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« А У Ы Л  Ж А Ѕ А Л Ы Є Ы »« А У Ы Л  Ж А Ѕ А Л Ы Є Ы » --

а у д а н ы м ы з д ы ѕ  с а я с и -а у д а н ы м ы з д ы ѕ  с а я с и -
экономикалыќ ,  əлеумет т і к -экономикалыќ ,  əлеумет т і к -
ммәдени өміріндегі жаңалықтарды,   әдени өміріндегі жаңалықтарды,   
ана  тілімізді ,  мәдениетіміз  бен ана  тілімізді ,  мәдениетіміз  бен 
өнерімізді кеңінен насихаттайтын, өнерімізді кеңінен насихаттайтын, 
туған жердің мәртебесін биіктеткен туған жердің мәртебесін биіктеткен 
ел азаматтарының өнегелі істерін ел азаматтарының өнегелі істерін 
ұлықтайтын,  тәуелсіз  еліміздің , ұлықтайтын,  тәуелсіз  еліміздің , 
ауыл-аймағымыздың қол жеткен ауыл-аймағымыздың қол жеткен 
табыстары мен алған асуларынан табыстары мен алған асуларынан 

жан-жақты мағлұмат жан-жақты мағлұмат 
беретін басылым.беретін басылым.
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К Е Ш Е ,  А У Д А Н 
О Р Т А Л Ы Є Ы Н Д А Є Ы 
САЯСИ  ЌУЄЫН -СЇР Г І Н  
Ж Ə Н Е  А Ш А Р Ш Ы Л Ы Ќ 
Ќ Ў Р Б А Н Д А Р Ы Н А 
ОРНАТЫЛЄАН  ЌЎЛЫПТАС 
МАЅЫНДА ЖИЫН ҐТТІ. 

Жиынєа  ќатысушылар  Саяси 
ќуєын-сїргін жəне ашаршылыќ 
ќ ў р б а н д а р ы н  б і р  м и н у т 
їнсіздікпен еске алды. «Байзаќ 
баба» мешітініѕ  бас  имамныѕ 
к ґ м е к ш і с і  А .  К ґ ш е р б а е в  
зўлматтыѕ  ќўрбандарына арнап 
ќўран баєыштады.
Жиын  соѕында   ќўлыптасќа 

гїл  шоќтары  ќойылып ,  таєзым 
етілді.
Мўным е н  ќ а т а р  ау ы л д ы ќ 

к і т апхана ларда  “Зўлмат   жылдар ” , 
“ Ж а з ы ќ с ы з  ж а п а  ш е к к е н д е р ” 
т а ќы рып т а рын д а  к і т а п  к ґ рм е л е р і 
ўйымдастырылып ,  арнайы  бўрыштар 
ашылды .  Ўлт тыќ  мəд е ни  о р т а лыќ  
ґкілдерімен кездесу ґткізілді.

АНЫЌТАМА ЇШІН:
Жаппай  ќуєын - сїрг ін  ешќандай 

сотсыз ,  “айрыќша  кеѕес”,  “алќа”, 
“їштік”, “екілік” дегендер  арќылы 
жїзеге асырылды. 1921-1954 жылдары 
Кеѕестер Одаєында 3 миллион 770 адам 
ќуєын-сїргінге ўшырап, оныѕ ішінде 
2 миллион 300 мыѕы ќудаланып, 643 
мыѕы  атылєан .  Ќалєаны  25 жылєа 
сотталєан. Ќазаќстанда екі миллионєа 
жуыќ ќазаќ ўлтыныѕ ґкілі немесе 42 

пайызы  ќолдан  жасалєан 
ашаршылыќ ќўрбандыєына 
айналды .  Осы  жылдары 
елімізден  103 мыѕнан аса 
ќазаќтыѕ таєдыры тəлкекке 
тїсіп, 25 мыѕєа жуыќ адам 
атылды. 
Т а р и х т ы ѕ  е ѕ  б і р 

ќ а н ќ ў й л ы  к е з е ѕ і н д е     
ауданымыздан  шыќќан 
ќоєам ќайраткерлері Жаќаш 
Мамыров, Сыдыќ Абланов, 
Намазбай   Аќшабаевтар  
“ х а л ы ќ  ж ау ы ”  д е г е н 
жаламен атылды. 
Тə уе л с і з д і г і м і з   ќ а з а ќ 

ха л ќыныѕ  с ан  є а сырл ар 
бойы  кїресімен ,  азаттыќќа 
ўмтылєан  ќайсарлыєымен 
келді.Егемендіктіѕ  арќасында 

жазыќсыз ќараланєан ўлт ќайраткерлері 
аќталып, есімдері ортамызєа ќайта оралып, 
рухтары  елімен  ќауышты .  Сондыќтан 
тарихтан таєылым,  ґткеннен сабаќ алудыѕ,  
бїгінгі бейбіт кїнді ќастерлеп, тəуелсіздікті 
тўєырлы етудіѕ, сондай-аќ, елініѕ ертеѕі 
їшін ќўрбан болєан арыстар  рухына  таєзым 
етудіѕ маѕызы зор.

Ґз тілшіміз.

Тарихтан-тағылым, өткенге-тағзымТарихтан-тағылым, өткенге-тағзым

Алдымен  аудан  әкімдігінің 
қаулысымен  құрылған  1 2 
адамнан  жасақталған  штаб 
мүшелері  жұмыс  жоспарын 
бекітуден басталған тазалық 
айлығының барысы жөнінде 
жан -жақты  мәлімет  берген 
Рашид Абсатұлы көктемгі екі 
айлық жұмыстарға жалпы 55,9 
млн .  теңге  бөлінгенін  атап 
өтті.
Екі айлық жұмыстарына жалпы 
саны 20 470 адам қатысып, 16 000 
дана тал-дарақ отырғызылса, 

1 520 шаршы метр аумаққа – 
гүлзар, 550 шаршы метрге – көгал 
орналастырылыпты. Сондай-ақ 
145 шақырым арық және каналдар 
мен  230 шақырым  көшелер , 
5300 шаршы метр саябақтар 
мен  с к в ерлер  т а з а л анып , 
көріктендірілген және 712 тонна  
күл-қоқыс шығарылып, 208 адам 
ақылы қоғамдық жұмыстарға 
тартылған.   
Тазалық айлығында әр аптаның 
жұма -сенб і  күндер і  барлық 
ауылдық округтерде 9 мәрте 

сенбіліктер ұйымдастырылыпты. 
Аудан орталығындағы мекеме, 
бөлімдер де аталмыш шараға 
а т с а л ы с ы п ,  н ә т и ж е с і н д е 
Сарыкемер ауылынан шығатын 
төрт  бағыттағы  жолдардың 
бойындағы талдарды бұтау-әктеу 
жұмыстары жүргізіліп, қосымша 

ауыл көшелері мен Талас өзенінің 
бойы тазаланған. Аудан көлемінде 
тұрмыстық қатты қалдықтарды 
шығарумен айналысатын  «Алди 
и К» ЖШС-і, «Таза ауыл» ЖШС-і,  
ЖК «Нұрзатов Ринат» жұмыстары 
да сөз болды.  

Сонымен қатар, баяндамашы 
аудан  әк імд і г і  ішк і  саясат 
бөлімінің «Жастар ресурстық 
орталығы» мекемесіне үстіміздегі 
жылы «Жасыл ел» бағдарламасы 
бойынша облыстық трансферттен 
1  миллион  400  мың  теңге 
бөлініп, жұмыссыз жастар және 
студенттерден  құралған  30 
жас  жұмыспен  қамтылғанын 
жеткізді. 
Бұдан кейін Байзақ аудандық 
ішкі істер бөлімінің учаскелік 
п о л и ц и я  и н с п е к т о р л а р ы 
тарапынан  әк імшіл ік  құқық 
бұзушылық туралы Кодекстің 
620, 505, 434  баптары бойынша 
азаматтарды жауапкершілікке 
тарту жұмыстары жүргізілгенін 
алға  тартқан  Р .Қойлыбаев 
о с ы  б а ғ ы т т а  а т қ а ры л ғ а н 
жұмыстарға да тоқталды. Осы 
бөлім тарапынан наурыз-сәуір 
айларында ауылдық округтердегі 
тазалық  жұмыстарының  өту 

барысы зерделеніп , біршама 
к е мш і л і к т е р  а ны қ т а л ғ а н . 
Аталмыш  кемшіл іктер  штаб 
отырысында қаралып, хаттамалық 
тапсырмаларға сәйкес бір апта 
мерзімінде жойылып, қалпына 
келтірілген.

Баяндамада ағымдағы жылы 
аудандық мәндегі автомобиль 
жолдарының және елдімекен 
көшелер і н і ң  орта  жөндеу 
жұмыстары, жол қозғалысының 
қ а у і п с і з д і г і н  қ ам т ам а сы з 
е т у ,  «Ж а с ы л  б е л д е у » 
бағдарламасының  орындалу 
барысы да сөз болды. 
Жарыссөзге шыққан Темірбек 
ауылдық округінің әкімі А.Әміров, 
Үлгілі ауылдық округінің әкімі 
Д.Мәдешовтер өз аймақтарында 
тазалық  айлығы  барысында 
атқарылған жұмыстар жөнінде 
х а б а р л а м а  жа с а д ы .  К ү н 
тәртібіндегі мәселеге қатысты 
мәжіліс қатысушылары үстіміздегі 
жылдың бірінші қыркүйегіне 
дейінгі  мерзімде  тазалықты 
сақтау мақсатында әр аптаның 
жұмасы тазалық күні болып 
белгіленіп, тиісті жұмыстарды 
ұйымдастыру туралы бірауыздан 
қаулы қабылдады. 

Сондай-ақ осы күнгі әкімдік 
мәжіл і с ін ің  күн  тәрт іб інде 
бірқатар мәселелер қаралып, 
олардың  әрб ір іне  қатысты 
қаулылар қабылданды.

Б.ЖАҚСЫМБЕТОВ,
«Ауыл жаңалығы».

ЖҰМА-ТАЗАЛЫҚ КҮНІ БОЛЫП БЕКІТІЛДІ
ТАЗАЛЫЌТЫЅ  ЕКІ  АЙЛЫЄЫ  ЌОРЫТЫНДЫСЫНДАТАЗАЛЫЌТЫЅ  ЕКІ  АЙЛЫЄЫ  ЌОРЫТЫНДЫСЫНДА

Көктем мен күз келгенде жылғалар бітеліп, айнала Көктем мен күз келгенде жылғалар бітеліп, айнала 
ластанатыны айтпаса да белгілі. Табиғаттың тынысын ашу ластанатыны айтпаса да белгілі. Табиғаттың тынысын ашу 
мақсатында барлық ауыл-аймақта тазалық жүргізіледі. мақсатында барлық ауыл-аймақта тазалық жүргізіледі. 
Осыған орай, ағымдағы жылғы 1 наурыз бен 1 мамыр Осыған орай, ағымдағы жылғы 1 наурыз бен 1 мамыр 
аралығында аудан аумағында қоғамдық орындарды аралығында аудан аумағында қоғамдық орындарды 
абаттандыру  және  сыртқы  безендіру  екі  айлығы абаттандыру  және  сыртқы  безендіру  екі  айлығы 
жарияланған болатын. жарияланған болатын. 
Жұма  күні  аудан  басшысы  Мұратхан  Шүкеевтің Жұма  күні  аудан  басшысы  Мұратхан  Шүкеевтің 
төрағалығымен өткен мәжілістің күн тәртібіне шығарылған төрағалығымен өткен мәжілістің күн тәртібіне шығарылған 
көктемгі екі айлық кезінде атқарылған жұмыстардың көктемгі екі айлық кезінде атқарылған жұмыстардың 
орындалу барысы қорытындыланды. Аудандағы қоғамдық орындалу барысы қорытындыланды. Аудандағы қоғамдық 
орындарды абаттандыру, көгеріштендіру және санитарлық орындарды абаттандыру, көгеріштендіру және санитарлық 
тазалықты қамтамасыз ету бойынша көктемгі екі айлық тазалықты қамтамасыз ету бойынша көктемгі екі айлық 
кезінде атқарылған жұмыстар туралы аудан әкімдігі кезінде атқарылған жұмыстар туралы аудан әкімдігі 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы 
Р.Қойлыбаев баяндама жасады. Р.Қойлыбаев баяндама жасады. 



««А уыл  ж а ң а лы ғы »  -  «»  -  «С е л ь с к а я  н о в ьС е л ь с к а я  н о в ь »»2      1  маусым   2016  жыл

ЖЕР ТАЄДЫРЫ-ЕЛ ТАЄДЫРЫЖЕР ТАЄДЫРЫ-ЕЛ ТАЄДЫРЫ

С.ЕРМЕКОВ,
аудандыќ ардагерлер кеѕесі 

тґраєасыныѕ орынбасары.

