
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен  

сыйлоо жөнүндө 

 

Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгына 

карата, Кыргызстан элинин тарыхый жана маданий мурастарын, 

республиканын социалдык-экономикалык, интеллектуалдык жана 

руханий потенциалын өнүктүрүүгө кошкон салымы, көп жылдык 

үзүрлүү эмгеги, каармандыгы жана эрдиги үчүн төмөнкүлөр 

сыйлансын: 

 

II даражадагы «Манас» ордени менен: 

 

Акматалиев Абдылдажан 

Амантурович 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук 

илимдер академиясынын вице-

президенти; 

 

Сартбаева Кайыргуль 

Сартбаевна 

- К. Молдобасанов атындагы Кыргыз 

улуттук консерваториясынын 

окутуучусу; 

 

III даражадагы «Манас» ордени менен: 
 

Абдраимов Туйгунаалы 

Дуйшеналиевич 

- Кыргыз Республикасынын Шайлоо 

жана референдум өткөрүү боюнча 

борбордук комиссиясынын экс-

төрагасы; 
 

Боронов Кубатбек 

Айылчыевич 

- Кыргыз Республикасынын өзгөчө 

кырдаалдар министри; 
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Джалгасынова Дарика - А. Жумахматов атындагы Кыргыз 

мамлекеттик академиялык чоң 

симфониялык оркестринин солист-

вокалисти; 
 

Джумалиев Сардарбек - Т. Сатылганов атындагы Кыргыз 

улуттук филармониясынын К. Орозов 

атындагы эл аспаптар академиялык 

оркестринин дирижеру; 
 

Мамбетова Насира 

Исмаиловна 

- Б. Кыдыкеева атындагы Кыргыз 

мамлекеттик жаштар театрынын 

артисти; 
 

Орузбаев Керимкул 

Кайбылдаевич 

- А. Малдыбаев атындагы Кыргыз 

улуттук академиялык опера жана 

балет театрынын опера солисти; 
 

Садыкова Саламатхан 

Момуновна 

- Т. Сатылганов атындагы Кыргыз 

улуттук филармониясынын солисти; 
 

Сариев Дүйшө - К. Жантөшев атындагы Ысык-Көл 

облустук музыкалык драма 

театрынын артисти; 
 

«Эрдик» медалы менен: 
 

Жеенбеков Самат 

Барпыгулович 

(курман болгондон кийин) 

- Бишкек шаарынын Октябрь райондук 

ички иштер башкармалыгынын № 5 

шаардык милиция бөлүмүнүн жашы 

жете электердин иштери боюнча 

тобунун милициянын участкалык 

инспектору; 
 

Исманов Пиридинбай 

Маматович 

(курман болгондон кийин) 

- Бишкек шаарынын Октябрь райондук 

ички иштер башкармалыгынын № 5 

шаардык милиция бөлүмүнүн 

коомдук тартипти сактоо тобунун 

милициянын участкалык инспектору; 
 

Сулайманов Алмазбек 

Асылбекович 

(курман болгондон кийин) 

- Бишкек шаарынын Октябрь райондук 

ички иштер башкармалыгынын № 5 

шаардык милиция бөлүмүнүн 

коомдук тартипти сактоо тобунун 

милициянын участкалык инспектору; 
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Турганов Каныбек 

Мамбетжусупович 

- «Кыргыз почтасы» мамлекеттик 

ишканасынын Ак-Талаа райондук 

филиалынын почтаны коштоо боюнча 

почтальону; 

 

«Даңк» медалы менен: 

 

Абдыназаров 

Рахманберды   

Эрматович 

- Баткен облусунун Сүлүктү 

шаарындагы «Нур» жоопкерчилиги 

чектелген коомунун директору; 

 

Айылчиев Суеркул 

Шаршенович 

- Чүй облусунун Ысык-Ата районунун 

«Шаршен-Ата» дыйкан чарбасынын 

башчысы; 

 

Акрамов Эркен 

Хашимович 
- Кыргыз Республикасынын велоспорт 

боюнча улуттук курама командасынын 

башкы машыктыруучусу; 

 
Алдаяров Нуркул 

Бердигулович 

- Кыргыз Республикасынын 

Мамлекеттик кадр кызматынын 

түндүк аймактык өкүлчүлүгүнүн 

жетекчиси; 

 

Асаналиев Байтемир - Республикалык «Байчечекей» балдар 

журналынын жооптуу катчысы; 

 

Ашимова Карамат 

Ташматовна 

- Ош облусунун Ноокат районундагы 

«Жылдызча-Нур» балдар бакчасынын 

жана «Жылдызча» коомдук фондунун 

жетекчиси; 

 

Бажанов Рахманкул - «Риха» жоопкерчилиги чектелген 

коомунун директору; 

 

Байгончоков Мирланбек 

Конушбекович 

- Кыргыз Республикасынын финансы 

министринин орун басары; 

 

Бегалиев Асылбек 

Рахманович 
- М. Абдраев атындагы республикалык 

атайын музыкалык орто мектебинин 

мугалими; 

 
Джумакадыров Темир 

Курмангазиевич 
- Кыргыз Республикасынын Коргоо 

кеңешинин катчысы; 
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Джурабаева Гульнар 

Курашбековна 
- Кыргыз Республикасынын Шайлоо 

жана референдум өткөрүү боюнча 

борбордук комиссиясынын мүчөсү; 

 
Иванов Александр 

Иванович 

- Кыргызстандын жазуучуларынын 

«Литературный Кыргызстан» адабий-

көркөм жана коомдук-саясий 

журналынын башкы редактору,  

«Жизнь замечательных людей 

Кыргызстана» басмасынын директору 

жана башкы редактору; 

 

Исламова Лидия 

Бурсуновна 

- Бишкек шаарынын троллейбус 

башкармалыгынын айдоочусу; 

 

Кадыров Тыныбек 

Турдубаевич 
- Афган согушунун ардагерлеринин 

республикалык кеңешинин 

төрагасынын биринчи орун басары; 

 
Казакбаев Руслан 

Айтбаевич 
- Кыргыз Республикасынын VI 

чакырылыштагы Жогорку Кеңешинин 

депутаты; 

 
Карыбаева Мира 

Аскеровна 

- Кыргыз Республикасынын 

Президентинин Аппаратынын 

Жетекчисинин орун басарынын 

рангында этностук, диний саясат жана 

жарандык коом менен өз ара 

аракеттенүү бөлүмүнүн башчысы; 

