготуп 
алуудан этият болуңуз. Жекшем-
би күндөрү иш боюнча жаңы су-
нуш түшүшү мүмкүн, сизге пай-
далуубу же жокпу, анализдеп кө-
рүп анан чечим кабыл алыңыз.

ТАРАЗА (24.09-23.10). 
Ишкерлер үчүн ийги-
ликтүү макулдашуулар-

дын аптасы. Кызматкерлердин 
айлыгы жогорулап, сыйлыкка 
ээ болушу күтүлүүдө. Ден соо-
лугуңузга зыян келтирип ал-
байын десеңиз жолдо жүрүүдө 
этият болуңуз. Аптанын соңун-
да романтикалуу жолугушууну 
баштан кечиресиз.

ЧАЯН (24.10-22.11). 
Иште ийгилик жара-
туу үчүн чечкиндүү 

кадамдарга баруудан коркпо-
ңуз. Шаршембиде кандай масе-
ле болбосун аны чечүүгө аракет 
кылуу керек. Бейшембиде тү-
зүлгөн шарттан пайдаланып эс 
алууну көздөңүз. Жекшемби жол 
жүрүүгө кооптуу болгондуктан 
белгиленген сапарды кийинки-
ге жылдырууну жылдыздар су-
нушташат.

ЖААЧЫ (23.11-21.12). 
Дүйшөмбү жана шей-
шемби күндөрү майда 

иштерге убакыт коротпой маа-
нилүү дегендерди бүтүрсөңүз, 
жакшы жыйынтыкка ээ боло-
суз. Шаршембиде кандайдыр бир 
ишке катышууга сунуш түшсө 
баш тартканыңыз оң, ал иштен 
пайда чыкпайт. Апта соңунда 
конокко чакырыласыз.

ТЕКЕЧЕР (22.12-20.01). 
Бул апта сиз үчүн оор бо-
лушу күтүлүүдө. Доку-

мент иштеринде тактык керек. 
Дос, тааныштарга дайындап бү-
түрбөй өзүңүз башында туруп 
аралашууга зарыл. Бейшемби-
де жалган маалыматка ишенип 
түгөйүңүз менен чырдашуудан 
алыс болуңуз. Апта аягында эң 

жакын деген адамыңыз саткын-
чылык кылып, маанайыңыз чө-
гүшү мүмкүн.

СУУ КАЯР (21.01-22.02). 
Апта ичи жагымдуу маа-
най тартуулаган окуя-

ларга бай. Жаңы таанышуулар, 
жолугушуулар күтүлөт. Келечек-
теги көп пайда алып келе турган 
сунуштар да түшүшү мүмкүн. 
Акчаны үнөмдүү колдонбосоңуз, 
карыз суроого туура келерин 
унутпаңыз. Жума күнү баарына 
бирдей мамиле кылсаңыз, таа-
рынышуулардын алдын алган 
болосуз. Жекшембиде коомдук 
жайда сак болуңуз. Капчыгы-
ңызды же баалуу буюмуңузду 
уурдатып жиберишиңиз мүмкүн

БАЛЫК (20.02-20.03). 
Аптада жакындарыңыз-
дын оюн эсепке алуу 

менен иш кылыңыз. Болбосо 
ишиңиздин жүрүшүнө алардын 
нааразычылыгы терс таасирин 
тийгизиши мүмкүн. Бейшемби-
де үйүңүзгө буюм сатып алууга 
убакыт бөлүңүз. Ишембиде алыс-
кы туугандардан кайгылуу ка-
бар келиши мүмкүн.

Бетти даярдаган:
Айсезим АБДЫКЕРИМ кызы,

"Аймак"

Жылдыз тєлгє

(31.05.–06.06.2021-ж.)

Жан  дїйнєўє  азык
• Жаман мүнөз жугуштуу келет. 

Ошондуктан айланаңды жакшы адам-
дар менен толукта. 

• Берген кол алган колдон жакшы. 
Чама-чаркың жетишинче муктаж 
адамдарга садака берип тур.

• Маданияттуу бол. Ички мадания-
тың өтө жогору болсун.

(Жан дүйнө илими)

КҮТТҮМ СЕНИ

Ырдап жүр

Сөзү: М.Жангазиевдики
Обону: Б. Токтобаевдики

Башыңа кайгы келип, 
жан дүйнөң тарып турган 
учурда адамдарга арыздан-
ба. Алакан жайып Жараткан 
Аллага минтип дуа кыл: 
«О, Раббим! Мага бир балээ 
келди, а сен боорукерлердин 
боорукерисиң!».

Эгер бактылуу жашагың 
келсе, жашооңду адамдар-
га эмес максаттарга байла.

Дайыма жүзүңдө жыл-
маюу болсун, анткени биз 
бул жашоодо эң бактылуу 
адамдарданбыз. Жыл-

маюуңдун өзү сага сооп 
алып келет. 