Сеѕкібай батыр  бабамыз 
туралы  жаст айымыздан 
к ґ н е к ґ з   ќ а р и я л а рд а н 
естіп ,  ол  кісініѕ  жоѕєар 
ш а п ќ ы ншы л ы є ы н д а є ы  
ерліктері, ќаздырєан каналы 
жґнінде біліп ґстік. ХVІІІ 
єасырдыѕ  басында  ґмірге 
келіп, сол єасырдаєы ќазаќ 
халќыныѕ  басынан  ґткен 
ќиыншылыќт ардыѕ  бел 
ортасында жїріп  жерін, елін 
ќорєаєан батыр  екендігін 
білеміз. 
ХУІІІ єасырда халќымызда 

жазба əдебиеті дами ќоймаєан, 
керісінше ауыз əдебиеті кеѕ 
тараєан кезеѕ еді. Осы тўста 
жоѕєар басќыншыларынан елін азат етуде ел 
билеген Абылайхан жґнінде, халыќтыѕ бірлігін 
ойлаєан халыќты жауды жеѕуге жўмылдырєан 
атаќты  билер  Тґле, Ќазыбек, Əйтеке жəне ел 
ќорєаєан  батырлар жґнінде толєауларын жазып, 
ќазаќтыѕ бетке ўстар тўлєаларыныѕ есімін  
тарихта ќалдыру жолында кґп еѕбек еткен Бўќар 
жырау Ќалќаманўлы екендігі белгілі. Бўќар 
жырларында Ќаракерей Ќабанбай, Ќанжыєалы 
Бґгенбай, Шаќшаќўлы Жəнібек, Шапырашты  
Наурызбай сынды ќолбасшылармен ќатар 
Сеѕкібай батырдыѕ да есімі  аталды. Елімізге 
белгілі ф.є  докторы, єалым Балєабек  Ќадірбекўлы 
архивтерді ќазбалап жїріп Бўќар  жыраудыѕ 
замандасы этнограф-тарихшы шапырашты 
Ќазыбек Тауасарўлыныѕ «Тїп-тўќианнан 
ґзіме шейін» деген еѕбегін тауып, 1993 жылы 
«Жалын» баспасынан ќайта бастырып шыєарєан. 
Кезінде  бўл еѕбек єылыми кеѕесте біраз талќыєа 
тїсті. Шын мəнінде ќўнды тарих еѕбек екендігі 
дəлелденді. Осы кітапта Ќазыбектіѕ Бўќар 
жыраудыѕ ґз аузынан жазып алєан бірнеше 
ґлеѕдерін келтіреді. Осы ґлеѕдерде кґптеген 
батырлардыѕ аты аталады. Солардыѕ ішінде 
Сеѕкібай мен Шойбек батырлар бар.
Ќазаќтыѕ  тґбе биі Тґле биден тəлім-тəрбие 

алєан Сеѕкібай жаратылысынан зерек болып 
ґседі. Ол алєаш рет жоѕєарларєа ќарсы кїресте 
Аѕыраќай шайќасында батырлыєымен кґзге 
тїседі. Бўл кезде оныѕ жасы 20- єа жетпеген 
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де еді. Бўќар бабамыз жырєа 
ќосќан Сеѕкібай батырдыѕ аты 
Таусарўлыныѕ кітабы арќылы 
кейінгі ўрпаќќа кеѕірек танылды. 
Бўл кітапта Сеѕкібайдыѕ Тґле 
бидіѕ жанына еріп, жауєа ќарсы 
ќол жинап, халыќты жаудан 
азат  етуге  їндеп  жїргені , 
сонымен  ќатар  жекпе-жек 
шайќастарєа шыєып, жауды 
жеѕіп  шыќќандыєы , соєыс 
ґнеріне ерте їйреніп, майдан 
даласында ерліктерімен ерте 
танылєан ќолбасшылардыѕ бірі 
екендігі айтылады. Ќаз дауысты 
Ќазыбек би ќайтыс болєанда 
оныѕ ќырќына Жетісудан барєан 
тарихи тўлєалардыѕ арасында 
Сеѕкібай мен Шойбекте болєан 
екен . Осы  бір  деректер  ґз 
заманында Сеѕкібай ерліктерін 
ел  таныєанын кґрсетеді.  

Атаќты   аќын Майкґт  Сандыбайўлыныѕ 
ґмірін зерттеген белгілі єалым, ќоєам ќайраткері 
Мырзатай Жолдасбеков 1990 жылы баспадан 
шыєарєан  «Асыл -арналар» атты  əдеби 
маќалалар жинаєында Майкґт аќынныѕ  30-дар 
шамасындаєы кезінде «Əулие-ата» іргесіндегі 
Кіші Бурыл етегіндегі Сеѕкібай, Бїркітбай 
ауылына ќоныс тепкендігі айтылады. 1902 жылы 
сол жерде дїние салады. 
Сеѕкібай бидіѕ əділ би болєандыєы  жґнінде 

де кґптеген оќиєалар саќталєан. Белгілі жазушы  
Ə.Жылќышиевтіѕ «Дауылдан кейінгі жорыќ»  
атты кітабында аєайынды екі ел арасында кісі 
ґлімі  болып бітіспес дауєа айналады. Осы 
жаєдайды естіген Сеѕкібай би дулат балалары 
тїгел басќосќан жерде екі əулеттіѕ басын ќосып, 
билік айтып, татуластырады. Кґнеден бізге 
жеткен аѕыз жыр-толєаулардан ўєатынымыз - 
Сеѕкібай батыр ґжеттігімен даѕќы шыќќан батыр 
єана емес, дау-дамайларєа, айтыс-тартыстарєа 
тґрелік айтќан шешен, елдіѕ береке-бірлігініѕ, 
татулыєыныѕ ўйытќысы, алдынан атты кісі 
кґлденеѕ ґтпейтін айбарлы адам болєан. 
Белгілі журналист Баќтияр Əбілдаўлы-тарихи 

таќырыптарєа зерттеулер жїргізген белгілі 
азамат. Ол кісініѕ зерттеулерінде Сеѕкібай 
бидіѕ ел ішіндегі мал дауын, ўрыс-жанжалдарєа 
тапќырлыќпен билік айтып əділ би болєандыєын 
кейінгі ўрпаќќа жеткізудегі еѕбегі аз емес. 
Əрине Сеѕкібай бидіѕ бўл баєыттаєы еѕбектері 

толыєымен зерттелмегені белгілі. Ол кісініѕ 
шешендік, билік,наќыл сґздері болашаќта 
табылып оныѕ ґмірбаяны толыєа тїседі деп 
ойлаймыз. 
Таєы бір тыѕ дерек - Сеѕкібай 34 жасында 

Ќарабаќыр-Шəлке аймаєына ќоныстанып 
отырєан бір рулы елге аєа би  болады. Ґзініѕ 
туысы Тґле биден їнемі кеѕес сўрап отырады. 
Тґле би Сеѕкібайєа ќоныстанып отырєан 
жерініѕ сулы, нулы, ќўнарлы жер екендігін 
егістіктерді суландыратын  арыќтар ќазып, су 
жїйелерін жасаѕдар деген аќыл айтады. Ел 
жаќсыларымен аќылдаса келе диханшылыќпен 
айналысуєа уаєдаласады. Сґйтіп Талас ґзенініѕ  
Тектўрмас тўсынан ўзындыєы 32 шаќырым 
їлкен арыќ ќаздырады. Олар бўл кїндері 
Сеѕкібай каналы  деп аталады.  Даѕќты батыр 
билік ќўрып отырєан тўста халќыныѕ кґкірегі 
ояу, кґзініѕ ашыќ болуын, кґрші елдермен 
сауда ќатынастарын жасауын ќалаєан. Ґзі бас 
болып  Əулиеата шаћарында шайхана, мешіт-
медресе салдырады. Сеѕкібай батырды зерттеген 
еѕбектерден белгілі болєаны, ол кісініѕ жан-
жаќты кґзі ашыќ тарихи тўлєа болєандыєына 
кґз жеткіземіз. Осындай зеттеулер Сеѕкібай 
батыр туралы атаќты аќындар Сїйінбай, Майкґт, 
Жамбыл жырларында айтылып отырады. Ўлы  
Отан соєысыныѕ жəне еѕбек ардагері Сеѕкібай 
батырдыѕ тікелей  ўрпаєы, марќўм Əмзе  
Мəдібекўлы Момбаев аєамыз   хас батыр туралы 
кґп деректер жинаќтаєан. Əмзе аєамыздыѕ 
жинаќтаєан еѕбегімен танысќан адам тек ќана  
Сеѕкібай баба  жґніндегі деректермен танысумен 
шектелмей, сол замандаєы ерекше оќиєалармен 
таныса алады.  
Иə,  ќазаќ тарихы  əлі тїгенделіп біткен жоќ. 

Сол секілді еліміздіѕ тарихы ґз заманында елін 
ќорєаєан Сеѕкібай бабамыз сияќты батырлардыѕ 
дерегімен толыєа тїсетін болады деп сенеміз. 
Сеѕкібай  батырдыѕ осы уаќытќа дейінгі 
зерттелген ґмір жолыныѕ ґзі ол кісініѕ ќазаќ  
тарихында ґз орны бар тўлєа екендігін дəлелдеп 
отыр. Осы жаєдайлар ескеріліп Ќазаќстан 
Республикасы  Жоєарєы Кеѕесі тґралќасыныѕ 
07.10.1993 жылы  № 2410-ХІІ ќаулысымен 
бўрынєы «Еѕбек» ауылы «Сеѕкібай» ауылы 
болып аталды. Айтайын дегенім, ендігі жерде 
Сеѕкібай  ауылыныѕ орталыєына жас ўрпаќќа 
тəрбиелік мəні їлкен лайыќты ескерткіш 
орнатылып,  жерленген жеріне кесене тўрєызылса 
батыр бабаныѕ алдындаєы ўрпаќтарыныѕ 
парызы орындалар еді.

Инвесторлар ауадай 
ќажет, біраќ...

Саха МАНАТОВ,
«Манат» шаруа ќожалыєыныѕ басшысы. 
Жер реформасы бойынша комиссияныѕ мїшесі.

Бїгінде Жер реформасы біз їшін еѕ їлкен мəселе болып 
отыр. Жер – халыќтыѕ ќазынасы, бабадан ќалєан мўра. 
Əйтседе неге оны кейінгі ўрпаќ тиімді пайдаланып, 
мемлекетке, халыќќа пайда келтіріп, игілігін кґрмей 
отыр. Елімізде бос жатќан жерлер кґп. Біраќ, оныѕ 
ќўнарлылыєы тґмен. Пайдаланылып жатќан жеріміздіѕ 
де сапасы нашарлап, жылдан-жылєа азып-тозып барады. 
Ал оны ќалпына келтіру, жаѕа технологиямен игеру 
їлкен ќаражатты ќажет етеді. Ондай ќомаќты ќаражатќа 
кез-келген адамныѕ шамасы келе бермейді. Ќысќасы, 
шаруаныѕ банкке кепілдікке ќойып ќаражат алуєа да еш 
мїмкіндігі жоќ. Сондыќтан да, бізге сырттан инвестиция 
тарту ќолайлы. Ќолайлы єана емес, ол ауадай ќажет.
Негізінен, жердіѕ ќадірін тек жермен айналысып жїрген 

азаматтар жаќсы біледі. Меніѕ агросалада жїргеніме 
біршама жыл болды. Кґкґністерді жылыжайда ґсірумен 
ќатар, ќант ќызылшасын егумен да айналысамын. 
Айтайын дегенім – ќант ќызылшасын  егетін жерімніѕ 
ќўнарлылыєын арттыруым їшін 1 гектар жерге 50 тонна 
минералдыќ, органикалыќ тыѕайтќыш жəне басќа да 
ќажеттіліктер керек. Осы мəселе бойынша жəне жаѕа 
технологияны енгізу, жылыжайдыѕ ауќымын кеѕейту 
маќсатында ойымды жїзеге асырмаќќа ниеттеніп 
едім. Бар мəселе ќаржыєа келіп тіреле берді. Сосын 
Тїркиядан инвестор тартпаќшы болып келісім жїргізіп 
жатќанымда, Президентіміз Жер туралы кодекске 
енгізілетін ґзгерістерге байланысты мораторий жариялап, 
əзірге жоспарымды жїзеге асыру мїмкін болмай ќалды. 
Уаќыт болса ґтіп барады.
Мен жермен тікелей айналысатын адам болєандыќтан, 