 

Касмалиева Шаиргуль 

Зарлыковна 

- Т. Абдумомунов атындагы Кыргыз 

улуттук академиялык драма 

театрынын артисти; 

 
Кожахметов Джамалбек 

Кушубакович 

- Т. Океев атындагы «Кыргызфильм» 

улуттук киностудиясынын сүрөтчү-

коюучусу; 

 
Колмогоров Юрий 

Аркадьевич 

- «Манас Тренинг Центр» 

жоопкерчилиги чектелген коомунун 

Як-40 комплекстүү пилотаждык 

тренажерунун учууга даярдоо боюнча 

инструктору; 
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Кулбатыров Бактыбек 

Дюшеевич 

- Кыргыз Республикасынын Эсептөө 

палатасынын башкы мамлекеттик 

инспектору; 
 

Курманалиева Кенеш - Б. Кыдыкеева атындагы Кыргыз 

мамлекеттик жаштар театрынын 

артисти; 

 

Мааданбеков Эсенбек - композитор, Т. Сатылганов атындагы 

Кыргыз улуттук филармониясынын 

алдындагы эстрада-фальклордук жана 

элдик бий студиясынын окутуучусу; 

 

Масабиров Талайбек 

Айтмаматович 
- Кыргыз Республикасынын VI 

чакырылыштагы Жогорку Кеңешинин 

депутаты; 
 

Масиевская Татьяна 

Витальевна 

- Бишкек шаарынын мэриясынын 

маданият башкармалыгынын 

Балдардын искусство мектебинин 

директору; 
 

Мокеев Анварбек - Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин 

проректору; 
 

Мураталиев Тентимиш - М. Куренкеев атындагы Кыргыз 

мамлекеттик музыкалык окуу 

жайынын директору; 
 

Назаренко (Лесникова) 

Светлана Анатольевна 

 

- «Город 312» тобунун солисти; 

 

Нарматов Халдар 

Бердибаевич 
- Кыргыз Республикасынын Өзгөчө 

кырдаалдар министрлигинин Өзгөчө 

кырдаалдарга чара көрүү боюнча 

түштүк борборунун айдоочусу; 

 
Ногойбаев Алмазбек 

Бердибекович 

- «Кыргыз темир жолу» Улуттук 

компаниясы» мамлекеттик 

ишканасынын башкы директору; 

 

Нурматов Юлдаш 

Шерович 

- Ч. Айтматов атындагы Кыргыз 

Республикасынын мамлекеттик улуттук 

орус драма театрынын башкы 

сүрөтчүсү; 
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Нышанов Сайдулла 

Канболотович 
- Кыргыз Республикасынын III, V-VI 

чакырылыштардагы Жогорку Кеңешинин 

депутаты; 
 

Омурзаков Атай  

Желденович 
 

- «Тумар KG» бий тобунун жетекчиси; 

Осмоналиев Рахатбек 

Муталипович 

- А. Джумахматов атындагы 

симфониялык оркестринин көркөм 

жетекчиси жана башкы дирижеру; 

 

Осмонов Тилек 

Аманатович 

- Бишкек шаарынын троллейбус 

башкармалыгынын айдоочусу; 
 

Сагинбаева Алина 

Уларбековна 
- «АКИpress» маалымат агенттигинин 

директору; 
 

Салпиев Долоонбек 

Камилбекович 

- Кыргыз Республикасынын 

Мамлекеттик чек ара кызматынын 

2022-аскер бөлүгүнүн оперативдүү 

иш бөлүмүнүн улук офицери; 
 

Сарлыков Рафаил 

Тагайбекович 

- К. Молдобасанова атындагы Кыргыз 

улуттук консерваториясынын эстрада 

кафедрасынын башчысы; 

 

Турпанов Нарынкул - сүрөтчү-живописчи; 
 

Урманбетов Асек - жазуучу; 
 

Федичкина Наталья 

Григорьевна 
- Кыргыз Республикасынын Өзгөчө 

кырдаалдар министрлигинин 

алдындагы Гидрометеорология боюнча 

агенттигинин айлана-чөйрөнүн 

булгануусун байкоо башкармалыгынын 

атмосферанын булгануусун байкоо 

бөлүмүнүн башчысы; 
 

берилсин: 
 

«Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу»  

деген ардактуу наам  
 

Даутов Кадыркулга - Кыргыз Республикасынын Улуттук 

жазуучулар союзунун сын 

секциясынын башчысына; 
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«Кыргыз Республикасынын эл акыны»  

деген ардактуу наам: 
 

Кулуев Кожогелди 

Калакуновичге 

- Кыргыз Республикасынын 

«ТҮРКСОЙ» Түрк маданиятынын эл 

аралык уюмундагы өкүлүнө; 
 

Рыскулов Акбарга - Кыргызстан Улуттук жазуучулар 

союзунун төрагасына; 
 

«Кыргыз Республикасынын эл артисти»  

деген ардактуу наам: 
 

Джумакунов Рысбек 

Дуйшенбаевичге 

- Т. Сатылганов  атындагы  Кыргыз 

улуттук филармониясынын Ч. Исабаев 

атындагы «Камбаркан» фольклордук - 

этнографиялык ансамблинин көркөм 

жетекчисине жана башкы дирижеруна; 
 

Иманалиев Элмирбек 

Калиловичке 
 

- төкмө акынга; 

Каримов Султанжан 

Осмоновичке 

 

- Т. Сатылганов атындагы Кыргыз 

улуттук филармониясынын солистине; 
 

Сарулу Маратка - кинорежиссерго; 
 

Суюндуков Артыкпай 

Айталиевичке 
 

- кинорежиссерго; 

«Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими»  

деген ардактуу наам: 
 

Аккулуева Бурулуш 

Кемеловнага 

- Ысык-Көл облусунун Балыкчы 

шаарындагы №4 гимназия 

мектебинин директоруна; 
 

Дайырбекова Гулнара 

Мелисовнага 
- А. Осмонов атындагы окутуу-

тарбиялоо комплексинин № 68 

гимназия мектебинин математика 

мугалимине; 
 

Филиппова Людмила 

Алексеевнага 
- Ош шаарынын Билим берүү 

башкармалыгына караштуу               

М. В. Ломоносов атындагы № 3 

гимназия мектебинин англис тили 

мугалимине; 
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Шоруков Кенешбек 