Жылмаюу – садака. Ази-
рети Лукмандан: 

- Даанышмандуулукту 
кимден үйрөндүңүз? - деп 
сураганда, Лукман:

- Илимсиз наадан адам-
дардан үйрөндүм, алардын 
кемчиликтерин көргөн са-
йын ошол кемчиликтерден 
алыс болууга аракет кыл-
дым, - деп жооп берген экен.

(Ыйман нуру)

ЖЫЛМАЮУ –
САДАКА

• Йод. Үй гүлдөрүнөн ге-
ранга өтө пайдалуу. Гүлдөө-
сүн жакшыртып, жашыл масса 
берүүчү касиетке ээ.1 тамчы 
йодду 1 л сууга аралаштырып, 
гүлдүн жалбырагына тийгиз-
бей куюу керек. Мындай ара-
лашманы бардык гүлдөргө 
колдонсо болот.

• Кум шекер. 1 аш кашык 
кум шекерди 1 л сууга кошуп 
аралаштырып куйса, гүлгө ным-
дуулукту берип, жалбыракта-
рын жашыл кармайт жана гүл-
дөөсүнө шарт түзөт. Бирок кы-

шында көп куйганга болбойт, 
себеби топурак ным болуп кө-
гөрүп кетет. Ошондой эле курт 
кумурска пайда болуусуна шарт 
түзөт. Андыктан ченем менен 
колдонуу керек.

• Аспирин. 1 таблетка аспи-
ринди 1 л сууга салып, гүлгө 
куйса стресстен чыгарат.

• дат баскан темирлер. 
Аны 1 сутка сууга салып, ошо 
сууну гүлгө куйса хлорез бол-
бойт.

• Пияз. Бул оорудан сактап, 
гүлдөөсүн жакшыртып, жал-

бырагын өңүнө чыгарат. 1 то-
голок пиязды майда туурап 1л 
кайнак сууга 1 сутка демдеп, 

чыпкалап алып жалбырактар-
га чачып сугарууда клещ, гнидь 
белокрылкадан арылат.

• дрож. 1 аш кашык дрожду 
жылуу сууга эритип, ага 2 аш 
кашык сахар кошуп аралаш-
тырып жылуу жерге эки саат-
ка коюп, андан соң 10 л сууга 
аралашманы кошуп гүлдөргө 
витамин даярдап алса болот.

• Сарымсак. 1 тиш сарым-
сакты эзип 1 л сууга 1 сутка 
чылап, аны гүлдөрдүн жалбы-
рактарына чачып, тамырына 
куйса жакшы өсөт.

• Банан. 1 баш банандын 
кабыгын 1 л суу чылап куйса 
да гүл жакшы өсөт.

Бєлмє гїлдєрї їчїн азыктар

Чалкан – жалпы орга-
низмди бекемдөөчү ка-
сиетке ээ.

Чалкан – көп витамин-
дүү өсүмдүк. Анда аскорбин 
кислотасы кара карагатка 
же лимонго, каротин бол-
со чычырканакка же са-
бизге караганда эки эсе 
көп. Чалкандын 20 даана жалбы-
рагындагы А витамини биздин 
организмибизди бир суткалык 
А витамини менен камсыздайт. 
Мындан тышкары чалкан К, Е, 
В витаминдерине жана темирге, 
магнийге, жезге, кальцийге бай. 
Мына ушундай бай курамы менен 
жалпы организмди бекемдөөчү ка-
сиетке ээ. Ал организмдин ар кан-
дай бактерияларга, токсиндерге, 
радиациянын терс таасирлерине 
каршылыгын күчөтөт, иммуни-
тетти бекемдейт. Курамындагы 
К витамининин эсебинен чалкан 
канды токтотуучу касиетке ээ. 

Ал эми секретин деп аталган 
зат кандагы кантты түшүрөт. 

Булардан тышкары чалкан-
дын заара кубалоочу ка-
сиети белгилүү. Элдик 

медицинада ал геморрой, 
бөйрөк оорулары, шишик, 

ич катуу, жүрөк оорула-
ры, кургак учук, брон-
хит, астма, аллергияны 
дарылоодо да пайдала-

нылып келет.
Рецепттер: Жаранын, күйүк-

түн батыраак айыгышы үчүн чал-
кандын жалбырактарын майда-
лап же болбосо ширесин сыгып 
алып жара болгон жерге коюшат. 
Кан агууда, өзгөчө мурундан кан 
агууда чалкандын жаңы сыгылган 
ширесин 1 чай кашыктан күнүнө 
3 маалдан ичүү жакшы жардам бе-
рет. Чалкандын жалбырактары-
нын кайнатмасын тамактанарга 
20 мүнөт калганда 30-40 тамчыдан 
ичүү жогорудагы бардык учурлар 
үчүн эң натыйжалуу ыкма болуп 
эсептелинет.

Чалкан


