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КИРИШҮҮ

Бул ЭСКЕРТМЕ 2020-жылы өтө турган Кыргыз Республикасынын 
жергиликтүү кеңештерине  депутаттыкка талапкерлигин коюу  чечимин 
кабыл алган жарандарга арналган.  

Эскертме  2019-жылы шайлоо мыйзамдарына киргизилген өз-
гөртүүлөргө ылайыкталып иштелип чыккан. Кабыл алынган өз-
гөртүүлөр шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүүгө багытталган жана 
төмөнкү мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизилген:   

✔ «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Респу-
бликасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүн-
дө», «Кыргыз Республикасынын референдумдары жөнүндө» КР 
конституциялык мыйзамдарына;

✔ «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» КР 
Мыйзамына;

✔ «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө», «Жергиликтүү 
кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө», «Борбор ша-
ардын статусу жөнүндө», «Ош шаарынын статусу жөнүндө» КР 
Мыйзамдарына.

НЕГИЗГИ ӨЗГӨРТҮҮЛӨР ТӨМӨНКҮ АСПЕКТИЛЕР БОЮНЧА КАБЫЛ 
АЛЫНГАН: 

1. Административдик ресурсту кыянаттык менен пайдаланууга 
жол берилбестик жөнүндө ченемдер;

2. Жарандардын шайлоо процессине инклюзивдүүлүгүн (камтылуу-
сун) жакшыртуу боюнча чаралар;

3. Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын шай-
лоо укуктарын камсыздоо боюнча чаралар;

4. Кыргыз Республикасынын Президенттигине талапкерлерди су-
нуштоо жана каттоо тартибин жана Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин 
тактоо;

5. Жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоодо добуш 
берүүнүн бирдиктүү күндөрүн белгилөө (апрель жана октябрь);

6. Шайлоо дайындалган күнгө  чейинки 6 айдан аз убакытта кат-
талган саясий партиялардын шайлоого катышуусуна чектөө кир-
гизилет. 
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7. Шайлоо өнөктүгүн каржылоону көзөмөлдөө жана ачык-айкын-
дуулук боюнча ченемдер; 

8. Шайлоодогу талаш-тартыштарга байланышкан ченемдер;

9. Айылдык кеңештин депутаттарынын мандаттарынын 30 пайы-
зын аялдар үчүн резервге калтыруу менен гендердик теңчи-
ликти камсыздоонун кепилдиктери бекитилген; 

10. Талапкерлерди каттоо мөөнөтү аяктаганга чейин кылмыш жаса-
гандыгы үчүн соттолгондугу мыйзамдарда белгиленген тартипте 
жоюлбаган жарандар, ошондой эле соттолгондугу мыйзамдарда 
белгиленген тартипте жоюлгандыгына же жоюлбагандыгына ка-
рабастан, оор жана өзгөчө оор кылмыштарды жасагандыгы үчүн 
соттолгон жарандар шаар мэри жана айыл өкмөтүнүн башчысы 
кызматын ээлегенге тыюу салынган; 

11. Жергиликтүү кеңештин сессияларына жүйөлүү себептерсиз 
системалуу түрдө катышпагандыгы үчүн жоопкерчиликке тар-
туу жол-жоболору такталган. Жергиликтүү кеңешке жергилик-
түү кеңештин жыйналыштарына жүйөлүү себептерсиз бир жыл 
ичинде төрт жолудан ашык катышпагандыгы үчүн жергиликтүү 
кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда 
токтотуу жөнүндө маселени демилгелөөгө укук берилген;

12. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын 
башчысын шайлоо тартиби өркүндөтүлгөн ж.б.

Эскертме  шайлоо өнөктүгүнүн бардык аспектилери менен нюанста-
рын камтыбаганы менен шайлоо процесси жаатындагы көп берилген су-
роолорду ачыктап, чечмелейт. 