Сагынбаевичке 

- Ысык-Көл облусунун Ак-Суу 

районундагы Д. Бейшенов атындагы 

орто мектебинин математика 

мугалимине; 

 
«Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген 

кызматкер» деген ардактуу наам: 

 

Мусина Дария 

Сапарбековнага 

- Кыргыз Республикасынын Билим 

берүү жана илим министрлигине 

караштуу «Балажан» Республикалык 

эстетикалык тарбия берүү окуу-

усулдук борборунун директоруна; 

 

Ыскакова Күлбүбүгө - Чүй облусунун Аламүдүн 

районундагы №1 Лебединовка 

гимназия мектебинин директоруна; 

 
«Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы»  

деген ардактуу наам 

 

Баитова Гульмира 

Мусаевнага 

- «Кыргыз Республикасынын 

Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш 

башкармасынын клиникалык 

ооруканасы» мамлекеттик мекемесинин 

башкы врачынын дарылоо боюнча орун 

басарына; 

 

«Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти» деген 

ардактуу наам: 

 

Атабеков Мирбек 

Бообековичке 

 

- эстрада ырчысына; 

Бекбаева Асель 

Амангельдыевнага 
- А. Малдыбаев атындагы Кыргыз 

улуттук академиялык опера жана 

балет театрынын опера солистине; 
 

Болгонбаев Азамат 

Таалайбековичке 
 

- төкмө акынга; 

 

Исабекова Тамара 

Сыягуловнага 

- Т. Сатылганов атындагы Кыргыз 

улуттук филармониясынын солистине; 
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Кутманалиев Амантай 

Токтогуловичке 

 

- төкмө акынга; 

 

Рыскулова Гүлзада 

Абдуллажановнага 

 

- эстрада ырчысына; 

Самарбекова Элнура 

Муктарбековнага 

- Т. Сатылганов атындагы Кыргыз 

улуттук филармониясынын солистине; 

 

Сартбаев Искендер 

Кубанычбековичке 
- А. Малдыбаев атындагы Кыргыз 

улуттук академиялык опера жана 

балет театрынын көркөм 

жетекчисине; 

 
Сурахматова Тилекке - А. Малдыбаев атындагы Кыргыз 

улуттук академиялык опера жана 

балет театрынын хорунун артистине; 

 
Сыдыков Марат 

Кубанычбековичке 
- А. Малдыбаев атындагы Кыргыз 

улуттук академиялык опера жана 

балет театрынын балет солистине; 

 
Темиров Абыдин 

Салайдиновичке 

 

- ырчы, обончуга; 

Тиленчиев Карагул 

Амантуровичге 

- А. Малдыбаев атындагы Кыргыз 

улуттук академиялык опера жана 

балет театрынын башкы 

хормейстерине; 

 

Тойгонбаева Гулнара 

Эшбаевнага 

 

- эстрада ырчысына; 

Токтобеков Женишбек 

Жумакадыровичке 

 

- төкмө акынга; 

 

Токторов Бактыяр 

Абдинабиевичке 

 

- «Биз» тобунун жетекчисине; 

Туткучев Аалы 

Тологоновичге 

 

- төкмө акынга; 
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Уралиев Намазбек 

Келгенбаевичге 

- К. Молдобасанов атындагы Кыргыз 

улуттук консерваториясынын комуз 

классынын ага окутуучусуна; 

 

Ыбыкеев Бактыбек 

Эсентуровичге 

- А. Малдыбаев атындагы Кыргыз 

улуттук академиялык опера жана 

балет театрынын опера солисти-

сахнанын жетектөөчү устатына; 

 

«Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген 

ишмер» деген ардактуу наам: 

 

Асанбеков Нурлан 

Аскаровичке 

- Ч. Айтматов атындагы Кыргыз 

Республикасынын мамлекеттик 

улуттук орус драма театрынын 

көркөм жетекчисине; 

 

Бирназаров Темирбек 

Муканбаевичке 

 

- кинорежиссерго; 

Божко Виктор 

Ильичке 

- Т. Сатылганов атындагы Кыргыз 

улуттук филармониясынын башкы 

администраторуна жана концерттик 

бөлүмүнүн башчысына; 

 

Кененсаров Эльдиярга - «Азия MIX» КВН командасынын 

капитанына; 

 

Молдобакиров Зарылбек 

Алдажарбековичке 

- К. Молдобасанов атындагы Кыргыз 

улуттук консерваториясынын 

кафедрасынын башчысына; 

 

Токтогулов  Исабекке - Жалал-Абад облусунун Токтогул 

райондук «Шамшыкал» гезитинин 

башкы редакторуна; 

 

«Кыргыз Республикасынын өнөр жайына эмгек сиңирген 

кызматкер» деген ардактуу наам 

 

Кулмурзаев Тургунбек 

Насиповичге 

- пенсионер, «Кыргызгаз» ачык 

акционердик коомунун экс-башкы 

директоруна; 
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«Кыргыз Республикасынын айыл чарбасына эмгек сиңирген 

кызматкер» деген ардактуу наам 

 
Асыпбеков Турдубекке - Чүй облусунун Панфилов районундагы 

«Келечек» айыл чарба  кооперативинин 

төрагасына; 

 
«Кыргыз Республикасынын калкты тейлөө тармагына эмгек 

сиңирген кызматкер» деген ардактуу наам: 

 
Идрисов Абдул-Азисге - Кыргыз Республикасынын Эмгек жана 

социалдык өнүгүү министрлигинин 

Жаштар эмгек биржасынын 

начальнигине; 

 
Тентемышева Кульнарага - Кыргыз Республикасынын 

Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш 

башкармасынын алдындагы «Кыргыз 

Республикасынын Президентинин            

№ 1 мамлекеттик резинденциясы» 

мамлекеттик мекемесинин 

тамактандырууну камсыз кылуу жана 

тейлөө комплексинин начальнигине; 

 
Шейшеева Бубайша 

Мажиновнага 

- Кыргыз Республикасынын 

Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш 

башкармасынын алдындагы «Кыргыз 

Республикасынын Президентинин №1 

мамлекеттик резинденциясы» 

мамлекеттик мекемесинин 

тамактандырууну камсыз кылуу жана 

тейлөө комплексинин башкы 

ашпозчусуна; 

 
«Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи»  

деген ардактуу наам 

 
Аманалиева Бактыгуль 

Кыдыргычевнага 

- Кыргыз Республикасынын Жогорку 

сотунун судьясына; 
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«Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономисти»  

деген ардактуу наам: 
 