оны шетелдіктерге жалєа беруді ќолдаймын. Біраќ 
шетелге жалєа берілген жер міндетті тїрде мемлекеттіѕ 
баќылауында болуы ќажет. Сонымен ќатар, инвесторлар 
елімізге 25 жылєа келсе, мемлекет олармен бастапќы 10 
жылда жїзеге асыратын жўмыстары жґнінде жоспар 
бойынша шарт жасасуы ќажет. Егер олар 10 жыл 
ішінде їдеден шыєа алмаса, еліне ќайтару мəселесін 
ќарастыруымыз керек. Бўл жеріміздіѕ талќандалып 
кетпеуіне, оны дўрыс пайдалану туралы талаптардыѕ 
орындалуына мол мїмкіндік береді. Сосын бізге келген 
инвесторлар ґздерімен бірге тек білікті мамандарын єана 
алып келуі керек. Ал негізгі жўмысшылар жергілікті 
жерден болса, бўл тўрєындардыѕ жўмыссыз ќалмауына 
септігін тигізер еді.
Негіз і ,  жалєа  берілетін  жерлерді  Ќазаќстан 

азаматтарыныѕ сатып алуына мїмкіндік берілуін дўрыс 
деп есептеймін. Ґйткені, жер сатып алєан адам оны 
баласына мирас ретінде ќалдыратын болєандыќтан, 
оєан шынайы кґзќараста кґѕіл бґліп, кїтіп-баптайды 
əрі жерге сўраныс артып, бос жатќан жердіѕ ќажеттілігі 
арта тїседі. Сонымен ќоса, Ќазаќстан азаматтарына 
сатып алєан жерін банкке кепілдікке ќойып, несие алуына 
мїмкіндік туады.
Мен жер реформасы бойынша ќўрылєан комиссияныѕ 

мїшесі болєандыќтан, оныѕ əрбір отырысында осы 
тектес мəселелердіѕ бірін ќалдырмай ќозєадым. Ол жерде 
мен секілді комиссия мїшелері Ќазаќстанныѕ тїкпір-
тїкпіріндегі азаматтардыѕ ўсыныс-тілектерін жеткізіп, 
талќыєа салуда. Ґйткені, ол мемлекетіміздіѕ таєдырына, 
халќымызєа ќажет дїние.

Ардагерлердің айтары көп

ТУЄАН  ЖЕРДІЅ  ТЎЛЄАЛЫ  ПЕРЗЕНТТЕРІТУЄАН  ЖЕРДІЅ  ТЎЛЄАЛЫ  ПЕРЗЕНТТЕРІ

А.ШОТБАСОВА,
«Ауыл жаѕалыєы».

АРДАГЕРЛЕР – АЛЫП ШЫЅДАР. ТАЄДЫРДЫЅ 
ТАЛАЙ СОЌПАЄЫН  КҐРІП ҐСКЕН АЄА БУЫН 
ҐКІЛДЕРІНІЅ ЖАС ЎРПАЌ ТƏРБИЕСІНДЕГІ ОРНЫ 
ЕРЕКШЕ .  ҐТКЕННЕН  КҐРГЕНІН ,  БЇГІНГІНІ 
БАЄАМДАЙ БІЛУДІ ЋƏМ БОЛАШАЌЌА ЇЛКЕН 
СЕНІММЕН ЌАРАУДА АЌЫЛ-КЕЅЕСТЕРІН АЙТЫП, 
БАЄЫТ-БАЄДАР БЕРЕТІН АТА-АПАЛАРЫМЫЗДЫЅ 
ҐМІРІ КЕЙІНГІЛЕРГЕ ЇЛГІ.

Аудан жастарыныѕ ґнегелі болып ґсіп-
жетілуіне аудандыќ ардагерлер кеѕесініѕ 
де  ќосып  келе  жатќан  їлесі  ќомаќты . 
Сонымен ќатар, ќоєамдаєы тїрлі маѕызды 
таќырыптарды талќылап отыратын ќазыналы 
ќариялар тўщымды ойлар тастап, тїйінді 
пікірлерін білдіреді.
Ґткен аптада ардагерлер ќауымы ґзара 

бас ќосты. Ауданымызєа ќарасты Суханбаев 
ауылдыќ округініѕ əкімшілігінде ґткен 
аймаќтыќ семинар -кеѕеске Дихан, Тїймекент, 
Суханбаев, Жаѕатўрмыс ауылдыќ округтері 
ардагерлер кеѕестерініѕ тґраєалары, кеѕес 
мїшелері, тўраќты комиссия мїшелері, 
ардагерлер  бастауыш  ўйымыныѕ  алќа 
мїшелері ќатысты. Келелі жиынды аудандыќ 
ардагерлер кеѕесініѕ тґраєасы К.Бесбаев 
ашып ,  кїн  тəртібіндегі  мəселелермен 
таныстырды.
Атап айтар болсаќ, бўл кїні ауылдыќ округ 

ардагерлер кеѕестерініѕ ауыл тўрєындары 
арасындаєы əлеуметтік мəселелердіѕ оѕды 
шешілуіне жəне ауыл жастарын ўлтымыздыѕ 
салт-дəстїріне сай тəрбиелеудегі атќарылып 
жатќан жўмыстары сґз болды. Сонымен 
ќатар, Елбасыныѕ жыл сайынєы халыќќа 

Жолдауларын ,  «100 наќты  ќадам» -Ўлт 
жоспарын  ауыл  тўрєындары  арасында 
тїсіндіруде аєа буын ґкілдерініѕ ыќпалы, 
егістік жерлерді тиімді пайдалану маќсатында 
майда шаруашылыќтарды біріктіру бойынша 
ќолєа алынєан шаралар əѕгімеленді.
Бўл бойынша сґзге шыќќан  Суханбаев 

ауылдыќ округі ардагерлер кеѕесініѕ тґраєасы 
Ж.Момбаев, осы ауылдаєы мешіттіѕ имамы 
Б .Іскендіров ,  Жаќаш ,  Кґкґзек ,  Ќарасу 
бастауыш   ўйымдарыныѕ  тґраєалары 
Т.Атќашев, Ш.Əмірханов, Б.Байтелеевтер 
ґз елдімекендеріндегі оѕды істерді ауызєа 
алып, оныѕ əрбірінде аќсаќалдардыѕ їлесі 
бар екендігін тілге тиек етті. Ауыл тарихын 
жинаќтап, жастарєа ўсыну, тазалыќты саќтау,  
тўрмыстыќ жаєдайы тґмен отбасыларєа кґмек 
кґрсету, ўл-ќыздарєа патриоттыќ тəлім-тəрбие 
беру сынды мəселелер де семинар-кеѕесте баса 
айтылып ґтілді. 
Семинар-кеѕесте  ардагерлер  ќауымы 

тарапынан жер мəселесі, оны тиімді пайдалану, 
Елбасыныѕ жерімізді кґздіѕ ќарашыєындай 
саќтаудаєы еѕбегі, жер заѕнамасыныѕ кейбір 
баптарына енгізілген мораторий жґнінде 
пікірлер тыѕдалды.
Аудандыќ ардагерлер кеѕесініѕ тґраєасы 

К .Бесбаев ,  аудандыќ  ардагерлер  кеѕесі 
тґраєасыныѕ  орынбасары  С .Ермеков ,  
Тїймекент  ауылдыќ  аќсаќалдар  алќасы 
тґраєасыныѕ орынбасары К.Аќназаровтар 
жер – ел байлыєы екендігін айтып, жерді ґз 
маќсатына сай пайдаланудыѕ маѕызын сґз етті. 
Ой-пікірлерін ґзге де ќатысушылар білдірді.
Соѕында кїн тəртібіндегі мəселелер бойынша 

ќаулы ќабылданып, ќариялар ауыл мектебініѕ 
алдындаєы Аќəділ Суханбаевтыѕ бюстіне гїл 
шоќтарын ќойып, ерлігіне таєзым етті.

Ќ. ЖЎМАНОВ,
Бəйтерек ауылдыќ 

округ і  əк ім ін і ѕ 
орынбасары.

Тəуелсіздік-басты 
б а й лы ќ .  Е л і м і з 
тəуелсіздік алєалы 
б е р і  2 5  жы л д а  
ќоєамдыќ -с аяси , 
əлеуметтік-экономикалыќ,  рухани-мəдени 
ґмірімізде ќол жеткізген табыстар ауќымды.  
Елбасымыз Н. Назарбаевтыѕ   бастамасымен  
іске асып жатќан сан алуан іргелі жобалар 
мен  баєдарламалар  ґз жемісін  беруде. 
Елбасымыздыѕ “ Ќазаќстан жаѕа жаћандыќ 
наќты ахуалда: ґсім. реформалар. даму” атты 
дəстїрлі Жолдауы мен “Ўлт жоспарында”  
елімізде жїзеге асырылатын іс-шаралардыѕ  
басым баєыттары айќындалып, алда тўрєан 
асќаралы жаѕа міндеттер  белгіленді.
Бїгінгі  таѕда  жер  жаћанды  жайлаєан  

даєдарыс  “Біріміз-бəріміз їшін, бəріміз-
біріміз їшін” деген ќаєиданы берік ўстанып,   
ќоєам, ел игілігі їшін еѕбек ету маѕызды.

  Ел тəуелсіздігініѕ 25 жылдыєы-ўлыќ 
мереке. Осы жылдар ішінде ќазаќ елініѕ 
алєан асуы мен шыќќан биігі аз емес. 1997 
жылы  “Ќазаќстан-2030” стратегиялыќ 
баєдарламасында  еліміздіѕ  тўтастыєы , 
ќауіпсіздігі, халыќтыѕ əл-ауќаты сияќты 
ґзекті мəселелермен ќатар Ќазаќстанныѕ 
индустриялыќ-инновациялыќ елге айналуы 
керектігі атап кґрсетілген еді. Аталмыш 
стратегиялыќ баєдарламаны мерзімінен 
бўрын   жїзеге асыра алдыќ. Енді бїгінгі 
таѕда “Ќазаќстан-2050” стратегиясын іске 
асыруєа кірісудеміз.
Ўлы  Дала  елі  болу- Елбасыныѕ   ўлы 

арманы .  Жапондар  ґздерін  Кїншыєыс 
еліміз десе, ќытайлар ґздерін Аспанасты 
еліміз  деп  жатады ,  ал  біз  Ўлы  Дала 
еліміз. Ќазаќстан-ќазаќ  халќыныѕ тарихи 
атаќонысы.  “Ќазаќтыѕ тарихы ґте бай. 
Ќазаќтыѕ  кґп  дїниелері  атадан  балаєа 
ауызекі  тїрде  беріліп  келген .   Біздіѕ 
елдігіміз ,  ќазаќ  жўртымыз   арєы   тїбі 
єўндардан басталады. Єўндардан кейін кґк 
тїріктерге жалєасады. Одан кейін  Алтын 
Орда орныєады. Сґйтіп хандыќ дəуірлерге 
ўласып, кейін біртіндеп Тəуелсіздікке келіп 
тіреледі. Осындай їлкен тарихымыз бар. 
Жастарымыз мўны білуі керек. Біз кеше 
єана  пайда  болєан  халыќ  емеспіз” деп 
Елбасымыз айтќандай, халќымыздыѕ ґткен 
тарихына кґз  жїгіртсек, ата-бабаларымыз 
єасырлар бойы тəуелсіздікті аѕсап, сол 
жолда  кїрескендігін кґрсетеді.
Ќазіргі таѕда  Ќазаќстан Республикасы- 

əлемге танылєан алып мемлекет. 140-тан 
астам ўлт ґкілдері тату-тəтті єўмыр кешіп 
жатќан кґпўлтты елміз. Тəуелсіздіктіѕ туы 
астында  егемен  еліміз ґсіп ґркендеп келеді. 
Ендігі жерде ел тəуелсіздігін тўєырлы ету,  
ел тыныштыєын баєалай отырып,  “Мəѕгілік 
Ел” идеясын іске асыру жолында  еѕбек ете 
берейік дегім келеді.

Н.ШИН,
председатель ОО «Единство».

