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Абай АСАНКЕЛДІҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Қазақстан кейінгі кезде саяси жаңғыр-
ту үдерісінде парламентаризмді дамы-
туға ерекше ден қойғанын атап өткен 
жөн. Былтыр Конституцияға енгізіл-
ген өзгерістер мен толықтырулар нəти-
жесінде əділ əрі ашық ережелері бар 
саяси жүйенің мүлде жаңа стандарт-
тары енгізілді. Саяси партияларды 
тіркеу рəсімі айтарлықтай жеңілдетілді. 
Тіркеудің қажетті шегі төмендетілді. 
Мəжіліске өту шегі 7 пайыздан 5 пайызға 
төмендеді. Яғни 20 мың қол жинаудың 
орнына 5 мың қол жинау жеткілікті. 
Бастамашы топ мүшелерінің қажетті 
саны да 30 пайызға азайды. Сайлау 
бюллетеньдеріне «бəріне қарсымын» де-
ген баған қосылды. 

Əлбетте, мұның бəрі саяси партия-
лар дың санын арттырып, саяси бəсекені 
күшейтетіні, халық қалаулыларының жаңа 
легі пайда болуына септігін тигізетіні 

сөзсіз. Нəтижесінде, биылғы сайлауға 
екі жаңа партия қатысты. Соның бірі – 
«Respublica» Парламент құрамына кірді. 
Осындай өзгерістердің нəтижесінде 
Парламенттегі фракциялар саны екі есе-
ге артты. Мəжілістегі партиялардың 
көбеюі Парламентте пікір əралуан дығын 
қалыптастыратыны анық. 

Сонымен мұқым халық асыға күткен 
партиялық тізім де жариялан ды. Жалпы, 
жаңа шақырымдағы депутат тар дың 
70 пайызы жаңарды. Басым дауыс ты 
«Amanat» иеленгендіктен, кім дерге 
мандат бұйыратыны біраз қауымды 
қызықтырғаны жасырын емес. Партия 
тізімі жартылай жаңарды деп айтуға 
толық негіз бар. 

«Amanat» ұсынғандардың жарты-
сы ғана бұған дейін Парламенттегі 
заң шығару жұмысынан тікелей ха-
бардар. Яғни 40 депутаттың 19-ы VII 
шақырылымда Мəжіліс мандатын алған-
тұғын. Олардың қатарында Мəжіліс 
төрағасы болған Ерлан Қошанов, 

партияның атқарушы хатшысы Елнұр 
Бейсенбаев, заңгер Айгүл Құспан секілді 
бірқатар азамат бар. Ал Мұрат Əбенов 
пен Бақтықожа Ізмұхамбетов оның 
алдындағы шақырылымда Мəжіліс 
құрамында болған еді. 

Депутат атағын жаңа алғандар 
қатарында бұрынғы министрлер, вице-
министрлер, əкімдер, қоғам белсенділері 
жетерлік. Мəселен, Білім жəне ғылым 
министрі қызметін атқарып, ұстаздар 
қауымы мен жұртшылық ықыласына 
бөленген Асхат Аймағамбетов «Amanat» 
ұсынған тізімге енді. Бұдан бөлек, 
бұрынғы вице-министрлер Татьяна 
Савельева ,  Мəди Такиев ,  Ақсу 
қаласының экс-əкімі Нұржан Əшімбетов 
те Мəжіліске барады. 

Сонымен қатар журналистер Мақсат 
Толықбай, Нартай Сəрсенғалиев, 
Сергей Пономарев, белгілі блогерлер 
Максим Рожин мен Самат Нұртаза 
депутаттық мандат иеленді. Ерекше 
айта кетерлігі, белгілі айтыскер ақын 
Ринат Зайытовқа да Мəжілістен орын 
бұйырды. Айтыстарда билікті талай 
мəрте сынаған, халықтың ықыласына 
бөленген ақын ендігі жерде елдің мұң-
мұқтажын Парламентте көтереді.