Киселева Римма 

Хаджимуратовнага 

- Кыргыз Республикасынын Экономика 

министрлигинин Евразия экономикалык 

бирлиги менен иштөө жана Дүйнөлүк 

соода уюмунун маселелери боюнча 

башкармалыгынын начальнигине; 
 

Оморов Абдыкайым 

Рысбековичке 
- Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеңешинин Аппаратынын бюджет 

жана финансы комитетинин бөлүмүнүн 

башчысына; 

 

«Кыргыз Республикасынын дене тарбиясына жана спортуна 

эмгек сиңирген кызматкер» деген ардактуу наам: 

 

Капаров Абдыжапарга - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 

караштуу Жаштар иштери, дене тарбия 

жана спорт мамлекеттик агенттигинин 

Жалал-Абад облусунун жаштар 

иштери, дене тарбия жана спорт 

башкармалыгынын начальнигине; 

 

Кошалиев Меклис 

Бейшеновичке 

- Республикалык футбол боюнча 

олимпиадалык резервдеги 

адистештирилген балдар-өспүрүмдөр 

мектебинин директоруна; 

 

Осмоналиев Бейшенбек 

Абдышевичке 
- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 

караштуу Жаштар иштери, дене 

тарбия жана спорт мамлекеттик 

агенттигинин Талас шаардык жаштар 

иштери, дене тарбия жана спорт 

бөлүмүнүн башчысына; 
 

«Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматына эмгек 

сиңирген кызматкер» деген ардактуу наам: 
 

Аргымбаев Мурзабек 

Искеновичке 

- Кыргыз Республикасынын Шайлоо 

жана референдум өткөрүү боюнча 

борбордук комиссиясынын шайлоо 

процессинин уюштуруу 

башкармалыгынын начальнигине; 
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Касмамбетов Суйунбек 

Сапарбековичке 
- Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеңешинин Аппаратынын 

Жетекчисинин орун басарына; 
 

Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасы менен сыйлансын: 
 

Абдышев Медербек 

Шаршенбекович 

- Кыргыз Республикасынын Башкы 

прокуратурасынын мамлекеттик 

айыптоону колдоо жана соттордогу 

өкүлчүлүк башкармалыгынын 

мамлекеттик айыптоону колдоо 

боюнча бөлүмүнүн прокурору; 
 

Айитбаев Идрис 

Абдусаттарович 
 

- төкмө акын; 

 

Акыбаев Калыбек - Ош облусунун Өзгөн аймактык 

шайлоо комиссиясынын төрагасы; 
 

Алыкулова Кулипа - Чүй облусунун Ысык-Ата районунун 

Алмалуу айылынын фельдшери; 
 

Алымкулова Айнуру 

Тураровна 

- Чүй облусунун Аламүдүн районундагы 

О. Турсуматов атындагы Бер-Булак 

орто мектебинин орус тил жана адабият 

мугалими; 
 

Аляева Динара 

Умарджановна 
- «Помогать легко» коомдук фондунун 

аткаруучу директору; 
 

Амердинова Магира 

Мунаждиновна 

- И. Арабаев атындагы Кыргыз 

мамлекеттик университетинин 

магистратура бөлүмүнүн башчысы; 
 

Андреев Евгений 

Михайлович 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 

караштуу Жаштар иштери, дене тарбия 

жана спорт мамлекеттик агенттигинин 

Олимпиадалык спорттун түрлөрү 

боюнча дирекциясынын Жеңил 

атлетика боюнча улуттук курама 

командасынын башкы машыктыруучусу; 
 

Апилов Мыктыбек - Нарын облусундагы Ак-Талаа 

райондук тарыхый этнографиялык 

музейинин директору; 
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Арзымканова Динарбүбү 

Абылабековна 

- «Кыргыз темир жолу» Улуттук 

компаниясы» мамлекеттик 

ишканасынын түштүк бөлүгүнүн  

финансы бөлүмүнүн начальниги; 

 

Асамидинов Айдарали - Баткен облусунун Кадамжай 

районунун агрардык өнүктүрүү 

башкармалыгынын начальниги; 
 

Аскаров Жумабек - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 

караштуу Ветеринардык жана 

фитосанитардык коопсуздук боюнча 

мамлекеттик инспекциясынын    Жалал-

Абад облустук башкармалыгынын 

начальниги; 
 

Атырова Батма 

Ирановна 

- Ош облусунун Алай районунун 

Жаңы-Алай айыл өкмөтүнүн 

социалдык жактан тейлөө боюнча 

башкы адиси; 
 

Ашыбаев Эсенгул 

Бекмуратович 
- Кыргыз Республикасынын Өзгөчө 

кырдаалдар министрлигинин Нарын 

облусу боюнча башкармалыгынын 

Ак-Талаа району боюнча бөлүмүнүн 

жетектөөчү адиси; 

 
Баатырбеков Алмазбек 

Баатырбекович 
- Кыргыз Республикасынын V-VI 

чакырылыштардагы Жогорку 

Кеңешинин депутаты; 

 
Базарбаев Джумабек 

Базарбаевич 

- «Дизайн-студия Темир-Канат» 

жоопкерчилиги чектелген коомунун 

дизайнери; 
 

Байзакова Гүлзат 

Дапиевна 
- Кыргыз Республикасынын Куралдуу 

Күчтөрүнүн Генералдык штабынын 

Борбордук аскер үйүнүн солисти; 
 

Байсеркеев Бактыбек 

Закирович 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 

караштуу Мамлекеттик бажы 

кызматынын бажы ишин уюштуруу 

башкармалыгынын бажы ишинин 

келечектүү программалар бөлүмүнүн 

начальниги; 
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Бакчиев Джаныбек 

Абдукапарович   
- Кыргыз Республикасынын VI 

чакырылыштагы Жогорку Кеңешинин 

депутаты; 

 
Батырканова Чынара 

Жекшенбековна 
- Т. Сатылганов атындагы Кыргыз 

улуттук филармониясынын                  

«Ак-Марал» мамлекеттик бий 

ансамблинин балет артисти; 

 
Бейшеев Талайбек 

Сабырович 

- А. Умуралиев атындагы Бишкек 

шаарынын драма театрынын актеру, 

«Аура» тобунун жетекчиси; 

 
Бейшеналиева Чинара 

Джумашевна 

- Кыргыз Республикасынын Тышкы 

иштер министрлигинин Валюталык-

финансы департаментинин директору; 