Кабыл алууга ыңгайлуу болуш үчүн текст «суроо-жооп» форматын-
да түзүлгөн, берилип жаткан суроолор суроо         белгиси, көңүл бурууну 
талап кылган учурлар илеп белгиси          ,ыктымалдуу коркунучтар – ми-
налар         белгиси менен белгиленип коюлган. 

Бул Колдонмо сиздер үчүн пайдалуу болооруна ишенебиз.

АР БИРИҢИЗДЕРГЕ ЧЫН ДИЛДЕН ИЙГИЛИК каалоо менен, 

«Аялдарды колдоо  борбору» КБ
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КЫСКАРТУУЛАРДЫН ТИЗМЕСИ 

АAБ Административдик-аймактык бирдик

Жогорку сот Кыргыз Республикасынын Жогорку соту 

Жаран Кыргыз Республикасынын жараны 

Ишенимдүү адам Талапкердин, саясий партиянын ишенимдүү адамы

ЖргК депутаты Кыргыз Республикасынын жергиликтүү                                      
кеңешинин депутаты 

ЖК депутаты   Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты 

ШК депутаты Кыргыз Республикасынын шаардык кеңешинин депутаты

АК депутаты  Кыргыз Республикасынын айылдык кеңешинин депутаты 

ШК Шайлоо комиссиясы 

ШУ Шайлоо участогу 

Конституция Кыргыз Республикасынын Конституциясы

КР БШК КТТ  Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум 
өткөрүү боюнча борбордук шайлоо комиссиясына                      
караштуу көзөмөлдөп-текшерүү тобу 

КР Кыргыз Республикасы 

ЖргК Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңеши 

ЖӨБО Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү 
өз алдынча башкаруу органы 

ИИО Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары 

МБО Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органы 

ШКдагы өкүл Талапкердин, саясий партиянын шайлоо 
комиссияларындагы өкүлү 

ЖМК Жалпыга маалымдоо каражаттары 

АШК Аймактык шайлоо комиссиясы 

УШК Участкалык шайлоо комиссиясы 

Ыйгарым                     
укуктуу өкүл 

Талапкердин, саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлү 

БШК Кыргыз Республикасынын Борбордук 
шайлоо комиссиясы 
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ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР 

ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРДИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО                 
УЧУРУНДА КИМ ШАЙЛОО УКУКТАРЫН ЖҮЗӨГӨ АШЫРА АЛАТ?

Кыргыз Республикасынын жарандары, КР Конституциясына ылайык, 
активдүү жана пассивдүү шайлоо укугуна ээ. 

Төмөндөгү таблицада «активдүү» жана «пассивдүү» шайлоо укукта-
ры түшүнүктөрү такталып берилген: 

 

«Жергиликтүү жамаатка тиешелүүлүк паспорттогу жашаган жери-
нин каттоосу менен аныкталат»

(3-берене. Жергиликтүү жамааттардын 
мүчөлөрүнүн шайлоо укуктары)

КР ЖАРАНДАРЫ АКТИВДҮҮ ДА, ПАССИВДҮҮ ДА ШАЙЛОО                              
УКУКТАРЫНА ЭЭ. ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРДИН ДЕПУТАТТЫГЫНА 

ШАЙЛООГО КАТЫШУУ КӨЗ КАРАШЫНАН АЛГАНДА:

Активдүү шайлоо укугу – жа-
рандардын мамлекеттик бийлик 
органдарына жана жергиликтүү 

өз алдынча башкаруу органдары-
на шайлоого болгон укугу.

Сот тарабынан аракетке жөндөм-
сүз деп табылган же соттун мый-
замдуу өкүмү күчүнө киргендиги 
боюнча эркиндигинен ажыратуу 

жайларында кармалып турган 
жарандардын шайлоого жана 

шайланууга укугу жок. 

Соттуулугу мыйзамда белгилен-
ген тартипте жоюлбаган адамдар-

дын жергиликтүү кеңештердин 
депутаттыгына шайланууга 

укугу жок.