(Соңы 3-бетте)

Халық сенімін ақтайтын шақ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жаңа жыл кірген тұста басталып, екі жарым айға созылған саяси кезең мәреге 
жетті. Күні кеше Мәжіліске �ткен партиялар кімдерге мандат бұйырғанын 
хабарлады. Осылайша, жаңа сайланған т�менгі Палатаның мүшелері толық 
анықталды. «Бұл ән бұрынғы әннен �згерек» демекші, бұл сайлау да, Мәжіліс 
мүшелері де бұрынғыдан �згеше сипатта.   
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––
Катонқарағай ауданының 
түкпіріндегі Берел ауылын-
да жайылым мен шабындық 
жерлер тарылып бара жа-
тыр. Оған себеп, жер телімі 
әу баста тең б�лінбеуі деседі 
тұрғындар. 
––––––––––––––––––––––

Мерей ҚАЙНАРҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Жуықта берелдіктер редак-
циямызға қос бірдей хат жол-
дады. Екеуі екі түрлі мəселе 
болғанымен, төркіні біреу: жайы-
лым мен шабындықтың аздығы. 
Дегенмен Катонқарағай ауданын-
да 20 мың гектар жер мемлекетке 
қайтарылып, қайта бөліне бастаған 
екен. Жалпы, игерілмей жатқан не-
месе заңсыз алынған жерлер билік 
назарында екенін де еске сала 
кетейік.

Берел – тоғыз жолдың торабын-
да жатқан туристік əлеуеті мол 
ауыл. Əйгілі Рахман қайнары, 
Берел қорық-музейі, Мұзтау, 

Қаракөл, Шындығатай секілді 
көрікті жерлерді көремін десеңіз, 
аядай ғана Берел ауылын басып 
өтесіз. Ауылдың тұрғындары да 
еңбекпен біте қайнасқан. Бірақ 
туризмнен гөрі атакəсіп – мал 
шаруашылығымен айналысқанды 
жөн санайды. Өйткені туризм – 
мезгілдік жұмыс, əрі кетсе үш 

ай. Содан кейін Алтайдың ау-
ылдарында мүлгіген тыныштық 
орнайды. Демек, күнкөріс көзі – 
мал өсіру. Алайда тұрғындардың 
пікірінше, ауыл жерден таршылық 
көріп отыр. Хат жолдау себептері де 
сол. Мəселенің мəн-жайы түсінікті 
болуы үшін хаттарды ықшамдап, 
оқырман назарына ұсынайық. 

«Халық ауылда малын жайып, 
тебіндетіп, шөбін шауып отырған 
екі учаске бар – «Қызылтас» жəне 
«Белдеу». Алайда Ұлттық парк 
басшылары жол жөндеді деген 
сылтаумен «Қызылтас» учаскесін 
Ерік Əміреновке алып беріп отыр. 
Е.Əміренов «Мен 13 млн теңге ақша 
салып, жолды жөндедім. Енді бұл 
жер менікі», дейді. Күрелген жері 
– 20 метр ғана. Біз де билет алып 
отыр едік. Ауылда шабындық жері 
жоқ адамдар да бар. Жалпы ауылда 
120-дай үй десек, 1000 гектар жерін 
бір адамға бере сал ған. Қалған 119 
үй қайда бара ды? Е.Əміренов «Мен 
он жылға алдым» деп малымызды 
жерінен қуады. Соның салдарынан 
мал жоғалып жатыр. Президенттің 
ауылға жағдай жасалсын деген 
Жолдауына кереғар əрекет қой 
бұл?! Аудан əкімі бұл мəселені 
шешіп бере алмады. Осы дауды 
шешіп берулеріңізді өтінеміз», 
деп қос параққа хат жазып, қол 
қойысқан.

(Соңы 4-бетте)

ЖАНАЙҚАЙ

САЙЛАУ – 2023

Шабындық және жайылымдық жер жетпейді

Абай АЙМАҒАМБЕТ,
«Egemen Qazaqstan»

Жақын көршілерімізбен салыстыр-
ғанда жанар-жағармай бағасының төмен 
екені рас. Бізде дизель литріне 260 
теңгеден сатылса, оның бағасы Ресейде 
– 367, Өзбекстанда – 544, Қырғызстанда 
– 408 теңге. Мұнай сервистік компа-
ниялар одағының басшысы Рашид 
Жақсылықовтың айтуынша, бұл жерде 
біз ескермей қалатын бір мəселе бар. 

«Көршілеріміз – Өзбекстан да, 
Қырғызстан да егінмен айналысады. 
Бізбен бір мезгілде егін еккеннен кейін, 
оларға да жанар-жағармай міндетті түрде 

қажет. Еккен өнімінен көбірек пайда көру 
үшін олар арзан жанар-жағармай алу 
мақсатында бізге қарай келеді», дейді 
Рашид Жақсылықов. 