Ежегодно наше общественное объединение 
«Центр культуры народов «Единство» совместно 
с районным отделом образования проводит 
конкурсы среди учащихся средних школ  района.  
В этом году эти конкурсы посвящены  25-летию 
Независимости Казахстана. 
Один из них недавно прошёл в средней 

школе имени Ю. Гагарина. Танцевальный 
конкурс  «Хоровод   дружбы»  удивил  всех 
разнообразием  народных танцев, красочными, 
нарядными  национальными костюмами, 
отличной хореографией. Жюри высоко оценило  
русские танцы малышей Бурылской и средней 
школы имени Ленина, немецкий танец - средней 
школы села Дихан, корейский танец - кружка 
корейской культуры «Мире» и турецкий 
танец - школы-гимназии имени Г. Муратбаева.  
Хорошо были встречены танцы молодого 
талантливого  хореографа  школы-гимназии 
имени Г. Муратбаева Э.Калиевой, создавшей 
три красивые постановки: турецкий, греческий 
и корейский танцы. 
В Центре общественного согласия  также был  

проведён конкурс  на лучшее изготовление кукол 
в национальных костюмах.  Дети потрудились 
на славу. Их  замечательные поделки теперь 
будут  украшать  выставочные уголки нашего  
центра.  
Большую помощь в организации конкурсов 

проявили:  активный член ОО «Единство», 
председатель первичной партийной организации 
«Жарыќ тарату», директор средней школы имени 
Ю. Гагарина Ш.Байтакова, которая, несмотря на  
свою занятость,  проявила оперативность и 
душевный подход к делу; методист районного 
отдела образования акимата района Л.Бабашева, 
преподаватели детско-юношеского центра и  
художественной школы.
Благодаря таким конкурсам  дети нашего 

района приобщаются  к  культурному наследию  
большой семьи этносов Казахстана.

Â  á î ë ü ø î é  ñ å ì ü å 
Ê À Ç À Õ Ñ Ò À Í À

Тәуелсіздік-ұлы 
байлық

БАЛАЛАРДЫ ҚУАНТТЫ
Бала-ґмірдіѕ гїлі, кґѕілдіѕ 

нўры. Кґп балалы отбасыларєа 
мейірімділік таныта отырып, 
ќолдау  кґрсету-сауапты  іс 
саналады екен.  

1  м ау сым -Ха лы ќ а р а лы ќ 
б а л а л а рды  ќ о р є ау  к їн і н е 
о р а й   ауд а н д ы ќ  с о т т ы ѕ 
т ґ р а є а с ы  Д .Та сы б а е в ты ѕ 
ўйытќы болуымен кґп балалы 
отбасыларєа  ќайырымдылыќ 
кґрсет ілд і .  Атап  айтќанда ,  
Дəулет Еркебекўлымен кеѕсе 
м е ѕ г е р уш і с і  А .Уз б е ко в а 
б а с т а є а н   ќ ы зм е т к е р л е р   
аудан  орталыєында  тўратын 
М .Б е ки е в а ныѕ  от б а сынд а 
болып ,  бїлдіршіндерге  сый-
сияпаттарын тарту етті. 
Ќайырымдылыќ шарасы аясында Дəулет Еркебекўлы  отбасында ґсіп жатќан 

бїлдіршіндерді тґл мерекесімен ќўттыќтап,  жаќсы білім, ґнегелі тəрбие алып, 
еліміздіѕ  білімді азаматы болып  ґсуіне  тілектестігін  білдірді. Ґз кезегінде  
балєындардыѕ əжесі Майра апай алєысын айтып, ел игілігі жолында  тер тґгіп жїрген  
азаматтарєа  табыс тіледі.                                                              Ґз  тілшіміз.
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ÐÀҚÛÌ ÀÉÛ – 
РАМАЗАН ЌЎТТЫ 

БОЛСЫН!
Ержан ќажы МАЛЄАЖЫЎЛЫ,
Ќ а з а ќ с т а н  м ў сы лм а н д а ры  д і н и  

басќармасыныѕ тґраєасы, Бас мїфти.

Аса ќамќор, ерекше мейірімді Алланыѕ 
атымен бастаймын!

Ќўрметті мўсылман бауырлар, отандастар!
2016 жылдыѕ 6 маусымы – ќасиетті Рамазан 

айыныѕ бірінші кїні! Баршамызды ќасиетті 
Рамазан айына аман-есен жеткізген Алла Таєалаєа 
сансыз шїкірлер болсын. Сіздерді мїбəрак Рамазан 
айыныѕ келуімен ќўттыќтаймын! 
Рамазан – он екі айдыѕ сўлтаны, берекелі де 

кешірімі мол ай. Кїнделікті тіршілік ќамымен 
жїретін пенденіѕ жїрегіне бўл айда иман нўры 
ќўйылады. Ґйткені, ораза адамды таќуалыќќа 
тəрбиелейді .  Сабырлыќ ,  ќайырымдылыќ , 
мейірімділік, бауырмалдыќ секілді адамдыќ асыл 
ќасиеттер артып, иман кїшейеді. Адамныѕ иманы 
кїшейген сайын арсыздыќтан арыла бастайды. 
Рамазан – Алланыѕ мейірімі тґгіліп, жўмаќтыѕ 
есігі айќара ашылатын, иманды кїшейтуге 
мїмкіндік берілген берекелі ай. Бўл – Жаратушы 
Иеміздіѕ ўлы сыйы əрі ныєметі. 
Сауаптар еселеніп жазылатын айда жасалєан 

ќайырлы істіѕ ќайтарымы адам баласы їшін 
ќўпия-сыр. Тіпті, ауыз бекітушіге берілетін сый 
мен сауап, ќўрмет пен марапат пайєамбарлар мен 
періштелерге де белгісіз. 
Ќўдси хадисте Алла Таєала: «Ораза – тек 

Мен їшін. Оныѕ сыйын (сауабын) Ґзім єана 
беремін...» – деп оразаныѕ ќадірі мен ќасиетін, 
мəні мен маѕызын баяндаєан. 
Шарапаты мен шапаєаты мол айда кїнəлі 

істерден бас тартып, сауап жинауєа, ішкі дїниемізді 
тазартуєа, Жаратушыныѕ разылыєына бґленуге 
асыєайыќ! 
Рамазанныѕ ќадірін жаќсы тїсінген сахабалар 

оразаєа алты ай ќалєан сəттен бастап: «Раббымыз, 
бізді Рамазан айына аман-есен жеткізе гґр!» – деп 
дўєа еткен. Пенденіѕ осы айда ўстаєан оразасы, 
ќосымша ќўлшылыќтары, ґзгелерге жасаєан 
ќайырымдылыєы, барлыќ сауапты амалдары 
еселеніп жазылады. 
Ораза – кїндіз тек ішіп-жеуден ґзін шектеу 

деген сґз емес. Ораза – рухтыѕ азыєы, тəнніѕ 
шипасы. Рамазан жан мен тəнді рухани тазартатын, 
мўсылман їшін їлкен сабыр мектебі. Аузы берік 
жандар əдеп білмес пенделердіѕ ґзіне жасаєан 
кейбір оєаш іс-əрекеттерін кґріп, тўрпайы сґздерін 
естісе де: «Мен оразамын», – деген бір ауыз сґзбен 
нəпсісіне тоќтау салып, сабыр саќтайды. Ал сабыр 
иесіне берілетін сый – жəннат.
Денсаулыєына байланысты немесе кəрілік жетіп 

ораза ўстауєа шамасы жетпеген адамдар ауыз 
бекіткен кісілерге ауызашар берсе, ол да – їлкен 
сауап. Пайєамбарымыз Мўхаммед (Алланыѕ оєан 
салауаты мен сəлемі болсын): «Алла Таєала 
еѕ болмаса бір тїйір ќўрма, тіпті бір ўрттам 
сумен болса да ќамќорлыќ жасаєанєа сауап 
жазады…» – деген.
Биыл маусым-шілде айларына тўспа-тўс келген 

Рамазанда ауыз бекітуге кїнніѕ ыстыєы кедергі 
келтірмейді деп сенеміз. Себебі, оразаныѕ рухани 
дəмін татќан жан Алланыѕ теѕдессіз сыйынан шет 
ќалєысы келмейтіні хаќ.
Раќым айы – Рамазан ќўтты болсын! Ќасиетті 

айда ўстаєан оразамыз, жасаєан дўєа-тілектеріміз, 
ќўлшылыќ-єибадаттарымыз, əрбір ќайырлы 
амалдарымыз ќабыл болєай! Алла Таєала 
отбасымызєа амандыќ, жўмысымызєа береке-
бірлік нəсіп еткей!
Тəуелсіздігіміз баянды, еліміз аман, жўртымыз 
тыныш болєай! Əумин! 

Серєали АЙДАПКЕЛОВ, 
о б л ы с  ə к і м д і г і н і ѕ 
е ѕ б е к  ин с п е к ц и я сы 
б а с ќ а р м а с ы н ы ѕ 
басшысы  –  облыстыѕ 
бас  мемлекеттік  еѕбек 
инспекторы.

Мемлекет  басшысы 
б е л г і л е г е н  б е с 
и н с т и т у ц и о н а л д ы ќ 
реформаны  іске  асыру 
бойынша  “100 наќты 
ќ а д а м ” - ( 8 3  ќ а д а м 
еѕбек  ќатынастарын 
ырыќ т а н дыру )  Ўл т 
жоспарын жїзеге асыру 
шеѕберінде елімізде 23. 11. 2015 жылы жаѕа 
Еѕбек кодексі ќабылданып, 1 ќаѕтарынан 
ќолданысќа енді.
Жаѕа Еѕбек кодексініѕ тўжырымдамалыќ 

тəсілдері халыќаралыќ тəжірибеге, оныѕ ішінде, 
бірінші кезекте ќўрамына кіруді Ќазаќстан 
таяудаєы перспективада жоспарлап отырєан 
Экономикалыќ ынтымаќтастыќ жəне даму 
ўйымы елдерініѕ, тəжірибесіне сїйене отырып, 
еѕбек заѕнамасын ырыќтандыру міндеттеріне 
негізделеді.  
Ќабылданєан  Кодекс жўмыс беруші мен 

ќызметкерлер арасындаєы еѕбек ќатынасы 
саласына мемлекеттіѕ араласу шеѕберлерін 
наќты аныќтап алу жəне тараптардыѕ теѕ 
болуын ќамтамасыз етуді есепке ала отырып, 
еѕбек ќатынастары субъектілерініѕ рґлі мен 
жауапкершілігін бґлуді наќтылады.
Мемлекет ґз тарапынан ќызметкерлерге 

базалыќ кепілдіктер мен ґтемаќыларды тґменгі 
еѕбек  стандарттарын ,  негізгі  ќўќыќтары 
мен міндеттерін белгілеп, олардыѕ жўмыс 
берушілер тарапынан орындалуына ќатаѕ 
баќылау жїргізеді. 
Бўл ретте, тґменгі əлеуметтік стандарттар 

еѕбек бостандыєына, ќауіпсіздік жəне гигиена 
талаптарына жауап беретін еѕбек жаєдайларына, 
ќандай да бір кемсітусіз еѕбегі їшін сыйаќыєа 
əрбір азаматтыѕ еѕбекке ќатысты конституциялыќ 
ќўќыќтарын толыќ кґлемде ќамтамасыз етеді.
Жўмыс  беруші  мен  ќызметкерлерд іѕ 

араќатынастары ўжымдыќ келіссґздер жəне 
олардыѕ арасындаєы келісімдер мен шарттар 
арќылы жасалатын болады.
З аѕд а рымыздыѕ  ќ ат а ѕ ды єы  н еме с е 

икемділігі инвесторлар їшін єана емес, еѕ 
алдымен, жўмыс орындарыныѕ жəне халыќты 
жўмыспен ќамтудыѕ кґзі болып табылатын 
біздіѕ кəсіпорындарымыз їшін де маѕызды. 
Сол себепті, Кодексте  бір жаєынан жўмыс 
берушілер їшін белгілі бір кґлемде жўмысќа 
жалдау, кадрлыќ кґтеру, жўмыстан босату, 
ќызметкерлердіѕ еѕбек жаєдайлары мен еѕбегіне 
аќы тґлеуді аныќтау рəсімдері жеѕілдетілді, 
екінші жаєынан, ќызметкерлердіѕ базалыќ еѕбек 
кепілдіктері мен ќўќыќтары белгіленіп, оларды 
жеке, ўжымдыќ шарттар мен келісімдер арќылы 
кеѕейту мїмкіндігі ќарастырылды. 
Осылайша, ґз дəрежесінде дамымай келген 

ўжымдыќ шарттар мен келісімдердіѕ рґлі едəуір 
артуєа тиіс. 