 
Бекболотов Акжолтой - режиссер, оператор, «Айтыш фильм» 

киностудиясынын директору; 

 
Бекешев Дастан 

Далабайевич 
- Кыргыз Республикасынын V-VI 

чакырылыштардагы Жогорку 

Кеңешинин депутаты; 

 
Бекибаева Касиетхан - Ош облусунун Алай районундагы            

үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун 

дарыгери; 

 

Бекиров Айдер 

Зеккиевич 
- «Европа» радиокомпаниясы» 

жоопкерчилиги чектелген коомунун 

башкы директору; 

 
Бекмурзаев Абдырахман 

Тургунбаевич 

- Ош облусунун Ноокат районундагы 

«Табылгы» жана «Айдоочу» 

жоопкерчилиги чектелген 

коомдорунун башкы директору; 

 

Бирназаров Болот 

Коеналиевич 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 

караштуу Мамлекеттик бажы 

кызматынын бажы контролун 

уюштуруу башкармалыгынын 

начальниги; 
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Васильева Виктория 

Геннадьевна 
- Чүй облустук камералык оркестринин 

солисти; 

 
Гоголь Людмила 

Афанасьевна 
- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 

Аппаратынын котормо жана 

редакциялоо бөлүмүнүн эксперти; 

 
Гришаева Галина 

Ивановна 

- Чүй облусунун Кемин районундагы      

Ж. Садыков атындагы № 1 орто 

мектебинин математика мугалими; 

 

Давкина Надежда 

Николаевна 
- Кыргыз Республикасынын Шайлоо 

жана референдум өткөрүү боюнча 

борбордук комиссиясынын укуктук 

документтерди камсыздоо жана 

кадрлар башкармалыгынын 

начальниги; 

 
Дайырбеков Айбек 

Усонбекович 

 

- кинорежиссер; 

Даминов Дыйканбай 

Исабаевич 

- Ош шаарындагы «Ошэлектро» ачык 

акционердик коомунун башкы 

директору; 

 

Досаев Ренад 

Абдулаевич 
- Кыргыз Республикасынын Балык 

чарбаларынын ассоциациясынын 

президенти; 

 
Дуйшеев Абдыкул 

Орозбекович 

- Кыргыз Республикасынын 

Саламаттык сактоо министрлигине 

караштуу Улуттук госпиталдын кан 

тамыр хирургиясы бөлүмүнүн 

дарыгер-ангиохирургу; 
 

Дуйшенкулова Айтбюбю - Т. Сатылганов атындагы Кыргыз 

улуттук филармониясынын К. Орозов 

атындагы эл аспаптар академиялык 

оркестринин артисти; 

 

Дуйшонов Таалайбек 

Эсенгулович 

- Бишкек шаарынын Октябрь району 

боюнча «Зеленстрой» муниципалдык 

ишканасынын жашыл участогунун 

кызматкери; 
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Ешиев Абдыракман 

Молдалиевич 

- Ош облустар аралык бириккен 

клиникалык ооруканасынын бет-жаак 

хирургия бөлүмүнүн башчысы; 

 
Жайыкова Дилбара 

Мукамединовна 

- Кыргыз Республикасынын Эсептөө 

палатасынын Ысык-Көл жана Нарын 

облустары боюнча аймактык 

бөлүмүнүн эксперти; 

 
Жакыпов Жылкычы 

Турганбаевич 

 

- сүрөтчү-живописчи; 

 

Жолболдуева Гүлнара 

Токтобаевна 

- Баткен шаарындагы «Алтын-Бешик» 

мейманканасынын директору; 

 
Жолдошов Кутманбек 

Кадырович 

- Т. Сатылганов атындагы Кыргыз 

улуттук филармониясынын солисти; 

 
Жолдубаев Кеңешбек 

Кудайбердиевич 

- Кыргыз Республикасынын Эсептөө 

палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал-

Абад жана Баткен облустары боюнча 

аймактык бөлүмүнүн мамлекеттик 

инспектору; 

 
Жоробаева Бухалича 

Чырмашовна 

- Т. Абдумомунов атындагы Кыргыз 

улуттук академиялык драма 

театрынын артисти; 

 

Жороева Мариям 

Анарбаевна 

- Жалал-Абад шаарындагы                           

Р. Санатбаев атындагы № 9 гимназия 

мектебинин англис тили мугалими; 

 

Жээнкулова Айжан - Жалал-Абад облусунун Аксы 

районундагы Ж. Бөкөнбаев атындагы 

орто мектебинин кыргыз тили жана 

адабият мугалими; 

 
Зулпукарова Сайрам - Баткен облусунун Баткен районунун 

Самаркандек айылындагы жалпы 

дарыгерлер практикалык борборунун 

Ак-Сай фельдшердик-акушердик 

пунктунун башчысы; 
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Зулуев Бекмурза 

Бекболотович 

- А. Мырсабеков атындагы Ош 

гуманитардык педагогикалык 

институтунун ректору; 
 

Ибраимова Динаркуль 

Токушевна 

- «Бишкексууканал» эксплуатациялык 

өндүрүштүк башкармалыгынын 

«Шаарсуутүтүк» ишканасынын 

Ленин райондук суу түтүк 

тармактарын эксплуатациялоо 

боюнча участогунун начальниги; 
 

Ибраимова Кульнар 

Мукашевна 
- Кыргыз Республикасынын Өзгөчө 

кырдаалдар министрлигинин 

борбордук аппаратынын калкты жана 

аймактарды коргоо башкармалыгынын 

калкты жана аймактарды коргоо 

бөлүмүнүн башкы адиси; 
 

Идирисов Аманбек - Нарын облустук бириктирилген 

ооруканасынын урология бөлүмүнүн 

башчысы; 
 

Иманкулов Артур 

Ракимович 

- Кыргыз Республикасынын 

Социалдык фондунун Ысык-Көл 

райондук башкармалыгынын киреше 

бөлүмүнүн башкы адиси; 
 

Исакова Гульзина 

Абыловна 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук 

банкынын финансылык статистика 

жана сереп башкармалыгынын 

начальниги; 
 

Искеналиев Съезбек 

Искеналиевич 
 

- эстрада ырчысы; 

Кайыпов Өмурзак 

Бекмуратович 

- Т. Сатылганов атындагы Кыргыз 

улуттук филармониясынын «Эл 

ырчысы Эстебес» тобунун артисти; 
 