Сөйтіп, біздің отын заңсыз жолмен, 
арзан бағада шетел аса бастайды. Energy 
Monitor телеграм-каналының авторы 
Нұрлан Жұмағұловтың айтуынша, мем-
лекет дизель бағасын шетелдік транспорт 
үшін – 450 теңге, жергілікті азаматтар 
үшін 230-260 теңге етіп бекітіп қойды. 
Бір қарағанда анық та түсінікті көрінетін 
мұндай тəртіп нарықта тапшылық туды-
рып жатыр. 

(Соңы 5-бетте)

МӘСЕЛЕНІҢ МӘНІСІ

Жанар-жағармай 
тапшылығы
Оны жоюдың жолы қандай?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
К�кжиектен к�ктем к�рінгеннен бастап елде жанар-жағармай бағасына 
қатысты мәселенің де шеті қылтияды. �зірге к�рші елдер мен салыстырғанда 
ең т�менгі баға бізде тіркеліп тұр. Соңғы 5 жыл да бензиннің б�лшек бағасы 
небәрі 13 пайызға �сіпті. Жыл са йын  ғы орташа �сім 2,3 пайыз болған. Ал 
дизель отыны 30 пайыз ға қымбаттаған (жылдық орташа �сімі – 5,3 пай-
ыз). Мұн дай к�рсет кішпен Қазақстан жанар-жағармайы арзан 10 елдің 
қатары на еркін еніп тұр. Бірақ...
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

РЕСМИ

ХРОНИКА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ЗАҢЫ

«2023 – 2025 жылдарға арналған 
республикалық бюджет туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңына �згерістер мен 
толықтыру енгізу туралы

1-бап. «2023 – 2025 жылдарға арналған республикалық 
бюджет туралы» 2022 жылғы 1 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңына мынадай өзгерістер мен 
толықтыру енгізілсін:

1) 1, 7 жəне 13-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
«1-бап. 2023 – 2025 жылдарға арналған республикалық 

бюджет тиісінше осы Заңға 1, 2 жəне 3-қосымшаларға сəйкес, 
оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекiтiлсiн: 

1) кiрiстер – 19 063 995 118 мың теңге, оның iшiнде:
салықтық түсiмдер бойынша – 14 279 036 264 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер бойынша – 351 800 230 мың теңге;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша 

– 1 248 374 мың теңге;
трансферттер түсiмдерi бойынша – 4 431 910 250 мың 

теңге;
2) шығындар – 21 647 463 677 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 416 911 978 мың теңге, 

оның iшiнде:

(Жалғасы 8-бетте)

Мемлекет басшысының өкімімен Мəди Төкешұлы 
Такиев Қазақстан Республикасы Президенті Əкімшілігінің 
Əлеуметтік-экономикалық мониторинг бөлімінің 
меңгерушісі лауазымынан босатылды.
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6-бет

Ассамблеяның 
жаңа кезеңі

14-бет 15-бет

Қайталанбайтын 
Қожықов

Жиынға мемлекеттік органдардың 
басшылары,  Ұлттық құрылтай 
мүшелері, қоғам қайраткерлері мен 
басқа да азаматтар шақырылған.

П а р л а м е н т т і ң  б і р л е с к е н 

палаталарының отырысындағы 
Президенттің сөйлейтін сөзі 29 нау-
рыз күні сағат 10:00-де республикалық 
телеарналарда жəне əлеуметтік 
желілерде тікелей эфирде көрсетіледі.

VIII шақырылымның 
бірінші сессиясы

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев VIII сайланған Қазақстан 
Республикасы Парламентінің бірінші сессиясының ашылуында с�з с�йлейді.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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(Соңы. Басы 1-бетте)

«Ауыл» партиясы ұсынған 
тізімде заң шығарушы органның 
жұмысымен Жигули Дайрабаев 
қана жете таныс. Партия төр аға -
сының орынбасары 1990 жылы 
Жоғарғы Кеңестің XII шақы ры-
лы мында депутат болып сай лан-
ған еді. Былтыр прези денттікке 
үміткер атанған Қарақат Əбден де 
тізімге енді. Бұдан бөлек, Ерболат 
Саурықов, Серік Егізбаев сынды 
азаматтарға да Мəжілістен мандат 
бұйырды.