2014 жылы ќабылданєан «Кəсіптік одаќтар 
туралы» жаѕа заѕды ескере отырып, жаѕа Кодекс 
ќызметкерлердіѕ ќўќыєы мен мїдделерін ќорєау, 
ўжымдыќ келіссґздер жїргізу мəселелерінде 
кəсіподаќтарды  (ќызметкерлер  ґкілдерін) 

ы н т а л а н д ы р у є а 
баєытталєан. Əлбетте, 
с а л а л ы ќ  ж ə н е 
ґѕ ірл ік  кел і с імдер , 
к ə с і п о р ы н д а р д а є ы 
ўжымдыќ  шар т т а р 
əлеуметтік əріптестік 
жїйесініѕ кґп деѕгейлі 
маѕызды буыны болып 
табылады.  
Осыєан орай, ґѕірде 

ќазірдіѕ  ґзінде  1268 
к ə с і п о р ы н д а р д а  
ўжымдыќ  шар т т а р 
жасалынып, əлеуметтік-
еѕбек ќатынастарыныѕ 
негіз інде  ґндіріст ік 

проце ст і ,  еѕбек  ќўќын  ќамтамасыз  ету 
жəне ќызметкерді жўмысќа орналастыруды 
тўраќтандыру маќсатында əкімдіктер, жўмыс 
берушілер жəне кəсіподаќтар арасында 60453 
жўмысшыларды ќамтитын 2380  кəсіпорындарда 
меморандумдарєа ќол ќойылды.
Жо є а р ы д а  к ґ р с е т і л г е н  ї ш ж а ќ т ы 

ынтымаќтастыќты жəне əлеуметтік їндесуді 
ныєайтуда  жəне  кəсіподаќтар  мен  жўмыс 
берушілердіѕ  саяси -экономикалыќ  ќайта 
ќўрулары мен бірќалыпты даєдарыстардыѕ теріс 
əсерін азайтуда облыстыќ, аудандыќ əкімдіктер 
жанындаєы їшжаќты комиссиялар басты рґл 
атќарады. Ол атќарушы биліктіѕ консультативтік-
кеѕесші органы болып табылады.
Жыл басында ґткен əлеуметтік əріптестік 

пен жəне еѕбек ќатынастарын реттеу жґніндегі  
облыстыќ  їшжаќты комиссияныѕ отырысында  
берілген тапсырмаєа сəйкес, ЌР Еѕбек кодексініѕ 
негізінде тоќсан сайын облыс əкімдігініѕ еѕбек 
инспекциясы басќармасы 100 ірі жəне орта 
кəсіпорындарындаєы еѕбек ќатынастары, еѕбек 
ќауіпсіздігі жəне еѕбекті ќорєау жай-кїйіне  
мониторинг жїргізуді жїзеге асыруда. 
Аєымдаєы  жылдыѕ  бірінші  тоќсанында 

жїргізілген мониторингтіѕ ќорытындысына 
жїгінсек, аталымыш 100 еѕбек ўжымдардыѕ 
27-де ўжымдыќ шарттар жасалынбаєандыєы, 
88 кəсіпорындарда жазатайым оќиєалардан 
жўмысшылар  саќтандырылмаєандыєы ,  696 
ќызметкерлердіѕ жўмыс уаќыты толыќ еместігі, 
6 кəсіпорында жўмыс орны ќысќыруы орын алса, 
«Talas Investment company» ЖШС , «Жамбыл 
металлоконструкция зауыты- Имсталькон» ЖШС, 
«Запчасть» АЌ жўмысшыларєа жалаќыларын 
беруде заѕ талаптарын бўзу фактілері орын 
алєан.
Кəсіпорындарда еѕбек ќатынастарына сəйкес 

орын алєан заѕ бўзушылыќтар  мемлекеттік 
еѕбек инспекторларыныѕ араласуымен шешімін 
табуда.
Халыќаралыќ еѕбек ўйымыныѕ мəліметтері 

бойынша, кґптеген елдерде ґндірістегі жазатайым 
оќиєалар саны, кəсіптік аурулардыѕ ґсуі жалєасуда. 
Мўндай жаєдайдан  біздіѕ облысымыздыѕ  еѕбек 
ўжымдарында тыс ќалып отырєан жоќ, жыл сайын 
ондаєан азаматтар баќытсыздыќ оќиєасы мен 
кəсіби аурулардыѕ ќўрбаны болуда.

 Есепті кезеѕ бойынша еѕбек ќауіпсіздігі 
жəне еѕбекті ќорєау саласында облыс еѕбек 
ўжымдарында 30 заѕ бўзушылыќтар аныќталды. 
Олар, ќызметкерлерді  оќыту жəне нўсќама 
ґткізу бойынша, жеке жəне ўжымдыќ ќорєану 
ќўралдарымен ќамтамасыз ету, еѕбек ќауіпсіздігі 
жəне еѕбекті ќорєау жґніндегі нормативтік 
ќўќыќтыќ актілерімен ќамтамасыз ету жəне 

əзірлеу,  кəсіби жарамдылыєын аныќтау їшін 
міндетті медициналыќ тексеру ґткізу, еѕбек 
ќауіпсіздігіне жауапты ќызмет ќўру немесе жауапты 
тўлєаларды белгілеу. Осы кезеѕ ішінде ґндірісте 
зардап шегушілердіѕ ауќымды бґлігі тау-кен-
металлургия ґнеркəсібі салалары мен бюджеттік 
ўйымдарєа тиесілі болып отыр.

 Жалпы ,  басќарма  тарапынан  ќўрылєан 
комиссиялармен 12 жазатайым оќиєалар арнайы 
тергеп-тексерілді. Барлыќ арнайы тергеп-тексерілген 
жазатайым  оќиєалар  бойынша  жинаќталєан 
материалдар ішкі істер органдарына негізінен 
ќарауєа жолданды. 
Жазатайым оќиєалардыѕ негізгі себептері, жўмыс 

жїргізудіѕ ќанаєаттанєысыз ўйымдастырылуы,  
зардап шегушініѕ ґрескел абайсыздыєы,  оќиєа 
автожол ќозєалысы ережелерініѕ бўзылуы. Мўныѕ 
салдары айрыќша елеулі экономикалыќ шыєындарєа 
əкеліп соєатыны белгілі. 
Əрбір ќызметкердіѕ ґмір тіршілігініѕ ќауіпсіздігі 

мен денсаулыєыныѕ саќталуына басымдыќ берілуі 
еѕбек ќорєау саласындаєы тəуекелдерді басќару 
стратегиясыныѕ басты кепілі болып табылады.
Кəсіби тəуекелдер мен еѕбек жаєдайын баєалау 

дəлдігін арттырудыѕ  маѕызды факторлары – 
жўмыс берушіге жəне жўмыскерге  ґндірістік 
объектілерді еѕбек жаєдайлары бойынша аттестаттау 
тəртібініѕ тїсініктілігі, жўмыс берушілердіѕ еѕбек 
заѕнамасыныѕ талаптарына сəйкес əкімшілік 
кедергілерді  тґмендету  жəне  шаєын  бизнес 
шыєындарын азайту  маќсатында заѕнамалыќ 
бекітілген механизміне ерікті декларациялау болып 
табылады.   

 Əлеуметтік əріптестік институтын одан əрі 
ныєайту маќсатында əлеуметтік кепілдіктерді 
ќамтамасыз ету, еѕбек жəне жўмыспен ќамту 
саласында халыќаралыќ стандарттарды ілгерілету 
еліміз  їшін əр кезде де маѕыздылыєын жоймайды. 
Жаѕа Еѕбек кодексіне ґзгерістер енгізілуіне 
байланысты   мемлекеттік еѕбек инспекторларыныѕ 
тиісті тексерулері ќорытындыларына сəйкес "Кнауф 
Гипс Тараз" ЖШС, "Интергаз Орталыќ Азия" АЌ 
филиалы, "Т. И. Батуров атындаєы Жамбыл ГРЭС-і" 
АЌ секілді жўмыс беруші тараптар ќызметін 
декларациялау жосыєы жїзеге асырылды. Осыныѕ 
негізінде оларєа сенім сертификаттары табыс 
етілді.
Мысалы, ќазір кґптеген компанияларда, жўмыс 

орындарында  тəуекелдерді  баєалау  жїйесі 
енгізілуде. Оєан жаѕа элементтері еѕбекті ќорєау 
мінез-ќўлыќ аудиті жəне тіркелуі ыќтимал ќауіпті 
оќиєалар мен басќа да технологиялар мен əдістер 
кіреді. Еѕбек ўжымдарында еѕбек ќатынастары 
жəне  еѕбек  ќауіпсіздігін  заѕ  талаптарына 
сəйкестендіру  маќсатында  облыстыќ  еѕбек 
инспекция басќармасымен аќпараттыќ-тїсіндіру 
жўмыстары жїргізілуде. 
Есепті мерзімде еѕбек ќатынастары саласы 

бойынша 7 дґѕгелек їстелдер мен семинарлар, 
30 еѕбек ўжымдарында 1512 ќызметкерлерге 
оќулар ґткізілді, баспасґз беттерінде  маќалалар 
жарияланып ,   облыс  тўрєындарыныѕ  еѕбек 
заѕнамасына ќатысты сўраќтарына жауаптар 
берілуде.
Ќорыта келе айтарым, əлеуметтік əріптестердіѕ 

ќауіп-ќатерлерді аныќтау, тəуекелдерді баєалау 
бойынша   тиімді  шараларды  енгізуге  кїш 
жўмылдыра  отырып, еѕбек ќатынастары мəдениетін 
ќалыптастырмайынша, ґндірістіѕ ќауіпсіздігін 
арттыру еш мїмкін емес. Ќауіпсіздікке ќатысты 
жауапкершілікті тек жўмыс беруші єана емес, 
сонымен ќатар жўмысшылар да шынайы сезіне 
білуге тиіс. 

ÅҢÁÅÊ ҚÀÓIÏÑIÇ ÁÎËÓÛ ҚÀÆÅÒ
Жалпыєа ортаќ еѕбек ќоєамы

2015 жылдыѕ 13-ші ќарашасында 
Елбасы «Ќазаќстан Республикасыныѕ 
кейбір  заѕнамалыќ  акт ілер іне 
Ќа з а ќ с т а н  Ре спублика сыныѕ 
а з амат т а рын а ,  ор а лманд а р є а 
жəне Ќазаќстан Республикасында 
тўруєа ыќтиярхаты бар адамдарєа 
олардыѕ  мїлікті  жария  етуіне 
байланысты  раќымшылыќ  жасау 
мəселелері  бойынша  ґзгерістер 
мен толыќтырулар енгізу туралы» 
Заѕына ќол ќойды. Осыєан орай, 
аталєан рəсімдерге жаѕа тəсілдер 
ќолдану тəртібі айќындалды жəне 
мїлікті жария ету рəсімі мəнді тїрде 
оѕайлатылды.
Еѕ  бастысы ,  аќша  жария  ету 

рəсімі оѕайлатылды. Енді аќшаны 
екі  əдіс  арќылы  заѕдастыруєа 
болады. Біріншісі, банктегі шотта 
кґрсетуге жəне ґзіѕіз їшін кез келген 
мўќтаждыќтарыѕызєа пайдалануєа 
болады. Мысалы бизнеске салуєа, 
жылжымайтын мїлік сатып алуєа 
немесе жай шоттан алу. Осы бар 
жасалєан əрекеттерден 10 пайыз 
алым тґленбейді. Екіншісі, банк 
шотында кґрсетпей-аќ, Ќазаќстан 
аумаєындаєы немесе шетелдегі аќша 
айналымын арнайы декларацияда 
кґрсету. Ол кезде аќша айналымыныѕ 
10 пайызы алым ретінде тґленеді. 
Сонымен бірге, Ќазаќстан аумаєында 

орналасќан жəне ќўжаттары дўрыс 
рəс імделген  жаєдайда  мїлікт і 
заѕдастыру їшін тек Мемлекеттік 
к і р і с т е р  ор г а нд а рына  т и і с т і 
декларацияны тапсыру арќылы да 
жїзеге асыруєа болады. Осы ережені 
мїлік шет мемлекетте орналасќан 
жаєдайда да ќолдануєа болады.
Ерекше назар аударатын мəселе, ол 

жария ету субъектілеріне їкімет ґз 
тарапынан ќосымша кепілдік берді.
Мїлікті жария ету кезеѕінде барлыќ 

аныќталєан мəліметтер салыќ жəне 
банк ќўпиясы болып саналады. Осыєан 

орай, жария ету туралы мəліметтерді 
басќа тўлєаларєа жариялауєа немесе 
таратуєа жария ету комиссияларыныѕ 
м ї ш е л е р і н е ,  « К а з п о ш т а » 
бґлімшелерініѕ ќызметкерлеріне, 
мемлекеттік кірістер органдарыныѕ 
жəне екінші денгейлі банктердіѕ 
ќызметкерлеріне тыйым салынєан. 
Мўндай мəліметтерді таратќаны їшін 
ќылмыстыќ жауапкершілікке тартылу 
жазасы ќарастырылєан.
Сондай-аќ жария ету субъектілері 

ќўќыќ ќорєайтын немесе басќа да 
мемлекеттік органдар тарапынан 
заѕсыз іс-əрекеттерінен ќорєалады. 
Яєни, мїлікті болмаса аќша жария 
ету  фактісі  бойынша  ќылмысты 
і с  ќозєауєа  неме се  ќылмысты 
і с  б а рысынд а  д ə л е л  р е т і н д е 
пайдалануына  тыйым  салынєан . 
Сонымен ќатар жария етілген мїлікке 
тəркілеу рəсімі ќолданбайды.
Бір сґзбен айтќанда заѕда халыќ 

осы акцияєа белсенді ќатысу їшін 
ќолайлы жəне тартымды жаєдайлар 
ќарастырылєан. Осыєан байланысты 
аудан  тўрєындарын осы мїмкіндікті 
пайдалана  отырып ,  мїл іктер і 
мен  ќаржыларын  жария  етуіне 
шаќырамыз! Сол  сияќты  Байзаќ 
ауданы бойынша мемлекеттік кірістер 
басќармасы «Мїлікті жария ету жəне 
декларациясын табыс ету» бойынша 
əр аптаныѕ бейсенбісі кїндері «Ашыќ 
есік» жїргізетінін  хабарлайды . 
Барлыќ сўраќтарыѕызбен, Байзаќ 
ауданы бойынша мемлекеттік кірістер 
басќармасыныѕ  ґндірістік  емес 
тґлемдерді əкімшілендіру бґліміне 
(№ 7 кабинет) келіп сўрауларыѕызєа 
болады.