Шайлоо өткөрүлүп жаткан                         
тиешелүү ААБнын жергилик-

түү жамаатынын мүчөлөрү                                 
болуп саналган, 18 жашка толгон                                
Кыргыз Республикасынын жаран-
дары жергиликтүү кеңештердин 

депутаттарын шайлоо укугуна ээ. 

21 жаш куракка толгон, жалпы орто 
билимден төмөн эмес билими бар, 
тиешелүү ААБнын жергиликтүү 

жамаатынын мүчөсү жергиликтүү 
кеңештин депутаты болуп шайла-

нууга укуктуу. 

Пассивдүү шайлоо укугу – жаран-
дардын мамлекеттик бийлик органда-

рына жана жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдарына шайланууга 

болгон укугу.
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ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ ОРГАНДАРЫНА 
ШАЙЛООГО ЖАНА ШАЙЛАНУУГА КИМДИН  УКУГУ ЖОК?

Депутаттарды 
ШАЙЛООГО 
УКУГУ ЖОК

Сот тарабынан аракетке жөндөмсүз деп табылган же 
соттун мыйзамдуу өкүмү күчүнө киргендиги боюнча 
эркиндигинен ажыратуу жайларында кармалып турган 
жарандардын шайлоого жана шайланууга укугу жок. 

Шайлоо өткөрүлүп жаткан тиешелүү ААБнын 
аймагында жайгаштырылган аскер бөлүктөрүнүн 
мөөнөттүү кызмат өтөгөн аскер кызматчылары, өзүнүн 
туруктуу жашаган жеринен тышкары альтернативдүү 
кызмат өтөгөн адамдар, ошондой эле тиешелүү 
жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү болуп саналбаган, 
окутуунун күндүзгү формасынын студенттери 
жана аспиранттар иш жүзүндө жайгашкан жери 
(кызматы, окуусу) боюнча жергиликтүү кеңештердин 
депутаттарын шайлоого катышпайт. 

Кылмыш жасоодо шектүүлөр жана айыпталуучулар 
катары камакта кармоо жайларында кармалып турган 
Кыргыз Республикасынын жарандары, алар шайлоо 
өтүп жаткан тиешелүү ААБнын аймагында туруктуу 
жашаган жана алардын камакта кармоо жайлары ушул 
ААБнын аймагында жайгашкан шартта, камакта кармоо 
жайларында добуш берүүгө укуктуу.

ШАЙЛАНУУГА 
Депутат болууга 
УКУГУ ЖОК 

Соттуулугу мыйзамда белгиленген тартипте 
жоюлбаган адамдар.

(3-берене. Жергиликтүү жамааттардын мүчөлөрүнүн шайлоо укуктары) 

ШААРДЫК ЖАНА АЙЫЛДЫК КЕҢЕШТЕРДИН ДЕПУТАТТАРЫН 
ШАЙЛООНУН АЙЫРМАЧЫЛЫКТАРЫ ЭМНЕДЕ?  

(47-берене. Жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо системасы)

ШААРДЫК                       
КЕҢЕШТЕРДИН 
ДЕПУТАТТАРЫН 

ШАЙЛОО  

АЙЫЛДЫК                               
КЕҢЕШТЕРДИН 
ДЕПУТАТТАРЫН 

ШАЙЛОО 

пропорциялуу система, б.а. 
партиялык тизме боюнча 
өткөрүлөт

мажоритардык система, б.а. 
өзүн өзү көрсөтүү жолу 
менен өткөрүлөт
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ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРДИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО  
КАНДАЙ МӨӨНӨТТӨ ЖАНА КИМ ТАРАБЫНАН ДАЙЫНДАЛАТ?

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо Президент тара-
бынан шайлоо күнүнө чейин 60 календардык күндөн кечиктирилбестен 
дайындалат.

ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРДИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛООНУ 
ЖӨНГӨ САЛГАН МЫЙЗАМДАР 

Бардык деңгээлдеги депутаттарды шайлоо төмөнкү улуттук 
мыйзамдар менен жөнгө салынат:

1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы, 2017-ж.