Калыгулова Ракия 

Болотовна 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 

караштуу Курчап турган чөйрөнү 

коргоо жана токой чарбасы 

мамлекеттик агенттигинин 

мамлекеттик экологиялык экспертиза 

жана жаратылышты пайдалануу 

башкармалыгынын башкы адиси; 
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Каниметов Канатбек 

Каниметович 

- Кыргыз Республикасынын коомдук 

телерадиоберүү корпорациясынын 

«Ала-Тоо» студиясынын 

баяндамачысы; 

 
Карабаев Сооронбай 

Уркунбаевич 

- Баткен облустук сотунун 

төрагасынын орун басары; 

 
Кожобаева Айжан 

Амантуровна 

- Кыргыз Республикасынын Коргоо 

иштери боюнча мамлекеттик 

комитетинин жашыруун иш 

кагаздарын жүргүзүүнүн башчысы; 

 
Кожогулов Жолдубай 

Абыкеевич 

 

- балык чарбасынын ардагери; 

 

Койчуманов Төлгөбек  

Сагындыкович 
- «Айтыш-фильм» студиясынын 

сүрөтчү-мультипликатору; 

 
Кокочоров Долатбек 

Курманбекович 

- «Ошшаарсууканал» муниципалдык 

ишканасынын директору; 

 
Кообашев Таласбек 

Тегизович 

- «Түндүк электр» ачык акционердик 

коомунун Талас филиалынын Бакай-

Ата райондук электр тармагынын 

электр монтеру; 

 
Кочкорбаев Расул 

Солтонбекович    
- «Айтыш-фильм» студиясынын 

сүрөтчү-декоратору; 

 
Кочкорова Товарай - Баткен облусунун Лейлек 

районундагы «Тогуз-Булак» орто 

мектебинин химия жана биология 

мугалими; 

 
Кочорбаев Самат 

Батыркулович 

 

- манасчы; 

Крицман Владимир 

Семенович 
- жеке менчик-мамлекеттик еврей 

мектебинин директору; 
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Курамаева Ирина 

Эшенкуловна 

- Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, 

энергетика жана жер казынасын 

пайдалануу мамлекеттик 

комитетиинин машина куруу, 

металлургия жана куруу 

материалдары бөлүмүнүн жетектөөчү 

адиси; 
 

Курманалиев Канатбек 

Самурбекович 

- Чүй облустук ички иштер башкы 

башкармалыгы боюнча Патрулдук 

милиция башкармалыгынын Ысык-

Ата райондук ички иштер бөлүмүнүн 

патрулдук милиция взводунун кенже 

инспектору; 
 

Кутманов Айбек 

Жоромырзаевич 

- Кыргыз Республикасынын 

Мамлекеттик чек ара кызматынын 

оперативдүү иш башкы 

башкармалыгынын зардалы; 
 

Мавлянова Махабат 

Эргешовна 
- Кыргыз Республикасынын VI 

чакырылыштагы Жогорку Кеңешинин 

депутаты; 
 

Мадакимов Элдияр 

Абдилманапович 
- «Айтыш-фильм» студиясынын 

монтажеру; 
 

Маджинов Русланбек 

Муратович 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 

караштуу Жаштар иштери, дене тарбия 

жана спорт мамлекеттик агенттигинин 

Олимпиадалык спорттун түрлөрү 

боюнча дирекциясынын Эркин күрөш 

боюнча улуттук курама командасынын 

башкы машыктыруучусу; 
 

Макеров Шамил 

Сабиридинович 

- Нарын облусунун Нарын районундагы 

М. Кенжакунов атындагы орто 

мектебинин тарых сабагынан 

мугалими; 
 

Маккамбаев Уланбек 

Жантемирович 
- Кыргыз Республикасынын «ЭлТР» 

мамлекеттик телерадиоберүү 

компаниясынын жаңылыктар 

бөлүмүнүн Баткен облусу боюнча өздүк 

кабарчысы; 
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Малабекова Айдай 

Самаркуловна 

- Кыргыз Республикасынын Социалдык 

фондунун Жалал-Абад шаардык 

башкармалыгынын киреше бөлүмүнүн 

жетектөөчү адиси; 

 

Мамакеева Гүлбү 

Ороскуловна 
- Т. Сатылганов атындагы Кыргыз 

улуттук филармониясынын солисти; 

 
Маматкулов Аттокур 

Апсаматович 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 

караштуу Мамлекеттик салык 

кызматынын Чүй облусу жана Бишкек 

шаары боюнча ири салык төлөөчүлөрдү 

контролдоо боюнча  мамлекеттик 

салык кызматы башкармалыгынын 

башкы инспектору; 

 

Маматов Ташбай - Ош облусунун Ноокат районундагы 

«Барын» үй-бүлөлүк дарыгерлер 

борборунун «Кара-Кой» фельдшердик-

акушердик пунктунун башчысы; 

 

Мамырбаева Чинара 

Асанбековна 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 

караштуу Мамлекеттик салык 

кызматынын киреше боюнча 

башкармалыгынын начальниги; 

 

Мейманкулов Сталбек - Бишкек шаарынын Ленин районунун 

прокурорунун жардамчысы; 

 

Мендеев Айдарбек 

Сагынбекович 

- «СМУ-3» жоопкерчилиги чектелген 

коомунун директору; 

 

Молдобаева Мария 

Сатаровна 

- И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз 

мамлекеттик медициналык 

академиясынын кафедрасынын 

башчысы; 

 

Молдобекова Гулкан 

Сакиновна 
- Кыргыз Республикасынын VI 

чакырылыштагы Жогорку Кеңешинин 

депутаты; 

 
Момбеков Аскар 

Абдыкалыкович 
- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 

чек ара маселелери боюнча атайын 

өкүлүнүн катчылыгынын эксперти; 
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Мураталиев Куштарбек 

Жартыевич 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 

караштуу Архитектура, курулуш жана 

турак жай - коммуналдык чарба 

мамлекеттик агенттигинин алдындагы 

Шаар курулушу жана архитектура 

мамлекеттик долбоорлоо институтунун 

№ 1 устаканасынын долбоорунун 

башкы архитектору; 

 

Мухаметшина Зарина 

Ренатовна 

- А. Малдыбаев атындагы Кыргыз 

улуттук академиялык опера жана 

балет театрынын балет солисти - 

сахнанын жетектөөчү чебери; 

 
Мырзаева Айгуль 

Ашымовна 

- Талас облусунун Манас районундагы 

Покровка орто мектебинин география 

мугалими; 