              Байзаќ ауданы бойынша 
мемлекеттік кірістер 

басќармасыныѕ 
ґндірістік емес тґлемдерді 

əкімшілендіру бґлімі.
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Доброго пути, ПРИЗЫВНИК!
Нынешней  весной  из  нашего 

района в ряды Вооружённых Сил 
Казахстана отправятся служить  
105 юношей.
По  этому  поводу  в  отделе  по 

д е л а м  о б о р о ны  Б а й з а к с ко г о 
района состоялись торжественные 
проводы.

Н а  н и х  б ы л и  п р и гл а ш е н ы 
члены  Совета  ветеранов  района , 
«Молодёжного ресурсного центра» 
отдела внутренней политики акимата 
района ,  родители  призывников , 
друзья, родные и близкие.
На  плацу  во  дворе  отдела  по 

делам обороны под звуки военного 
марша выстроились будущие воины 
- призывники из села Сарыкемер. 
Отдать свой воинский долг сегодня 
отправляются  11  юношей  –  это 
первая команда весеннего призыва.

«Престиж нашей Армии растёт. 
В  этом  году  «школу  настоящих 
мужчин» предстоит  пройти  105 
призывникам, - открывая торжество 
сказал начальник районного отдела 
по делам обороны, подполковник 
К.Бошай. – Нынешнему призывнику 
сегодня предъявляются повышенные 

требования:   состояние здоровья, 
у р о в е н ь  о б р а з о в а н и я ,  и  ч т о 
особенно важно, - это морально-
психологическая   устойчивость 
будущих  воинов. Желаю  ребятам 
благополучной  дороги ,  успеха 
в  воинской  службе ,  и  достойно 
п р е д с т а в л я т ь  н а ш  р а й о н  в 
казахстанской Армии. Уверен, вы с 
честью выполните свой  воинский 
долг».
Слова поздравления и напутствия 

сказал  ветеран  А .Заурбеков .  Он 
пожелал юношам быть достойными 
памяти славных боевых традиций 
старшего поколения казахстанцев 
и вернуться домой возмужавшими 
парнями.  

Директор районного «Молодёжного 
ресурсного  центра» Б .Кадырбек 
высказал уверенность, что ребята 
с  честью  отслужат  и  через  год 
вернуться  в  родное  село ,  затем  
вручил  новобранцам  памятные 
подарки.

От имени  родителей  выступила 
мама Шынали Абзала А.Жартыбаева: 
«У меня двое сыновей. Это первый, 
которого  я  отправляю  служить 
в  Армию .  Желаю  всем  успешно 
пройти испытание на мужество и 
благополучно вернуться домой».
Чтобы  этот  день   призывникам 

запомнился  надолго ,  сотрудники 
отдела по делам обороны подготовили 
обширную концертную программу, 
в которой сами приняли участие. 
Каждое выступление приглашённых 
гостей сопровождалось концертными 
номерами. Звучали патриотические 
песни  в  исполнении  сотрудника 
отдела А.Ортаева, народные танцы в 
исполнении девушек из танцевальной 

группы   «Ару». Под трогательные 
мелодии Ш.Калдаякова призывники 
танцевали вальс.                     
После  завершения  церемонии 

проводов   призывники  и  го сти  
сфотографировались на память.

Наш корр.
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Сенбі   4  маусым

Жексенбі  5 маусым
ҚАЗАҚСТАН

07.05 М/ф. 07.40 “Біздіѕ концерт”. 08.50 “Баланыѕ ісі шала”. 
09.30 Т/с “Разрешите тебя поцеловать. Отец невесты”. 11.20 Т/с 
“Поцелуй судьбы”. 15.10 Т/х “Фатмагїлдіѕ жазыєы не?”. 18.00 
“Алдараспан”. 18.30 “Кґріпкел”. 20.30 “Эксперимент”. 21.00 
“Портрет недели”. 22.10 Х/ф “Кактус и Елена”. 00.10 “Дорогая, 
мы убиваем детей”. Реалити-шоу. 01.45 “Кґріпкел”. 02.30 “КТК” 
ќоржынынан” ойын-сауыќты баєдарлама.

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Модный приговор”. 07.00 “Идеальный  
ремонт”. 07.50 “Сенбілік жаѕалыќтар”. 08.25 “П@ytina”. 08.45 
“Воскресные беседы”. 09.00 “Здоровье”. 10.10 “КАЗЛОТО”. 
10.50 “Лотерея “Свой дом”. 11.15 “Угадай мелодию”. 12.00 
“Большой патруль”. 12.25 “Əйел сыры”. 13.25 “Кешкі кездесу”. 
14.35 “Что? Где? Когда?”. 15.50 “Добрый вечер, Казахстан!”. 
17.00 Т/с “Скалолазка”. 21.00 “Аналитика”. 22.00 “П@ytina”. 
23.00 “Əн дария”. 23.50 “Нас не догонят”. Праздничный концерт. 
01.50 “П@ytina”. 02.40 “Большой патруль”. 03.00 “Əйел сыры” 
баєдарламасы.  

ЕВРАЗИЯ

07.02 “Тамаша”. 08.15 “Əсем əуен”. 09.00 “ТВ Бинго”. 10.00 
“Айбын”. 10.20 “Ас арќау”. 10.45 “Тур де Хабар”. 11.15 
М/ф “Морская бригада”. 12.40 Сказка “Синяя свечка”. 13.40 
“Бенефис-шоу”. 15.00 “Концерт Айќын Тґлепберген & Сосо 
Павлиашвили”. 16.50 “Розыгрыш”. 18.20 “Ќызыќ TIMES”. 19.35 
“Жўлдыздар айтысады” шоу. 21.00 Аналитическая программа “7 
кїн”. 22.00 Мегахит. “Астерикс и Обеликс в Британии”. 00.00 Т/х 
“Ќўрбылар”. 01.40 “Ќазаќтар” спектаклі.

06.00 “Əзіл студио”. 07.00 “Ризамын”. 08.10 Т/х “Киелі неке”. 
10.00 Х/ф “До+фа”. 12.10 “Ералаш”. 13.00 М/ф “Спирит-душа 
прерий”. 14.50 Х/ф “Миссия невыполнима: Племя изгоев”. 
17.40 Х/ф “Хранитель времени”. 20.20 “Алдараспан, шаншар, 
нысана кїнделігі”. 22.00 Т/х “Киелі неке”. 23.50 Х/ф “Матрица: 
Революция”. 02.00 Х/ф “О Шмидте”.

ХАБАР

КТК

31 канал

07.00 “Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ ќатысуымен 
концерт”. 08.40 М/ф.  09.00 “Бїгін жексенбі”. 11.15 “Білгірлер 
бəйгесі”. Зияткерлік сайыс. 12.00 “МУЗ-ТВ премиясы-2016”. 
Кїнделік. 12.05 “Сəлем, Ќазаќстан!”. 13.30 “Жарќын бейне”. 
14.00 “Тəуелсіздікке таєзым”. Республикалыќ аќындар айтысы. 
2-бґлім. 16.30 “Ой-толєау”. Мырзатай Жолдасбеков пен Ілия 
Жаќановтыѕ ой-толєауы. 17.25 Т/х “Ґмірдіѕ ґзі новелла”. 18.15 
“Əзіл əлемі”. 20.00 “Апта.кz”. 21.05 Концерт “Екі єашыќ”. 22.50 
“МУЗ-ТВ премиясы-2016”. 22.55 “МУЗ-ТВ-2015”. Гравитация. 
00.00 “ROAD TO FRANCE”. “UEFA EURO-2016”. Журналы. 
00.30 К/ф “Мўстафа Шоќай”.

08.00 “Суперпапа”. 08.40 М/ф “Котёнок по имени Гав”. 09.30 
М/ф “Ну, погоди!”. 10.00 Т/х “Фериха”. 11.10, 18.00 Т/х “Жетім 
жїрек”. 13.10 Х/ф “Выйти замуж за капитана”. 15.15 “Əн 
мен əзіл” концерттік. 16.10 “Сырласу” ток-шоуы. 17.00, 22.00 
Т/х “Стамбул кґшелері”. 20.00 “Избранное за неделю”. 20.40 
“Репортёр представляет”. 21.00 “Отбасы” əзіл-сыќаќ. 21.35 
Арнайы жоба. “Аналар”. 23.00  Т/с “Не говори никому”.

АСТАНА

Жұма  3 маусым
ҚАЗАҚСТАН

06.05 “Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ ќатысуымен 
концерт”. 07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 “KAZNEWS”. 
10.00 М/с “Лесси”. 10.25 М/с “Аюлар”. 10.50 Т/х “Аяулы 
арман”. 11.45 “Айтуєа оѕай”. 12.30, 01.10 Д/ф “Журналистік 
зерттеу”. 12.50 “МУЗ-ТВ премиясы-2016”. Кїнделік. 
13.00 “Бірге таѕдаймыз”. 14.10, 22.30 Т/х “Келін”. 15.00 
“Əйел баќыты” ток-шоуы. 16.40, 18.35 Т/х “Жїрегім сізге 
аманат”. 17.30, 19.30, 00.00 “KAZNEWS”.  17.55 “Иман 
айнасы”. 18.15 “Жан жылуы”. 20.05 “Парламент”. 20.20 
“Айтуєа оѕай”. 21.05 “Сəлем, Ќазаќстан!”. 23.25 “МУЗ-ТВ 
премиясы-2016”. Кїнделік.  23.30 “Сіз не дейсіз?”. 00.35 
“Парламент”. 00.50 “ЌР мемлекеттік рəміздері”. Арнайы 
жоба. 01.35 “Иман айнасы”. 01.55 “Сіз не дейсіз?”. 02.25 
Д/ф  “Єасырлар їні”.  

06.00 “Əйел сыры”. 06.45 “Жўма уаєызы”. 07.00 Жаѕалыќтар. 07.15 
“Сапа баќылауда”. 07.55 Жаѕалыќтар. 08.00 “Доброе утро”.  11.00  
Т/с “Склифосовский-3”. 12.00 “Басты патруль”. 12.10 “П@ytina”. 
12.30 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 13.45 “Все мы люди”. Ток-шоу. 
14.40 “Первая помощь”. 15.15 “Правда”. 15.20 Х/ф “Полосатый 
рейс”. 17.30 “Жди меня”. Казахстан. 18.40 Лотерея “Автокуш”. 
18.50 “Поле чудес”.  20.00 “Главные новости”. 21.00 Т/х “Єажайып 
жан”. 22.00 “Басты жаѕалыќтар”. 22.45 Т/х “Єажайып жан”. 23.35 
“Шансон года”. 01.30 “П@ytina”. 01.55 “Басты патруль”. 02.05 
“Басты жаѕалыќтар”. 02.45 “Все мы люди”. Ток-шоу. 03.30 “Сапа 
баќылауда”. 04.00 “Жить здорово”.