2. «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Респу-
бликасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүн-
дө»  Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамы, Биш-
кек ш., 2011-жылдын 2-июлу, №68

3. «Кыргыз Республикасынын шайлоолор менен референдумдарды 
өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Респу-
бликасынын мыйзамы, Бишкек ш., 2011-жылдын 30-июну, №62 

4. «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө», 
Бишкек ш., 2011-жылдын  14-июлу, №98 ж.б. 

ТАЛАПКЕРЛЕРДИ КӨРСӨТҮҮ ЖАНА КАТТОО 
ТАЛАПКЕРЛЕРДИ КАТТООДОН БАШ ТАРТУУ 
ЖАНА КАТТООНУ ЖОККО ЧЫГАРУУ 

Саясий партиялар тарабынан көрсөтүү:
Саясий партия чыгарууга укуктуу

Шаардык 
кеңештерге 
депутаттарды 
шайлоо боюнча 

Ар бир бирдиктүү шайлоо 
округу боюнча ушул жерги-
ликтүү кеңеш үчүн белгилен-
ген депутаттык орундардын 
санынан бир жарым эседен аз 
эмес сандагы талапкерлерди;

Талапкерлерди көрсөтүү 
саясий партиянын съездинде 
(конференциясында), анын 
регионалдык бөлүмүнүн 
жыйналышында (конферен-
циясында) жүзөгө ашырылат. 

Айылдык 
кеңештерге 
депутаттарды 
шайлоо боюнча

Ар бир көп мандаттуу 
шайлоо округу боюнча 
ушул округ боюнча 
белгиленген мандаттардын 
санынан ашпаган сандагы 
талапкерлерди.

Өзүн өзү көрсөтүү 
тартибинде айылдык 
кеңештин депутаттыгына 
талапкерди көрсөтүү 
тийиштүү АШКга талапкер 
болуу ниети жөнүндө 
арыз берүү жолу менен 
жүргүзүлөт. 
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Шаардык кеңештердин жана айылдык кеңештердин депутат-
тыгына талапкерлерди көрсөтүү мөөнөттөрү:

Көрсөтүү Мөөнөттүн башталышы Мөөнөттүн аякташы 

Шаардык 
кеңештердин 
депутаттыгына 
талапкерлердин 
тизмеси 

Шайлоо дайындалган 
күндөн тартып 

Шайлоо күнүнө чейин 
40 календардык күн                         
калганда 

Айылдык 
кеңештердин 
депутаттыгына 

Шайлоо дайындалган 
күндөн тартып

Шайлоо күнүнө чейин 
30 календардык күн                         
калганда 

Саясий партиянын жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына та-
лапкерлерди көрсөтүү жөнүндө чечими жашыруун добуш берүү 
менен кабыл алынат.
Саясий партиялар башка партиялардын мүчөлөрү болуп саналган 
адамдарды талапкерликке көрсөтүүгө УКУКСУЗ.

МААНИЛҮҮ! Шаардык кеңешке талапкерлердин тизмесин түзүүдө 
саясий партиялар бир жыныстагы адамдардын 70 пайыздан ашпаган 
өкүлчүлүгүн эске алууга МИЛДЕТТҮҮ, мында саясий партиядан, шай-
лоочулардын топторунан көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмесинде аял-
дардын жана эркектердин кезегинин айырмасы эки позициядан ашпоого 
тийиш. 

(49-берене. Жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына
 талапкерлерди көрсөтүү)

ТАЛАПКЕРЛЕРДИ КАТТОО КАНДАЙЧА ЖҮРГҮЗҮЛӨТ ЖАНА 
КАТТАЛУУ ҮЧҮН КАНДАЙ ДОКУМЕНТТЕР КЕРЕК БОЛОТ?

Айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлерди каттоо 
үчүн талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү добуш берүү 
күнүнө 30 календардык күн калгандан кечиктирбестен тиешелүү 
АШКга төмөнкүлөрдү берет:

1) өзүн өзү көрсөтүү жөнүндө арызды же партиянын (мажоритардык 
система боюнча саясий партия тарабынан талапкер көрсөтүлгөн учурда) 
аталышын көрсөтүү менен саясий партиянын талапкерлерди көрсөтүү 
жөнүндө чечимин;

2) өзү жөнүндө маалыматтары (биографиялык жана башка маалы-
маттар) менен талапкер тарабынан толтурулган атайын форманы, ал 
форманы АШКдан алуу керек;

3) талапкердин паспортунун көчүрмөсүн;
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4) шайлоо күрөөсүн киргизгендигин ырастоочу документ;

5) документтер:

- башка мамлекеттин жарандыгынын жоктугу жөнүндө;

- соттуулугунун жоктугу же болбосо негизинде талапкер соттолгон 
Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин беренесинин (беренеле-
ринин), чет мамлекеттин мыйзамынын беренесинин (беренелеринин) 
номерин (номерлерин) жана аталышын (аталыштарын) көрсөтүү менен 
мурда болгон, учурдагы соттуулугу жөнүндө, эгерде талапкер учурдагы 
Кыргыз Республикасынын Жазык кодекси менен кылмыш деп таанылган 
жосундар үчүн көрсөтүлгөн мыйзам актыларына ылайык соттолсо;

6) ар бир талапкер тарабынан толтурулган, мыйзамдарда белгилен-
ген формадагы жеке маалыматтарды жыйноого жана текшерүүгө ма-
кулдук.

Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү жана ушуга байла-
ныштуу өз алдынча өзүн өзү көрсөтүү жөнүндө арызды жазууга, ушул 
Мыйзамда каралган башка документтерди толтурууга мүмкүнчүлүгү 
жок талапкер көрсөтүлгөн учурда ушул адам башка адамдын жардамын 
колдонууга укуктуу. Мында каттоо документтерин толтурууга жардам 
көрсөткөн адамдын ыйгарым укуктары нотариалдык жактан ырасталуу-
га тийиш же болбосо жетекчинин колу жана саясий партиянын мөөрү ме-
нен күбөлөндүрүлүүгө тийиш.

АШК документтерди берген ыйгарым укуктуу өкүлгө ал документ-
терди алгандыгын жазуу жүзүндөгү ырастоону берүүгө МИЛДЕТТҮҮ.

Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясы документтерди кабыл ал-
ган күндөн тартып, 10 календардык күндүн ичинде талапкерлердин 
көрсөтүү тартиби мыйзамдын талаптарына ылайыктыгын текшерет 
жана талапкерлерди каттоо жөнүндө чечим кабыл алат же болбосо кат-
тоодон баш тартуу жөнүндө жүйөлүү  чечим чыгарат.

Көрсөтүлгөн текшерүү анын ичинде мыйзамдар менен бекитилген 
ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү системасын кол-
донуу менен жүзөгө ашырылат.

Мында шайлоо комиссиясы документтерден талапкерлерди каттоо 
үчүн тоскоолдук болуп саналган ылайык келбөөчүлүктү тапса, доку-
менттер алынгандан кийин 24 сааттын ичинде шайлоо комиссиясы бул 
ылайык келбөөчүлүктөр жөнүндө талапкерге маалымдоого милдеттүү. 
Талапкер маалымдоо алынган учурдан тартып 48 сааттын ичинде зарыл 
болгон өзгөртүүлөрдү киргизүүгө жана оңдолгон документтерин тие-
шелүү аймактык шайлоо комиссиясына берүүгө укуктуу. 
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Талапкерди каттоодон баш тартууга эмнелер негиз болуп бере 
алат?