«Respublica» партиясы жа-
ңа дан құрылғандықтан əрі құ -
рамына кілең жастар жинал-
ған дықтан, ешқайсысы бұрын-
с о ң д ы  з а ң  ш ы ғ а р у ш ы  о р -
ган жұмысына араласқан емес. 
Партия төрағасы, «Олжа Арго» 
холдингінің бас директоры Ай -
дар бек Қожаназаров, «Akniet Phar -
maceuticals» компаниясының бас-
шысы, партияның тең төрағасы 
Рус лан Берденов, тағы бір тең төр-
аға Динара Шүкіжанова де пу тат 
ата нып отыр. Бұдан бөлек, Ол жас 
Құс пеков, Динара Наумова жəне 
Нұр гүл Тау секілді мүшелер де бар. 

Өздеріңізге мəлім, бұған 
дейін Мемлекет басшысы Қа-
сым-Жомарт Тоқаевтың ұсыны-
сы  мен Парламентке өткен пар-
тия  лар тізімінде жастарға, əйел-
дерге 30 пайыздық квота беріл ген 
еді. Биылдан бастап бұл тізім  ге 
мүмкіндігі шектеулі аза мат т ар да 
қосылды. Демек қоғамдағы бүкіл 
əлеу меттік топ қамтылды деген сөз. 
Мəселен, алғаш рет Парламентте 
мүмкіндігі шектеулі 6 депутат ел 
үшін еңбек етпек. Бұл еліміз үшін 
де, халықаралық қоғамдастық үшін 
де маңызды мəселе. «Respublica» 
– осы ережені қатаң сақт аған пар-
тияның біреуі. Мəсе лен, депутат-
тық мандат алған дар дың жартысы 
əйел. Оның үстіне, ешқайсы да 40-
қа толмаған, кілең жастар. 

Ал Динара Наумова балалар да-
ғы церебералды паралич (ДЦП) ау-
руына туабітті шал дық қан. Əдетте, 
мұндай науқасқа ұшы ра ған дар 
мүмкіндігі шектеулі аза маттар 
қатарына жатады ғой. Алайда 
Динара ханым жасынан нағыз 
жанқиярлық пен ерік-жігердің 
үлгісін көрсете біл ген. Туғаннан 
«ДЦП»-ға шал дыққ ан оны 3 жа-
сында анасы тастап кеткен екен. 

Ал 13 жасқа толғанда ресми 
түрде өз қызынан бас тартқан. 
Бірнеше рет күрделі операция-
ны бастан өткергеннен кейін өз 
аяғымен жүруге мүм кіндік алып-
ты. Кейінірек «Менің арманым» 
байқауына қатысып, Қабанбай ба-
тыр ауылында мүмкіндігі шектеулі 
адамдарға арналған спорттық-
сауықтыру орталығын ашады. 

«Ақ жол» ұсынған тізімдегі 
алты адамның төртеуі, яғни Азат 
Перуашев, Ерлан Барлыбаев, 
Дания Еспаева жəне Қазыбек Иса 
VII шақырылымы депутаттық 
міндетті атқарған. ЖСДП атынан 
президенттікке үміткер болған 
Нұрлан Əуесбаев бастаған төрт 
адам депутат атанды. «Халық 
партиясы» атынан ұсынылған 
Магеррам Магеррамов пен Ирина 
Смирнова да өткен шақырылымда 
депутат болған. Айта кетерлігі, 
«Ха лық партиясы» да мүмкіндігі 
шек теулі азаматқа мүмкіндік беру-
ге шешім қабылдаған екен. Голбол 
мен тауға өрмелеуден Қазақ-
стан чемпионы, паралимпиада 
ойындарының қатысушысы Кен-
жеғұл Сейітжан да депутат атан-
ды. Көзі көрмесе де, өмірге ғашық 
азамат ендігі жерде мүмкін дігі 
шектеулі жандардың мəселе сін 
Парламент қабырғасында көтереді. 

Тағы бір айта кететін мəселе 
– Мəжілістегі 29 депутат мажори-
тарлы жүйе бойынша сайланғаны 
мəлім. Ең қызығы, һəм ерекше айта 
кетерлігі, мажоритарлы жүйе бо-
йынша сынға түскен үміткерлердің 
басым бөлігі, яғни 435 кандидат 
өзін-өзі ұсынған. Дегенмен бұл 
сайлауда «Amanat» ұсынған үміт-
керлердің бəсі жо ғары болды. 
Мəселен, талай жыл Парламентте 
еңбек еткен, заң шығарушы орган-
ның ұңғыл-шұңғылын жете білетін 
Нұртай  Сабильянов Абай облы-
сы атынан сайланды. Сондай-ақ 
Сеул Олимпиадасының грек-
рим күресінен күміс жүлдегері 
Дəулет Тұрлыханов та Астана 
қаласындағы №1 сайлау округінен 
оза шапты. Бұдан бөлек, «Amanat» 
тізімінде VІІ шақырылым депу-
таты болған Еділ Жаңбыршин, 
Гүлдара Нұрымова да бар.