06.00 “Музыкальный час”. 07.00 “Информбюро”. 08.00 Т/х 
“Кїйеу бала”. 09.00 Т/с “Айна”. 10.00 “Əзіл студио”. 11.00 М/с 
“Юные титаны”. 12.00 М/с “Фиксики”. 13.15 М/ф “Переполох 
в джунглях”. 15.00 Т/х  “Айна”. 16.00 Т/х “Кїйеу бала”. 
17.00 Т/х “Махаббат пен жаза”. 19.00 Т/х “Киелі неке”.  20.00 
“Информбюро”. 21.00 Т/с “Любовь и наказание”. 23.00 Т/х 
“Ертугрул”. 00.00 Х/ф “Матрица”. 02.15 Т/с “В поле зрения”. 
03.35 “Ќазаќша концерт”. 05.00 М/с “Ворнер”. 

06.05 М/ф. 06.20 Т/х “Ќарадайы”. 07.25 Т/х “Алаѕ болма, жаным”. 
08.30 Жаѕалыќтар. 09.00 Т/х “Фатмагїлдіѕ жазыєы не?”. 10.00 
Т/с “Пенелопа” (закл. сер.). 11.00 “Верное средство-3”. 12.00 
Новости. 12.40 “Наша правда”. 13.40 Т/с “Женщины на грани”. 
15.20 Т/с “Барышня-крестьянка-3”. 16.30 Т/х “Таєдырмен тартыс”. 
17.30 Т/х “Махаббат мўѕы”. 18.30 Т/х  “Махаббатта шек бар ма?”. 
19.30 Т/х “Фатмагїлдіѕ жазыєы не?”. 20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 
Новости. 21.40 “Наша правда”. 22.45 Х/ф “Самая счастливая”. 
02.00 “КТК” ќоржынынан”. 02.45 Жаѕалыќтар.

ЕВРАЗИЯ

ХАБАР

КТК

31 канал

07.00 “Ќалжыѕ-ќоржын”. 07.35 “Кїлдірген”. 08.00, 20.00, 00.30 
Жаѕалыќтар. 08.30, 20.30, 00.00 Новости “20:30”. 09.00 Т/с “Дом 
с лилиями”. 10.00 Т/х “Фериха”. 11.10, 18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 
13.10 Т/с “Меч-2”. 15.15 “KAZNET”. 15.40, 01.00 Т/х “Бетперде”. 
17.00, 22.00 Т/х “Стамбул кґшелері”. 21.00 Т/х “Єашыќ жандар”. 
23.00 Т/с “Дом с лилиями”.

АСТАНА

07.02 “Бўйымтай”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 Жаѕалыќтар. 10.10, 
21.30 Т/с “Дерево жизни”. 11.00 Новости. 11.10 “Магия кухни”. 
11.40 “Подари детям жизнь”. 11.45 Д/с “Таєдыр тартысы”. 12.15, 
19.15 Т/х “Ќыз жолы-2”. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Т/с “Семейные 
мелодрамы”. 14.10 Т/с “Катина любовь”. 15.00  Новости. 15.15 Т/х 
“Кїлəш”. 16.00 Жаѕалыќтар. 16.15 Д/с “Ґмір сабаќтары”. 16.50 
“Экономкласс”. 17.00 Новости.  17.15 Т/с “След”. 17.55 “Тур де 
Хабар”. 18.25 Т/х “Кїн саќшылары”. 20.00, 00.00 Жаѕалыќтар. 
20.30 “Бетпе-бет”. 21.00 “Итоги дня”. 22.20 Х/ф “Напролом”. 
00.30 Д/с “Сотќа жеткізбей”. 00.55 Жаѕалыќтар.

 ҚАЗАҚСТАН

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Модный приговор”. 07.00 “Идеальный 
ремонт”. 08.00 “Таѕєы пошта”. 08.35 “П@ytina”. 09.00 “Смак”. 
09.40 Х/ф “Соседи по разводу”. 11.35 “Фабрика грёз”. 12.00 “112. 
Неделя”. 12.25 “Əйел сыры” баєдарламасы. 13.25 “П@ytina”. 14.25 
“Открытие Китая”. 15.00 “Шансон года”. 17.00 Т/с “Под знаком 
Луны”.   20.00 “Первая программа”. 21.00 Т/с “Под знаком Луны”. 
21.55 “Кешкі кездесу”. 23.10 “Сенбілік жаѕалыќтар”. 23.50 Х/ф 
“Ангелы и демоны”. 02.25 “112. Неделя”. 02.45 “Əйел сыры”.  

06.00 “Музыкальный час”. 07.00 “Əзіл студио”. 08.00 
“Информбюро”. 09.00 Т/х “Кїйеу бала”. 10.00 “Готовим с Адель”. 
10.30 М/ф “Переполох в джунглях”. 12.15 Фильм-концерт “Театр 
ТТТ”. 16.00 “Фартовые деньги”. 16.30 М/ф “Спирит-душа 
прерий”. 18.15 Х/ф “Миссия невыполнима: Племя изгоев”. 21.00 
“Айта берсін”. 22.00 Т/х “Киелі неке”. 23.50 Х/ф “Матрица: 
Перезагрузка”.

ЕВРАЗИЯ

07.00 “Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ ќатысуымен концерт”. 
08.40 М/ф.  09.00 “Сенбілік таѕ”. Отбасылыќ-танымдыќ 
баєдарлама. 10.05 “Əзіл əлемі”. 11.50 “МУЗ-ТВ премиясы-
2016”. Кїнделік. 11.55 “ЌР мемлекеттік рəміздері”. 12.20 
“Ілияныѕ əн-романстары”. Композитор, жазушы І.Жаќановтыѕ 
шыєармашылыєына арналєан саз-сўхбат. 13.40 “Тəуелсіздікке 
таєзым”. Республикалыќ аќындар айтысы. 17.15 “Терме деген 
ґсиет”. Айгїл Елшібаеваныѕ шыєармашылыќ кеші. 19.30, 
00.15 “KAZNEWS”. 20.05 “Їздік əндер”. 21.00 “Дара жол”. 
22.30 “МУЗ-ТВ премиясы-2016”. Кїнделік. 22.35 “Жайдарман”. 
Республикалыќ жоєары лига. 00.50 “ROAD TO FRANCE”. “UEFA 
EURO-2016”. Журналы. 01.20 Кґркем фильм “Той кґйлегі”.

07.05  К/ф “Перришон мырзаныѕ саяхаты”. 08.30 “Ќыз 
ќылыєы”. 09.00 “КТК” ќоржынынан”. 10.00 “Кривое зеркало”. 
12.00 Новости. 12.40 “Наша правда”. 13.45 “Звёздная жизнь”. 
14.40 Х/ф “Спортлото-82”. 16.30 Т/х “Фатмагїлдіѕ жазыєы 

не?”. 18.30 “Алдараспан”. 19.00 “Əйел ќырыќ шыраќты”. 21.00 
“Семья”. Реалити-шоу. 22.00 “Другая правда”. 23.00 “Очная 
ставка”. 00.00 “Я стесняюсь своего тела”. 01.30 “Смотреть 
всем!”. 

ХАБАР
07.02 “Тамаша”. 08.20 “Əсем  əуен”. 08.40 “Ќызыќ TIMES”. 09.45 
“Продвопрос”. 10.10 М/ф “Динофроз”. 11.00 М/ф “Дух живого 

08.00 Жаѕалыќтар. 08.30 Новости “20:30”. 09.00 “Суперпапа”. 
09.40 М/ф “Ну, погоди!”. 10.00 Т/х “Фериха”. 11.10, 18.00 Т/х 
“Жетім жїрек”. 13.10 Х/ф “В погоне за счастьем”. 15.05 Х/ф 
“Сырты бїтін...”. 15.35 “Айтыс. Їздіктер мен жїйріктер”. 17.00, 
22.00 Т/х “Стамбул кґшелері”.  20.00 “Біздіѕ уаќыт”. 20.50 
Арнайы жоба. “Ґзекті”. 21.00 “Ел аузында”. 23.00 Х/ф “P.S. Я 
люблю тебя”.

АСТАНА

31 канал

КТК

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”.  09.30 Жаѕалыќтар.  09.50 Новости. 
10.10 “Сазды əуен”. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”. 
10.35 “Жаса, меніѕ елім!”. 10.50 “Иман нўры”. 11.00 “Балаларєа  
базарлыќ”.11.25 “Телеблокнот”. 11.30 “Телемаркет”. 11.35 “Кїй 
кїмбірі”. 11.45 Т/х. 12.35 Деректі фильм. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.10 
Новости. 13.20 “Балаларєа базарлыќ”. 13.45 “Телеблокнот”. 13.50 
“Телемаркет”. 13.55 “Əулиеата əуендері”. 14.05-17.50- техникалыќ 
їзіліс. 17.55 “Бірінші студия”.  18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 
18.50 “Телемаркет”. 18.55 “Телеблокнот”. 19.00 “Сазды əуен”.  19.15 
Т/х. 20.00  Жаѕалыќтар. 20.20 Новости.  20.40 “Телеблокнот”. 20.45 
“Кїй кїмбірі”. 20.55 “Денсаулыќ”. 21.15 Деректі фильм. 21.25 “Сґз 
маржан”. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 21.45 “Кїй 
кїмбірі”. 21.55 Кґркем фильм. 23.25 Т/х. 00.00  Жаѕалыќтар. 00.20 
Новости.  00.40 “Телеблокнот”.  00.45 “Сазды əуен”. 01.05 Аѕдатпа, 
əнўран. 01.10 Арнаныѕ жабылуы.

09.00 Əнўран. 09.05 Жаѕалыќтар. 09.25 Новости. 09.45 “Ол 
жəне ґмір”. 10.00 “Бірінші студия”. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 
“Телемаркет”.10.35 “Əулиеата əуендері”. 10.45 “Денсаулыќ”. 11.05 
“Сґз жебе”. 11.30 “Балаларєа базарлыќ”. 11.40 “Телеблокнот”. 
11.45 “Сазды əуен”. 11.55 “Отбасылыќ фильм”. 13.10 “Сіз не 
дейсіз”.  Ток-шоуы. 13.50 “Телемаркет”. 13.55 “Сґз маржан”. 14.00-
16.00- техникалыќ їзіліс.   16.05 “Телеблокнот”. 16.10 “Сазды 
əуен”. 16.30 М/ф. 17.00 Т/х. 17.55 “Телеблокнот”. 18.00 “Əулиеата  
əуендері”. 18.10 “Балаќай”. 18.25 “Бірлігіміз жарасќан”.18.45 
“Телеблокнот”. 18.50 “Телемаркет”. 18.55 “Межпрограммка”. 
19.00 “Апта жаѕалыќтары”. 19.50 Т/х. 20.35 Деректі фильм. 21.10 
“Сґз маржан”. 21.15 “Жамбылспорт”. 21.25 “Телеблокнот”. 21.30 
“Телемаркет”.  21.40 “Сазды əуен”. 21.50 Кґркем фильм. 23.30 
“Концерттік баєдарлама”. 00.55 Аѕдатпа, əнўран. 01.10 Арнаныѕ 
жабылуы.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
09.05 “Балаларєа базарлыќ”. 09.30 Д/ф. 09.55 “Балаќай”. 10.10  
Д/ф. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”.10.35 “Əулиеата 
əуендері”. 10.45 “Бірлігіміз жарасќан”. 11.05 “Сыр-перне”. 11.40 
“Телеблокнот”. 11.45 Кґркем фильм. 13.00 “Жамбылспорт”. 
13.10 Деректі фильм. 13.50 “Телемаркет”. 13.55 “Сґз маржан”. 
14.00-16.00- техникалыќ їзіліс. 16.05 “Телеблокнот”. 16.10 “Кїй 
кїмбірі”. 16.30 “Обменный фонд”. 17.00 Т/х. 17.55 “Телеблокнот”. 
18.00 “Əулиеата əуендері”. 18.10 “Закон и общество”. 18.25 
“Кїй кїмбірі”. 18.45 “Телеблокнот”. 18.50 “Телемаркет”. 18.55 
“Межпрограммка”. 19.00 “Айша бибі”. 19.30 “Тіл саќшысы”. 
20.05 “Концерттік баєдарлама”.  20.45 Т/х. 21.15 “Тосќауыл”. 21.25 
“Телеблокнот”. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 “Сазды əуен”. 21.50 
Кґркем фильм. 23.25 “Телеблокнот”. 23.30 Концерттік баєдарлама. 
00.55 Аѕдатпа, əнўран. 01.00 Арнаныѕ жабылуы.                 
           (Телебағдарламаларда өзгерістер  болуы  мүмкін.)