1) талапкерди каттоо үчүн ушул Мыйзамга ылайык зарыл болгон 
документтерди бербөө, ошондой эле талапкерликти көрсөтүүнүн ушул 
Мыйзам менен каралган тартибин сактабоо;

2) талапкерде пассивдүү шайлоо укугунун жоктугу;

3) ушул шайлоодо талапкердин башка партиянын тизмесинде кат-
талгандыгынын факты бар экендиги;

4) талапкердин башка мамлекеттин жарана экини же болбосо анда 
Кыргыз Республикасынын жарандыгынын жоктугу;

Талапкерлердин тизмесин каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим                     
боюнча Борбордук шайлоо комиссиясына же сотко ДАТТАНЫЛЫШЫ 
мүмкүн. 

Жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына талапкерлерди каттоо 
добуш берүүчү күнгө 20 күн калганда аяктайт.  

АШК талапкерлер катталган күндөн тартып 2 календардык күндүн 
ичинде талапкерлерге катталган датасын көрсөтүү менен талапкердин 
тиешелүү күбөлүктөрүн берет.

ШАЙЛОО КҮРӨӨСҮ ДЕГЕН ЭМНЕ? 

Өзүн өзү көрсөткөн талапкерлерге, ошондой эле жергиликтүү 
кеңештерге талапкерлерди көрсөткөн саясий партияларга шайлоо 
күрөөсүн киргизүүсү  зарыл. 

ШАЙЛОО КҮРӨӨСҮ ТӨМӨНКҮДӨЙ 
ӨЛЧӨМДӨ БЕЛГИЛЕНЕТ:

Бишкек жана Ош 
шаардык кеңештерине 

Бишкек жана Ош 
шаарларынан башка 
шаардык кеңештерге 

айылдык кеңештерге 

50 000 сом 20 000 сом 1 000 сом
 



11

Шайлоо күрөөсү депутаттыкка талапкерлерге төмөнкүдөй 
учурларда кайра кайтарылып берилет:

1) шайлоонун жыйынтыктары расмий жарыяланган күндөн тартып 10 
календардык күндөн кечиктирбестен тиешелүү шайлоо комиссиясына 
өзүнүн фондун түзүүнүн булактарын, ошондой эле жүргүзүлгөн бардык 
сарптоолорунун өлчөмү жөнүндө отчетту берген шартта, добуш берүүгө 
катышкан шайлоочулардын 15 пайыздан кем эмесинин добушун алса;

2) эгерде шайлоо комиссиясы  талапкерди, талапкерлердин тизмесин 
каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алса;

3) шайлоо бюллетендеринин тексти жана формасы бекитилгенге 
чейин шайлоого андан ары катышуудан баш тартса.

Күрөөнүн калган суммасы бюджетке чегерилүүгө тийиш

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШТИН ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕРДИН 
ШАЙЛОО ФОНДУ ДЕГЕН ЭМНЕ?

Жарандар айылдык кеңешке талапкерлигин көрсөткөн учурдан 
тартып ыйгарым укуктуу өкүлү аркылуу, саясий партиялар айыл-
дык кеңешке талапкерлерди көрсөткөн учурдан тартып катталуу 
үчүн документтерди бергенге чейин шайлоо кампаниясын каржылоо 
үчүн шайлоо фондборун түзүшөт. 

Шайлоо фонддору төмөнкү акчалай каражаттардын эсебинен 
түзүлүшү мүмкүн: 

✔ талапкердин жеке каражаттары, 50 000 сомдон ашпаган;

✔ саясий партия бөлүп берген каражаттар, 100 000 сомдон ашпа-
ган;

✔ жеке жактардын кайрымдуулугу, ар биринин өлчөмү 50 000 
сомдон ашпаган;

✔ юридикалык жактардын кайрымдуулугу, ар биринин өлчөмү                     
50 000 сомдон ашпаган.

✔  Шайлоо фондунун каражаттарынын эсебинен талапкердин чы-
гымдарынын чектелген суммасы 500 000 сомдон ашышана урук-
сат эмес.