 
Назаров Темирбек 

Токтобаевич 

 

- эстрада ырчысы; 

Ниязалиев Абдилатип 

Сайфиевич 

- Кыргыз Республикасынын Эсептөө 

палатасынын башкы мамлекеттик 

инспектору; 

 

Нуранов Усланбек 

Барпыкулович 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 

караштуу Жазаларды аткаруу 

мамлекеттик кызматынын № 31 

мекемесинин ага контролеру; 

 
Нуркасымов Омурбек 

Мусабекович 

- Ош облусундагы Өзгөн стоматология 

ооруканасынын башкы дарыгери; 

 
Нурманбетов Жолдош 

Катаганович 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 

караштуу Экологиялык жана 

техникалык коопсуздук боюнча 

мамлекеттик инспекциясынын 

экологиялык коопсуздук боюнча 

башкармалыгынын өнөр жайлык 

экологияны контролдоо боюнча 

бөлүмүнүн башчысы; 
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Нурматов Эркинали 

Токтосунович 
- Ош облустук Афган согушунун 

ардагерлеринин кеңешинин 

төрагасынын орун басары; 

 
Омуркулов Карыпжума - пенсионер, Нарын облусунун Нарын 

районундагы «Айтике» дыйкан 

чарбасынын мурдагы жетекчиси; 

 
Ормонова Махбуба 

Ормоновна 

- Чүй облусунун Сокулук районунун 

Шопоков шаарынын үй-бүлөлүк 

дарыгерлер тобунун клиникалык 

жетекчиси; 

 
Орозакунов Руслан 

Жолдошевич 
- А. Умуралиев атындагы Бишкек 

шаардык драма театрынын актеру; 

 
Орозалиев Кенжалы 

Орозалиевич 

- Талас райондук көмөкчү мектеп-

интернатынын директору; 

 
Орозалиева Бакбубу 

Абдувалиевна   
- Бишкек травматология жана ортопедия 

илимий изилдөө борборунун 

анестезиолог-реаниматолог дарыгери; 

 
Орозбаев Камил 

Токтосунович 

- АРИСтин Баткен облусу боюнча 

координатору; 
 

Орозбакова Гүлсайра 

Мусаевна 

- Нарын облусунун Ак-Талаа 

районундагы үй-бүлөлүк медицина 

борборунун Ак-Тал фельдшердик-

акушердик пунктунун фельдшери; 

 
Осмоналиев Сапарбай 

Талипович 
- «Кыргыз Республикасынын 

сүрөтчүлөр союзу» коомдук 

бирикмесинин мүчөсү; 

 
Печурин Евгений 

Сергеевич 
- «Пятый канал» жабык акционердик 

коомунун атайын кабарчысы; 

 
Пятова Тамара  

Яковлевна 

- Жалал-Абад шаардык социалдык 

өнүгүү башкармалыгынын 

начальнигинин орун басары; 
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Рыскелдиев Улан 

Асанович 

- Кыргыз Республикасынын 

Президентинин алдындагы Билим 

берүүнү жана илимди өнүктүрүү 

маселелери боюнча коомдук 

эксперттик кеңешинин мүчөсү; 
 

Садыкова Рамиля 

Хикматовна 

- Кыргыз Республикасынын Саламаттык 

сактоо министрлигине караштуу Ош 

шаарынын медициналык тез жардам 

станциясынын амбулатордук жардам 

көрсөтүүчү фельдшери; 
 

Самсалиев Абдилбек 

Асанович 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 

караштуу Экономикалык 

кылмыштуулукка каршы күрөшүү 

боюнча мамлекеттик кызматынын 

уюштуруу-талдоо жана укук иштери 

бөлүмүнүн начальниги; 
 

Сариев Аскарбек 

Надирбекович 

- Жалал-Абад облусунун Сузак 

районунун Сузак айыл өкмөтүнүн 

башчысы; 
 

Сарымзакова Наталья 

Копбаевна 

- Кыргыз Республикасынын Эсептөө 

палатасынын Бишкек шаары, Чүй 

жана Талас облустары боюнча 

аймактык бөлүмүнүн эксперти; 
 

Сатаркулова Аида 

Токтобековна 
- Чүй облусунун Аламүдүн аймактык 

шайлоо комиссиясынын төрагасы; 
 

Сатиева Айтурган 

Абдыгапаровна 
- Кыргыз Республикасынын «ЭлТР» 

мамлекеттик телерадиоберүү 

компаниясынын диктору; 
 

Сатылганова Венера 

Абакуловна 
- М. Күренкеев атындагы Кыргыз 

мамлекеттик музыкалдык окуу 

жайынын мугалими; 
 

Секишев Жумашбек - Ысык-Ата райондук ооруларды 

алдын алуу жана Чүй облусу боюнча 

кызматтын ишин координациялоо 

функциясы менен мамлекеттик 

санитардык эпидемиологиялык 

көзөмөлдөө борборунун башкы 

дарыгери; 
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Семенов Сергей 

Рудольфович 

- Кыргыз Республикасынын Айыл 

чарба, тамак-аш өнөр жай жана 

мелиорация министрлигинин 

«Айылмаалымат» маалыматтык-

маркетинг борбору мамлекеттик 

ишканасынын директору; 

 
Солпиев Таалайбек 

Дуйшеналиевич 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 

караштуу Мамлекеттик бажы 

кызматынын «Түндүк» темир жол 

бажысынын Бажы процесстери 

борборунун улук инспектору; 

 
Суйналиева Минара 

Мырзабековна 

- Кыргыз Республикасынын Эсептөө 

палатасынын башкы мамлекеттик 

инспектору; 

 
Сулайманов Сатимкул 

Батырбекович 

- Кыргыз Республикасынын 

Саламаттык сактоо министрлигине 

караштуу Темир жол ооруканасынын 

башкы дарыгеринин орун басары; 

 
Султанова Кишимжан 

Джорупбековна 

- Кыргыз Республикасынын Эмгек жана 

социалдык өнүгүү министрлигинин 

алдындагы Социалдык камсыз кылуу 

департаментинин административдик 

жана уюштуруу бөлүмүнүн башчысы; 

 
Суранов Жантуре 

Асанбаевич 
- Бишкек шаарынын мэриясынын 

маданият жана туризм 

башкармалыгынын башкы адиси; 

 
Сутенова Анаркул 

Кояйовна 

- Чүй облусунун Токмок аймактык 

ооруканасынын ымыркайлардын 

патологиясы жана балдардын 

соматикасы бөлүмүнүн башчысы; 