Белгілі блогер, халық ара-
сында «Дəулеттен» атымен 
танылған Дəулет Мұқаев Аста-
на қаласындағы №2 сайлау 
окру гінен сайланды. Ұзақ жыл 

оппозициялық «Дат» басылымын 
басқарған Ермұрат Бапи да өз 
округінде жеңіске жетті. Сонымен 
қатар белгілі заңгерлер Бақытжан 
Базарбек, Абзал Құспан секілді 
азаматтар да Мəжіліс құрамына 
енді. 

Міне, осылайша, талайдың наза-
рын аударған саяси бəсеке аяқталды. 
Енді, депутаттар ант беріп, ресми 
түрде қызметіне кіріседі. Биылғы 
сайлаудың бұрынғыдан өзгеше 
болғанының бір себебі мына-
да. Мəжіліске алты партия өтіп 
отыр. Жалпы, көппартиялық – 
мемлекеттің демократияның даңғыл 
жолына түскенін дəлелдейтін негізгі 
өл шемнің бірі. Сондықтан төрт-
күл дүниенің түкпір-түкпі рінде 
азаматтық қоғамы саяси тұрғыда 
белсенді,  дамыған елдердің 
көбінде осындай жүйе бар. Мəсе-
лен, Франция, Германия, Ни дер-
ланд секілді мемлекеттер пар-
ламентіне бірнеше партия енген. 
Кейде сайлауға түскен партиялар 
50 пайыздық межеден аса алмай, 
коалиция құратынына талай мəрте 
куə болдық. Тіпті Италия, Израиль 
секілді кей елде коалиция құрудың 
өзі ұзаққа созылып, партиялар өзара 
тартысқа түседі.

Ұлттық құрылтай мүшесі, 
сая саттанушы Қазыбек Майгел-
диновтің айтуынша, Парламент 
сайлауына 7 партияның қатысып, 
алтауының Мəжіліске өтуі жақсы 
үрдіс. Өйткені мұндай құбылыс 
елде көппартиялық жүйенің орны-
ғуына зор үлес қосады.

«Биылғы сайлау – Президент 
бастамасымен үш жылда жүр-
гізіліп жатқан еліміздегі сая си ре-
формалардың нақты практи ка лық 
жүзеге асуы. Елімізде жаңа саяси 
күштердің пайда болуы, саяси плю-
рализмді дамыту үшін, саяси бə-
секелестік алғышарттарын жасау 
үшін сайлау туралы жəне сая си 
партиялар туралы заңдарға өзге-
ріс енгізілді. Əсіресе, сайлау жү -
йесін өзгертуге байланысты рес -
пуб  ликалық референдумда нақ ты 
мə селелер қарастырылды. Қазір  гі 
таңда жүзеге асып жатқан бағыт  тар-
дың бірі осы», дейді Қ.Майгелдинов.

Қорыта айтқанда, халық жаңа-
дан сайланған Мəжілістен үміт 
күтіп отыр. Тұрғындар таң дауын 
жасады, енді депутаттар артыл-
ған міндетті абыроймен атқаруы 
керек.

Жиынды ашқан Нұрлан 
Əбдіров Парламент депутат-
тарының кезектен тыс сайлауы 
өткен жылдың маусым айында 
республикалық референдумда 
жалпыхалықтық дауыс беру-
ден басталған үлкен сайлау 
циклін аяқтайтынын айтты. 

«Сайлауды өткізудің жаңа 
форматы азаматтардың саяси 
процеске қатысу мүмкіндіктерін 
едəуір кеңейтті жəне тұтастай 
сайлау саласын жандандырды. 
Парламент Мəжілісінің бар-
лық 98 депутаты тікелей сай-
лау құқығы негізінде сайлан-
ды, яғни тікелей азаматтар 
сай  лады», деп атап өтті ОСК 
төрағасы.

