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Ұлттық Қауіпсіздік Комитеті – Отан үшін 25 жыл

Ақтау қаласының облыстық драма театрында Ұлттық Қауіпсіздік Комитетінің құрылғанына 25 жыл
толуына арналған салтанатты мереке өтті. Іс-шарада ҰҚКД ардагерлері мен қызметкерлері алғысхат пен
медальдармен марапатталды.
1992 жылдың 13 шілдесінде Президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев еліміздің арнайы қызметін - Ұлттық
қауіпсіздік комитетін құру туралы Жарлыққа қол қойды.
Жиында облыс әкімі Ералы Тоғжанов барлық ҰҚК қызметкерлерін құттықтап, сөз сөйледі.
- Құрметті Ұлттық қауіпсіздік комитетінің ардагерлері мен қызметкерлері!
Баршаңызды бүгінгі кәсіби
мерекелеріңіз – Қазақстанның Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері күнімен шын жүректен құттықтауға
рұқсат етіңіздер! Бүгін - Тәуелсіз Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігін сақтауға ел алдында адал ант берген
азаматтардың кәсіби мерекесі болып саналатын ұлы күн. Елбасымыз айтқандай: «Ортақ үйіміздің тыныштығын
көздің қарашығындай сақтау – сіздердің қасиетті парыздарыңыз!» Соңғы 26 жылда еліміз қалыптасу
кезеңдерін басынан өткізіп, әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан жаңғырып, орасан зор жетістіктер мен мол
табыстарға қол жеткіздік.Еліміздің тыныштығын қорғау – игі іс, асқақ абырой! Отбасыларыңыз аман, дендеріңіз
сау, еңбектеріңіз жемісті болсын! – деп облыс әкімі Ералы Тоғжанов құттықтады.
Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Маңғыстау облысы бойынша департаментінің бастығы
Ерлік Тайжанов қызметкерлерді кәсіби мерекесімен құттықтап, атқарылған жұмыстар туралы баяндады.
- Бүгін, ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкерлері Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік
Комитетінің құрылуына және мемлекеттік арнаулы орган ретінде қалыптасуына 25 жыл толуын мерекелеуде.
Өткен жылдарда Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік Комитеті Маңғыстау облысы бойынша
Департаменті ортақ күш-жігердің нәтижесінде, Отанға деген адалдыққа, кәсіби біліктілікке және ұжымдық
жұмысқа негізделген өзіндік қағидалары мен құндылықтары түзелген еліміздің арнаулы қызметінің заманауи
кәсіби аумақтық органы ретінде танылды.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Қауіпсіздік Комитетінің Төрағасы Кәрім Қажымқанұлы Мәсімов Ұлттық
Қауіпсіздік Комитетінің құрылуының 25-жылдығы қарсаңында арнаулы қызметтің жұмыс нәтижесін қорыта
келе, ҰҚК-мен соңғы 10 жылда 100-ге жуық террористік сипаттағы күштеу акцияларының алды алынғанын атап
өтті. Халықаралық террористік ұйымдардың тарапынан Қазақстанға ұмтылыстарына тосқауыл қойылды.
Серіктес арнаулы қызметтермен бірлесе отырып, ондаған террористер мен экстремистер құрықталып,
экстрадицияланды.
Сондай-ақ, Маңғыстау аумағында жүзеге асырылған «Виктория» қарсы барлау операциясы арнаулы
қызметтің тарихында өшпес ізін қалдырды.
Департаменттің қарсы барлау басқармасымен маңызды міндеттер орындалуда. Шетелдік арнаулы
қызметтердің құпия ақпараттарға қол жетуге бағытталған жоспарларына тосқауыл қойылды, -деді Ерлік
Тайжанов.
Маңғыстау облысы әкімінің баспасөз қызметі
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