Т-191-06-58. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 
Жетібай ауылы,   Жұмаділов көшесі №36 
үйдің тұрғыны болған Аманкулов Майхат 
Шопшекбаевичтің 2014  жылдың 15 қазаны 
күні қайтыс болуына  байланысты мұрагерлік 
ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру жария-

ланғаннан кейін,  бір ай мерзім ішінде,  Байзақ 
ауданы, Сарыкемер ауылы, Медеулов көшесі  
№33 ”а” үйде  орналасқан   нотариалдық кеңсе  
қызметкері З.Назарбековаға  жолығулары 
керек.

*                  *                   *  
Т-192-06-58. Утерянный диплом РВ №104591 

на имя  Садыковой Сауле Даулетовны, 
окончившей Алма-Атинский педагогический 
институт  иностранных языков по специальности 
французский и немецкий  языки в 1988 году, 
считать недействительным.

Аймантґбе ауылыныѕ тїлегі, белгілі 
кəсіпкер, беделді азамат Аян Лесбекўлына 
ардаќты аєасы
ЕЛЕМЕС ЫНТЫЌБАЙЎЛЫНЫЅ

ќайтыс болуына байланысты ќайєысына 
ортаќтасып, кґѕіл айтамын.

Нарбатыр Ќасќырбай.
Т-190-06-58.

ТЎ Р ЄЫНДАРТЎ Р ЄЫНДАР
 НАЗА РЫНА ! НАЗА РЫНА !

Аудан орталыєы мен ауылдыќ округтерде 
орналасќан  «Ќазпошта» АЌ-ы байланыс 
бґл імшел ер і  а р ќылы  коммуна лдыќ , 
салыќ  тґлемдер і ,  депозиттер ,  жарыќ 
жїйелеріне, салыќ тґлемдерініѕ 7 (жеті) 
тїріне їстемаќысыз, “Альянс”, “Каспий”, 
“Евразийский”, “Хоум  кредит”, таєы  да 
басќаларєа  тґлесеѕіз ,  біздіѕ  кґрсететін 
ќызметіміз басќа банктерге  ќараєанда тґмен, 
яєни тўрєындарєа 100 теѕге, зейнеткерлерге 
50 теѕге екендігін хабарлаймыз. 
Сондай-аќ «Ќазпошта» АЌ-ы карточкасына 

жəне  зейнетаќыларыѕызды   ауыстырсаѕыздар 
да болады. Бўл ќызмет тїрі жылдам əрі 
бір  кїн  ішінде  ќўжаттар  рəсімделеді . 
З е й н е т а ќ ы л а р ы ѕы з ды  «Ќ а з п ош т а » 
АЌ-ы   арќылы  алатын  зейнетаќыларды 
ґтініш  беру  арќылы  їйлеріѕізге  дейін 
жеткізуге мїмкіндік  бар. «Сенім» акциясы 
бойынша 2016 жылдыѕ 1-ші мамырынан 31 
желтоќсанына дейін «Ќазпошта» АЌ-нан 
зейнетаќы мен жəрдемаќы алу маќсатында 
шот ашќандарєа бір айдыѕ ішінде їш рет 
коммуналдыќ  тґлемдерді  тегін  тґлеуіне 
мїмкіндік ќарастырылєан.
Сонымен  ќат ар ,  б і зд е  жедел  аќша 

аударымдарыныѕ «Салем теѕге», «Western 
union», «Unistream»  cекілді халыќаралыќ 
ќызмет  тїрлері кґрсетіледі . Постаматќа  
сəлемдеме жіберу де тəулік бойы жўмыс 
атќарады.

«Ќазпошта» АЌ-ы ЕМС (жедел жететін  
сəлемдемелер  мен хаттар) тїрін  ўсынады.
Барлыќ  ауылдыќ, ќалалыќ  пошта  байланыс 

бґлімшелерінде  арнайы  посттерминал  
аппараты орнатылєан. Бўл посттерминал 
арќылы ќолдарыѕыздаєы кез-келген банктіѕ, 
мысалы :  «Халыќ  банкі» карточкасымен 
жалаќыѕыз бен  зейнетаќыѕызды алуєа ќол 
жеткізесіздер.
МПУ аппараты арќылы мекемелерге немесе 

ґзіѕіз тўрып жатќан мекен-жайєа арнайы 
шаќыртумен  тїрлі  тґлемдерді  тґлеуге , 
їйде отырып, басылымдарєа жазылєыѕыз 
келсе www.Postmarket.kz. сайтына кіріп 
жазылуыѕызєа болады.

«Хоум кредит» Банкі арќылы Сіздерге 
тґменде кґрсетілген  ќаржылыќ  жəне 
заттай ќызмет тїрлері ўсынылады:

- «Белый ветер» акциясымен їйге ќажетті 
тўрмыстыќ  техникаларды  несиеге  алып, 
їйлеріѕізге жеткізіп беруге;  

- «Ќазпошт а»  АЌ -ы  з ейне т аќы  мен 
еѕбекаќы алушыларєа несие алуєа мїмкіндік 
ќарастырып отыр. 
Байзаќ аудандыќ почта байланыс торабыныѕ 

орталыќ учаскесінде Ќазаќстанныѕ кез келген 
аумаєына теміржол билеттері сатылымєа 
шыќќанын да ќосымша хабарлаймыз. Жаќын 
арада барлыќ почта бґлімшелерінен сатып 
алуыѕызєа мїмкіндік тумаќ. Сонымен ќатар, 
лездік «лотерея» ўтыстары да сатылымєа 
шыєарылды. 
О сы є а н  б а й л а ны с ты  ќ о с ымш а 

аныќтаманы  Сарыкемер ауылы, Байзаќ 
батыр  кґшес і ,  №  1 0 6  мекен -жайда 
орналасќан  “Ќазпошта” мекемесінен 
неме с е  2 - 1 3 - 0 5 ,  2 - 2 3 - 0 0  байланыс 
телефондары арќылы алуєа болады.

«АБАЙ ОЌУЛАРЫ»«АБАЙ ОЌУЛАРЫ» байќауында топ жарды байќауында топ жарды
Е.Тўрєымбеков,
аудан əкімдігі мəдениет жəне тілдерді дамыту бґлімініѕ бас маманы.

Облыс əкімдігініѕ тілдерді дамыту басќармасы ќазаќ əдебиетіндегі ўлы тўлєа, кемел аќын Абай 
шыєармашылыєын насихаттау арќылы ќазаќ мəдениетіне, тілі мен əдебиетіне деген ґзге ўлт 
жастарыныѕ  ыќылас-ниетін арттыру маќсатында  аудандыќ мəдениет їйінде ґзге ўлт ґкілдерініѕ 
арасында облыстыќ «Абай оќулары»  байќауы ґткізілді.Шараны   басќарма басшысы Є. Боранбаева 
ќўттыќтау сґзімен ашты.

Байќауєа əр ауданнан жəне Тараз 
ќаласынан Абайдыѕ поэзиялыќ, 
п р о з а л ы ќ  ш ы є а р м а л а р ы н 
мəнерлеп  жатќа  айту, оќу  жəне 
Абай əндерін наќышына келтіре 
орындау шеберліктерін  меѕгерген  
облысымызда  тўратын  15-21 жас 
аралыєындаєы ґзге ўлт ґкілдерінен 
бір їміткерден, жалпы барлыєы 10 
їміткер ќатысты.
Байќаудыѕ маќсаты-мемлекеттік 

тілдіѕ ќолдану аясын кеѕейту, ґзге ўлт 
ґкілдері арасында ќазаќ тілініѕ бай 
ќорын Абай шыєармалары арќылы 
насихаттау,  Абай  шыєармалары 
негізінде ќоєамдыќ ынтымаќтастыќты 
орныќтыру, кґркемсґз оќу шеберлігін, 
тіл мəдениетін жетілдіру, тіл їйренудіѕ 
тиімді əдісі ретінде таныту.  

Ќазылар алќасыныѕ шешімімен бас жїлде байзаќтыќ Ян Каринаєа, бірінші орын  таластыќ 
Трамова Айшатќа, екінші орын ќордайлыќ Абдрайымов Матримге, ал їшінші орынды меркілік 
Мыракина Екатерина иемденді. 
Жеѕімпаздар облыс əкімдігі тілдерді дамыту басќармасыныѕ бас жїлде, І,ІІ,ІІІ дəрежелі 

дипломдарымен, баєалы сыйлыќтарєа ие болды. Байќауєа ќатысќан басќа да їміткерлерге Алєыс 
хаттар мен ынталандыру сыйлыќтары тапсырылды.
Облыстыќ байќаудыѕ жеѕімпазы ауданымыздаєы  Є.Мўратбаев мектеп-гимназиясыныѕ 9-сынып 

оќушысы Ян Каринаєа республикалыќ «Абай оќулары» байќауына ќатысу їшін жолдама берілді.

ТЇЗЕТУ
«Ауыл жаѕалыєы»-«Сельская новь» газетініѕ 

сенбі, 2016 жылєы 28 мамырдаєы №56-57 (8443-
8444) санында жарыќ кґрген алтыншы сайланєан 
Байзаќ аудандыќ мəслихатыныѕ 2016 жылєа арналєан 
аудандыќ бюджетіне техникалыќ ќатеге байланысты 
тїзету  енгізіліп ,  «Бюджеттік  баєдарламалар 
əкімшісініѕ» 473 баєанындаєы (Ауданныѕ (облыстыќ 
маѕызы бар ќаланыѕ) ветеринария бґлімі) атауындаєы 
«30258» сандары «30758» сандарымен ауыстырылып, 
ары ќарай оќылсын. 

ХАБАРЛАНДЫРУЛАРХАБАРЛАНДЫРУЛАР

ЌЎТТЫЌТАЙМЫЗ!ЌЎТТЫЌТАЙМЫЗ!
Ќымбатты  Н .Аќшабаев  атындаєы Ќымбатты  Н .Аќшабаев  атындаєы 

орта мектептіѕ директоры орта мектептіѕ директоры ЌАНАТБЕК ЌАНАТБЕК 
ƏЗІМБАЙЎЛЫ БƏЙТЕНƏЗІМБАЙЎЛЫ БƏЙТЕН!!

С і з д і  1  м а у с ы м С і з д і  1  м а у с ы м 
кїні- 40 жасќа толєан кїні- 40 жасќа толєан 
мерейтойыѕызбен шын мерейтойыѕызбен шын 
жїректен ќўттыќтаймыз.жїректен ќўттыќтаймыз.

  Мерейтой иесіне мыќты Мерейтой иесіне мыќты 
денсаулыќ ,  ќажымас денсаулыќ ,  ќажымас 
ќ а й р ат ,  а с п а ныѕы з ќ а й р ат ,  а с п а ныѕы з 
ашыќ, жїзіѕіз жарќын, ашыќ, жїзіѕіз жарќын, 
жўлдызыѕыз  жоєары , жўлдызыѕыз  жоєары , 
е ѕ б е г і ѕ і з  жем і с т і , е ѕ б е г і ѕ і з  жем і с т і , 
мерейіѕіз їстем болсын мерейіѕіз їстем болсын 

деп тілейміз. Отбасыѕызєа  береке-бірлік, шат-деп тілейміз. Отбасыѕызєа  береке-бірлік, шат-
шадыман шаттыќ пен ќуаныш тілейміз.шадыман шаттыќ пен ќуаныш тілейміз.
Ашып ґмір есігін нўрланды кїн,Ашып ґмір есігін нўрланды кїн,
Шашу шаштыќ сол їшін жырдан бїгін.Шашу шаштыќ сол їшін жырдан бїгін.
Ґзіѕе де, ґзгеге шуаќ сыйлар,Ґзіѕе де, ґзгеге шуаќ сыйлар,
Ќўтты болсын,  туєан кїніѕіз!Ќўтты болсын,  туєан кїніѕіз!

Ќырыќ жас-енді ґмірдіѕ басталєаны.Ќырыќ жас-енді ґмірдіѕ басталєаны.
Жетіѕіз талай шыѕєа, асќарєа əлі.Жетіѕіз талай шыѕєа, асќарєа əлі.
Ќос жанар-бес балаѕыз аман болсын,Ќос жанар-бес балаѕыз аман болсын,
Сол емес пе, ата-ананыѕ басты арманы.Сол емес пе, ата-ананыѕ басты арманы.

Тілейміз баќытты ґмір ашыќ аспан,Тілейміз баќытты ґмір ашыќ аспан,
Жалєанда тілек бар ма одан асќан.Жалєанда тілек бар ма одан асќан.
Аман боп жанўяѕ мен бауырларыѕ,Аман боп жанўяѕ мен бауырларыѕ,
Жалєансын аќ таѕдарын нўрын шашќан!Жалєансын аќ таѕдарын нўрын шашќан!

Ізгі тілекпен: əріптестері.Ізгі тілекпен: əріптестері.