Ол сондай-ақ «Қазақ стан 
Республикасының Парла  менті 
жəне оның депутаттары    ның 
мəртебесі туралы» Конс-
ти ту циялық заңның 24-ба-
бына сəйкес Парламент де-
путатының өкілеттігі оны 
Орталық сайлау комиссиясы 
Парламент депутаты ретінде 
тіркеген кезден басталатынын 
атап өтті. 

Парламент Мəжілісінің 
V I I I  ш а қ ы р ы л ы м ы  д е -
путаттарын тір кеу туралы 
Орталық сайлау ко миссиясы 
Қазақстан Республи касы 
Парламенті Мəжілісінің VIII 
шақырылымы депутаттарын 
тіркеу мəселесі бойынша 

тиісті шешімдердің жобала-
рын əзірлегенін хабарлаған 
ОСК хатшысы Мұхтар Ерман 
баян дама жасады. Осылайша, 
ОСК қаулыларына сəйкес 
Пар ламенті Мəжілісінің VIII 
шақырылымының 98 депу таты 
тіркелді. Оның ішін де тір  кел-
ген алты саяси пар тия ның 
партиялық тізімдері бойынша 
69 депутат («Amanat» партия-
сы – 40, «Ақ жол» Қазақстан 
Демократиялық партиясы 
– 6, «Ауыл» партиясы – 8, 
Қазақстан Халық партиясы 
– 5, «Respublica» партиясы – 
6 жəне ЖСДП – 4 депутат) 
жəне 29 депутат бірмандаттық 
аумақтық сайлау округтері 
бойынша сайланды. 

ОСК төрағасы Нұрлан 
Əбдіров депутаттарға рес-
публиканың жоғары өкілді 
органында ел игілігі үшін 
жемісті жұмыс тілей отырып, 
куəліктер мен төс белгілерді 
тапсырды.

«Қазақстан Республикасындағы сайлау ту-
ралы» 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Қазақстан 
Республикасы Конституциялық заңының 12, 
45, 46 жəне 98-баптарына сəйкес Қазақстан 
Республикасының Орталық сайлау комиссиясы 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қазақстан Республикасы Парламенті 
Мəжілісі нің сегізінші шақырылымы депутат-
тары тіркелсін:

1) «Ақ жол» Қазақстанның демократиялық 
партиясының партиялық тізімі бойынша:  

Барлыбаев Ерлан Хайланұлы 
Бейсенбаев Ержан Алмабекұлы 
Еспаева Дания Мəдиқызы 
Иса Қазыбек Жарылқасынұлы 
Перуашев Азат Тұрлыбекұлы 
Садықов Асқар Аманбайұлы 

2) «Amanat» партиясының партиялық тізімі 
бойынша:

Авершин Константин Викторович
Адамбеков Тілектес Серікбайұлы
Аймағамбетов Асхат Қанатұлы
Əбдиев Ерлан Тұрсынбай ұлы
Əбенов Мұрат Абдулəмитұлы
Əлтай  Аманжол Дүй сенбай ұлы
Əшімбетов Нұржан Кемерұлы
Əшімжанов Жанарбек Садықанұлы
Бəшімов Марат Советұлы
Бей сенбаев Елнұр Сабыржанұлы
Бейсенғалиев Берік Тұрсынбекұлы
Дементьева Наталья Григорьевна
Ергешбаев Мұрат Нəлқожаұлы
Елеуов Ғалымжан Алмасбекұлы
Зайытов Ринат Рифхатұлы
Имашева Снежанна Валерьевна
Казанцев Павел Олегович
Керімбек Болат Бақбергенұлы
Колода Дмитрий  Владимирович
Кучинская Юлия Владимировна
Қошанов Ерлан Жақанұлы
Құспан Ай гүл Сай фоллақызы
Мұсабаев Самат Базарбай ұлы
Нұртаза Самат Русланұлы
Пономарев Сергей Михайлович
Рау Альберт Павлович
Рожин Максим Николаевич
Савельева Татьяна Михай ловна
Саиров Ерлан Биахметұлы
Сарым Айдос Əміроллаұлы
Сəрсенғалиев Нартай Аралбайұлы
Смағұлов Бауыржан Əміржанұлы
Смышляева Екатерина Васильевна
Сүлей менова Жұлдыз Досбергенқызы
Тəкиев Мəди Төкешұлы
Тұрғанов Дүй сенбай  Нұрбай ұлы

Толықбаев Мақсат Мəлікұлы
Шапақ Үнзилə
Шаталов Никита Сергеевич
Ізмұхамбетов Бақтықожа Салахатдинұлы