 
Таирова Бахтугул 

Саматовна 

- «Тазалык» муниципалдык 

ишканасынын Свердлов участогунун 

санитардык тазалоо боюнча мастери; 
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Талканбаев Батырбек 

Зарылбекович 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 

караштуу Экологиялык жана 

техникалык коопсуздук боюнча 

мамлекеттик инспекциясынын 

энергетикалык коопсуздук 

башкармалыгынын начальниги; 

 
Ташбаева Шайырбү 

Бердимаматовна 

- Ош облусунун Кара-Кулжа 

районундагы О. Сайдилканов 

атындагы автордук гимназия 

мектебинин математика мугалими; 
 

Ташболотов Азизбек 

Эшболотович 

- Ош шаардык ички иштер 

башкармалыгынын онунчу 

бөлүмүнүн начальниги; 
 

Темирбаев Ашырбек 

Мойдунович 
- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 

Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кенешиндеги туруктуу өкүлү; 
 

Тилегенова Үмүт 

Эсенгуловна 
- А. Малдыбаев атындагы Кыргыз 

улуттук академиялык опера жана 

балет театрынын опера солисти; 
 

Тилемишов Темиркул - Нарын облусунун Кочкор аймактык 

шайлоо комиссиясынын төрагасы; 
 

Тилешов Куттубек 

Жумабекович 
- Жалал-Абад облусунун Аксы 

аймактык шайлоо комиссиясынын 

төрагасы; 

 
Тоймырзаева Сауле 

Орманбековна 

- И. Раззаков атындагы Кыргыз 

мамлекеттик техникалык 

университетинин «менеджмент» 

кафедрасынын доцентинин милдетин 

аткаруучу; 

 

Трегубова Раиса 

Николаевна 

- Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, 

энергетика жана жер казынасын 

пайдалануу мамлекеттик комитетинин 

геология башкармалыгынын башкы 

адиси; 
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Туманов Жаныбай - Кыргыз Республикасынын Айыл 

чарба, тамак-аш өнөр жайы жана 

мелиорация министрлигинин 

Кыргызагробиоборборунун директору; 

 
Тургунбаев Абдраим 

Исакович 

- «Сулайман-Тоо» улуттук тарыхый-

археологиялык музей комплексинин 

башкы директору; 

 

Турсунбаев Салимбай 

Орозбаевич 

 

- манасчы; 

Урумова Тумаркан 

Букараевна 

- «Кыргыз Республикасынын 

Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш 

башкармасынын клиникалык 

ооруканасы» мамлекеттик мекемесинин 

врач-оториноларингологу; 

 

Усенов Тынычбек 

Жумабекович 

- Жалал-Абад облусунун Базар-Коргон 

райондук билим берүү 

башкармалыгынын бөлүмүнүн 

башчысы; 

 

Үмөтов Эрмек 

Асанович 
- Талас облусунун мамлекеттик 

телерадиокомпаниясынын башкы 

директору; 

 
Хамдамова Рахима 

Нематиллаевна 

- Ош шаардык билим берүү 

башкармалыгына караштуу                                           

А. П. Федченко атындагы № 1 орто 

мектебинин башталгыч класстарынын 

мугалими; 

 
Худайбердиева Гулмира 

Токтосуновна 

- Жалал-Абад шаарынын мэриясынын 

«Спутник» аймактык башкаруусунун 

башчысы; 

 
Чолоев Абибилла 

Маликович 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 

караштуу Мамлекеттик салык 

кызматынын атайын салыктык 

режимдерди контролдоо, каттоо жана 

издөө башкармалыгынын начальниги; 
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Шабаева Гульфия 

Рашитовна 

- Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, 

энергетика жана жер казынасын 

пайдалануу мамлекеттик комитетинин 

өнөр жай коопсуздугун жөнгө салуу 

башкармалыгынын башкы адиси; 

 
Шадиева Асель 

Каныбековна 

- Кыргыз Республикасынын 

Саламаттык сактоо министрлигине 

караштуу Улуттук госпиталдын  

көздүн микрохирургиясы бөлүмүнүн 

дарыгер-офтальмологу; 

 
Шайдуллаева 

Махмуратхан 

Жолдошовна 

 

- Баткен облустук гимназия мектеп-

интернатынын математика мугалими; 

Шайназаров  Тынчтык 

Урайимович 
- Кыргыз Республикасынын V-VI 

чакырылыштардагы Жогорку 

Кеңешинин депутаты; 

 
Шамырканов  Урматбек 

Муслинович 
- Афган согушунун ардагерлеринин 

Республикалык кеңешинин мүчөсү, 

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө 

кырдаалдар министрлигинин 

оперативдик башкармалыгынын 

начальниги; 

 
Шаршеева Динара 

Касымбаевна 

- Кыргыз Республикасынын 

Президентинин Архивинин башкы 

адиси; 
 

Шералиева Кынагул 

Асакеевна 

- Чүй облусунун Кемин районундагы 

«Бакыт берсин» мектепке чейин 

билим берүү уюмунун жетекчиси; 
 

Шералиева Нарынкүл 

Жумамүдүновна 

- Кыргыз Республикасынын Маданият, 

маалымат жана туризм 

министрлигине караштуу Улуттук 

маданият борборунун окутуу-

методикалык иштер бөлүмүнүн 

башчысы; 
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Эгизбаев Уланбек 

Токтосунович 

 

- «Эркиндик»/«Эркин Европа» 

радиосунун «Азаттык» – Кыргыз 

кызматы  радиосунун журналисти; 

 
Юнусов Омурзак 

Марипович 

- Баткен облусунун Сүлүктү 

шаарындагы «Темирбай Марипов» 

жоопкерчилиги чектелген коомунун 

директору; 

 

«Абдыш–Ата» 

жоопкерчилиги 

чектелген  коому 

 

- Чүй облусунун Ысык-Ата району; 

«Ак-Сүт» ачык 

акционердик коому 

 

- Чүй облусунун Москва району; 

«ВЕТКА» айыл чарба 

коммерциялык 

кооперативи 

 

- Чүй облусунун Аламүдүн району; 

«Кыз Бурак» эстрадалык 

тобу 

 

- Бишкек шаары; 

«Ордо Сахна» 

фольклордук-

этнографиялык театры 

- Бишкек шаары. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын  

    Президенти       А.Ш. Атамбаев 


