
Семиз-Бел айыл аймагынын айылдык Кеңешинин  

VII- чакырылышынын кезектеги ХII- сессиясынын 

 

Т О К Т О М У  

18-апрель 2022-жыл № 12/3                                                                      Кара-Тоо айылы  

 

 Семиз-Бел айыл өкмөтүнө караштуу Чекилдек  

айылынын тургундарынын 30.03. 2022-жылдагы  

№ 7 токтомун бекитүү жөнүндө 

 

 Семиз-Бел айыл өкмөтүнө караштуу Чекилдек айылынын тургундарынын элдик 

жыйындын  30.03.2022- жылдагы № 7 токтомунун негизинде Семиз-Бел айылдык Кеңеши, 

токтом кылат: 

 

1.  Семиз-Бел айыл өкмөтүнүн Чекилдек айылынын тургундарынын жалпы элдик 

жыйынынын 30.03. 2022-жылдагы № 7 токтому бекитилсин. 

2. Айдап-себүү, оруп-жыюу мезгилин сапаттуу бүткөрүү иштерин жалпы элдик 

жыйындын чечимине ылайык жумуштун аткарылышына төмөндөгүдөй кызмат 

көрсөтүү акылары бекитилсин. 

1. Кош айдоо дың жер -  1800 сом 30 литр май 

2. Жер айдоого колесный трактор- 1400 сом 20 литр май 

3. Себүү                       -   800 сом  10 литр май 

4. Планировка             -   600 сом   10 литр май 

5. Тырмоо                    -   1200 сом   10 литр май 

6. Арык тартуу            -   250 сом   5 литр май 

7. Чөп чабуу                -   1200 сом 10 литр май 

3. Малдарга болгон бааны бекитүү маселеси жөнүндө 2022-жылдагы элдик жыйындын 

чечимине ылайык төмөндөгүдөй мал багуу акылары бекитилсин. 

1. Уй-бука   -  400 сом 

2. Кой-эчки -  50 сом 

3. Жылкы    - 400 сом 

4. Жазтоого көчүү 20-апрелден кечиктирилбестен, ал эми жайлоого көчүү 1-майдан 

кечиктирилбестен көчүрүлсүн. Күзгү оруп-жыюу жумуштары аяктагандан кийин  

төрт түлүк малдардын көчүп келүү графиги 2022-жылдын 1-октябрынан 5-

октябрына чейин бекитилсин(аба ырайы эске алынсын). 

5. Мал баккан чабандар бекитилген графиктен эрте көчүп келсе, көчүп конуу 

графигин бузган болсо мал башына бодо малга 2000 (эки мин) сом, кой-эчкиге 

500(беш жүз) сомдон, ал эми айылдардын тургундарына ички корука (эгин 

талааларына, көп жылдык чөптөргө) кирген малдары үчүн бодо малга  2000 (эки 

мин) сом, кой-эчкиге 500(беш жүз) айып пул салынсын 

6. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Семиз-Бел айыл өкмөтүнүн 

башчысы Б.Акишовго   милдеттендирилсин. 

 

 

 

Төрага:                                                                                                            Б.Намазбек уулу 

 

Жөнөтүлсүн: иш кагазына, айыл өкмөтүнө, жайыт комитетине, а/башчысына 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ 

НАРЫН ОБЛАСТЫ 

КОЧКОР РАЙОНУ 

СЕМИЗ-БЕЛ АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН 

АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ 

 

 

 
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОЧКОРСКИЙ РАЙОН 

АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ  СЕМИЗ 

БЕЛЬСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА 
 

 