3) «Ауыл» Халықтық-демократиялық 
патриот тық партиясының партиялық тізімі 
бойынша:  

Абден Қарақат Жақсылыққызы 
Арсютин Николай Геннадьевич 
Баққожаев Анас Ахатұлы 
Дайрабаев Жигули Молдакалықұлы 
Егізбаев Серік Рахметоллаұлы 
Зейнуллин Аян Талғатұлы 
Саурықов Ерболат Байұзақұлы 
Серіков Таңсəуле Ғабдыманапұлы 

4) Жалпыұлттық социал-демократиялық 
партия сының партиялық тізімі бойынша:  

Əуесбаев Нұрлан Сатыбалдыұлы 
Рақымжанов Асхат Нұрмағамбетұлы 
Сағандықова Ажар Бақытқызы 
Сайлаубай Наурыз Саятұлы

5) Қазақстан Халық партиясының партиялық 
тізімі бойынша:

Магеррамов Магеррам Мамедович 
Сейтжан Кенжеғул Социалұлы 
Смирнова Ирина Владимировна 
Сұңқар Ислам Еркінұлы 
Танашева Гаухар Шаймерденқызы

6) «Respublica» партиясының партиялық 
тізімі бойынша:

Берденов Руслан Арысбекұлы 
Құспеков Олжас Хайроллаұлы 
Наумова Динара Рүстамқызы 
Тау Нұргүл 
Ходжаназаров Айдарбек Асанұлы 
Шүкіжанова Динара Аманжелқызы 

2. Тіркелген Қазақстан Республикасы 
Парла менті Мəжілісінің депутаттарына 
куəліктер жəне омырауға тағатын белгілер 
тапсырылсын.

3 .  Осы қаулы бұқаралық  ақпарат 
құралдарында жариялансын.

Қазақстан Республикасы Орталық сайлау 
комиссиясының Т�рағасы 

Н.�БДІРОВ

Қазақстан Республикасы Орталық сайлау 
комиссиясының хатшысы

М.ЕРМАН

Астана қаласы 2023 жылғы 28 наурыз
№ 69/761

Қазақстан Республикасы Парламенті 
Мәжілісінің партиялық тізімдер 

бойынша сайланған VIII шақырылымы 
депутаттарын тіркеу туралы

Мәжілістің VIII шақырылымы: 
Депутаттар тіркелді

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Нұрлан �бдіровтің т�рағалығымен Парламент Мәжілісінің 
VIII шақырылымы депутаттарын тіркеу мәселесі бойынша 
Орталық сайлау комиссиясының отырысы �тті. Парламент 
Мәжілісінің жаңадан сайланған депутаттары, бұқаралық 
ақпарат құралдарының �кілдері қатысқан отырыс ОСК 
интернет-ресурсында к�рсетілді. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Халық сенімін 
ақтайтын шақ

Алғаш рет 6 партия өкілі заң 
шығарушы органның 69 мандаты-
на ие болды. Арасында жетін ші 
шақырылымда Парламент мін бе-
рінен өзекті мəселелерді көтере 
білген Қазыбек Иса мен Ер лан 
Саировтың партия тізімі арқы лы 
мандатқа қайта ие болғаны қуан-
тады. Өйткені олардың бұған дейін 
ұлтқа қатысты мəселелер тура лы 
талай депутаттық сауал жолда-
ғандарын көз көріп, құлақ естіді. 

Мəжіліске партия тізімімен 
халыққа сүйкімі бар Асхат Айма ғам-
бетовтің өткенін жұрт əлеуметтік 
желіде қуана жазып жатыр. Халық 
айтса, қалт айтпайды. Жас болса да, 

сенім мандатына ие болған азамат. 
Енді халық қалаулысы ретінде осы 
сенімді ақтай ала ма, жоқ па, оған 
да уақыт төреші.

Бірмандатты округтер бойын-
ша сайланған депутаттар арасында 
Ермұрат Бапи, Мұқаш Ескендіров 
пен Гүлдара Нұрымованы ерекше 
атар едім. Алғашқысы шындықты 
шырқырата айта алды, «Дат» жо-
басымен шығарған газеттері өзекті 
тақырыптарды батыл көтере алды. 
Сол үшін газеттері талай жабылды. 
Онда да қайтқан жоқ. Оған күмəн 
келтіргендер «Даттың» бұрынғы мен 
бүгінгі тігінділерін қараса болады. 
Жамбыл облысынан сайланған соңғы 

екеуі расында халық қалаулысы. 
Жерлестерімнің басым бөлігі сай-
лауда оларға дауыс берді. Сенім 
білдірді. Мұқаш Зұлқарнайұлы 
сылдыр сөздің емес, нақты істің 
адамы екенін баяғыда-ақ дəлелдеп 
қойған. Ал Гүлдара Алданышқызы 
жетінші шақырылымда «халық 
қалаулысы» атына əбден лайық 
екенін көрсетті. Өз саласы саналатын 
медицина мəселесін талай көтерді. 
Құры көтеріп қана қойған жоқ, оның 
шешілуіне де азды-көпті үлес қосты. 
Сегізінші шақырылымда да солай 
болатынына күмəн жоқ.

Əрине, кімнің кім екенін уақыт 
көрсетеді. Тек 98 депутат халық 
сенімінен артық баға жоқ екенін 
ұмытпай, тұрғындардың тұрмысын 
түзейтін заңдардың қабылдануына 
ықпал етсе болғаны.

Жасұлан М�УЛЕНҰЛЫ,
«Қазақ» газетінің бас редакторы

Бірақ  сайлау  барысында 
анық  талған кейбір көзге түскен 
нəрсе – көптеген кандидаттың өз 
бағдарламаларын жеткілікті деңгей-
де насихаттай алмады. Ақпарат-
тың сайлаушыларға толыққанды 
жетпегені, олар туралы мəліметтің 
аздығы кейбір үміткерлердің сая-
си рейтингін төмендетті деуге бо-
лады. Алматы қаласындағы сай-
лаушылар санының аздығы үгіт-
насихат жұмысының толыққанды 
жүргізілмегенін көрсетеді. 

Биыл ел аймақтары мен елді 
мекендеріндегі 10 мыңнан аса сай-
лау учаскесінде, 62 басқа елдердегі 
сайлау пункттерінде Қазақстан 

Парламенті пен мəслихаттары-
на депутаттарды сайлау жоғары 
деңгейде өтті деп нақты айта ала-
мыз. Бұл сайлаудың тағы бір өзіндік 
ерекшелігі деп екі түрлі бағыттағы 
сайлаудың бір күнге біріктіріліп, 
бір уақытта өткізілуін атауға бола-
ды. Нəтижесінде, қазіргі əлеуметтік 
сипаты күрделі заманда осы əрекет 
еліміз үшін үлкен қаржылық жəне 
уақыттық тиімділігі бар қадам деп 
бағаланады. Жаңа тарихи кезеңде 
нұрлы ақылға, нақты нəтижелерге, 
əлеу меттік жəне тұлғалық жауап-
кер шілікке сүйенген прагматизм 
зама ны туды. Сол қисынмен алға 
қарай үйлесімді жылжыған орынды.

«Amanat» саяси кеңістікте 
басымдық танытатын партия 
екенін тағы да дəлелдеді, «Ауыл» 
партиясының екінші орынға 
шығып, жаңадан құрылған «Рес-
пуб лика» партиясының үшінші 
орынға жайғасуы – биылғы сай-
лаудың өзіндік жаңалығы. Бірақ 
бұл жағдайды кездейсоқ нəтижелер 
деп те атауға болмайды. Демек, 
елімізде барлық деңгейде демокра-
тиялану үдерістері өзінің ерекше 
келбетін байқата бастады. Тек енді 
барлығымызға əділеттілік қағи-
датын партиялық жəне дара тұл-
ғалық жауапкершілікпен тікелей 
астастырып отыру маңызды.

Серік НҰРМҰРАТОВ,
Философия, саясаттану және 

дінтану институты Философия 
орталығының директоры

Артылатын үміт зор

Әділетті болу – басты бағдар

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Сонымен Мәжілістің су жаңа 98 депутаты анықталды. Тізімге 
қарасаңыз, к�бі ел алдында жүрген азаматтар. �рине, алдын ала 
тон пішуге болмас. Елдің қамы мен мұң-мұқтажы жолында тер 
т�гіп, жоғары билік алдында халықтың с�зін с�йлей ала ма, жоқ 
па, оны уақыт к�рсетеді. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Парламент мен мәслихатқа жаңа депутаттар 7 партияның 
қатысуымен сайланып қана қоймай, олардың бір б�лігінің �зін-
�зі ұсыну жолымен бәсекеге түсуі сындарлы қадам.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