Төмөнкүлөргө шайлоо фонддору ыктыярдуу кайрымдуулук кылуу-
га ТЫЮУ САЛЫНАТ: 

✔ чет өлкөлүк мамлекеттердин, чет өлкөлүк мамлекеттик органдар-
дын, мекемелердин жана ишканалардын, башка чет өлкөлүк юри-
дикалык жактардын, алардын филиалдарынын жана өкүлчүлүк-
төрүнүн, чет өлкөлүк жарандардын, эл аралык уюмдардын, чет 
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өлкөлүк жарандар жана юридикалык жактар катышуучу болуп 
саналган, Кыргыз Республикасында катталган юридикалык жак-
тардын;

✔ жарандыгы жок адамдардын;

✔ мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдын-
ча башкаруу органдарынын;

✔ мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер менен ишканалар-
дын;

✔ уставдык капиталында мамлекеттик же муниципалдык үлүшү 
болгон, ошондой эле салыктарды, жыйымдарды жана башка мил-
деттүү төлөмдөрдү төлөө боюнча жеңилдиктерден пайдаланган 
юридикалык жактардын;

✔ аскер бөлүктөрүнүн, аскердик мекемелердин жана уюмдардын;

✔ укук коргоо органдарынын, соттордун;

✔ кайрымдуулук иши менен алектенген уюмдардын;

✔ диний уюмдардын;

✔ жашыруун кайрымдуулуктар (жашыруун кайрымдуулук кылуу-
чу деп өзүнүн төмөнкү маалыматтарынын бирин: фамилиясын, 
атын, атасынын атын, жашаган жеринин дарегин, паспорттук                  
маалыматтарын көрсөтпөгөн, ошондой эле өзү жөнүндө анык 
эмес маалыматтарды көрсөткөн жаран түшүнүлөт).

Ишкердик ишмердигин юридикалык жак түзбөстөн жүргүзүп жаткан, 
мамлекеттик бюджеттин же КР Социалдык фондунун алдында карызы 
бар юридикалык же жеке жактардын акчалай каражаттарды чегеришине 
ТЫЮУ САЛЫНАТ. 

Шайлоо фонддорурун каражаттары максаттуу жумшалышы керек. 
Алар шайлоо өнөктүгүн өткөрүүгө байланышкан чыгымдарды жабуу 
үчүн гана пайдаланылышы керек. 

ТАЛАПКЕРДИН СТАТУСУ 

Бардык талапкерлер Мыйзамда белгиленген учурлардан тышкары 
учурларда БИРДЕЙ УКУКТАРГА ЭЭ жана бирдей милдеттерди атка-
рышат.

Төмөнкү кызматтарды ээлеген талапкер талапкерлиги көр-
сөтүлгөн учурдан тартып шайлоонун жыйынтыктары аныктал-
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ганга чейин кызматтык же кызмат ордундагы ыйгарым укуктарын 
убактылуу токтото турат: 

✔ ЖК депутатын же Президентти кошпогондо мамлекеттик саясий 
кызматкер;

✔ мамлекеттик кызматтын түрүнө карабастан (жарандык, аскер, 
укук коргоочу, дипломатиялык) мамлекеттик кызматкер;

✔ жергиликтүү кеңештин депутатынан башка муниципалдык сая-
сий кызматкер;

✔ муниципалдык кызматкер;
✔ мамлекеттик, муниципалдык ишкананын, мекеменин, мамлекет-

тик (муниципалдык) катышуунун үлүшү 30 пайыздан ашык бол-
гон ишкананын жана алардын түзүмдөрүнүн жетекчиси;

✔ ЖМК кызматкери.

Талапкерлер менен алардын ишенимдүү адамдарына эмгектик 
укуктук мамилелер чөйрөсүндөгү кепилдиктер

Катталган талапкер шайлоо өткөрүү учурунда администрациянын 
(иш берүүчүнүн) демилгеси менен иштен (кызматынан) бошотулууга же 
анын макулдугусуз башка ишке которулууга, аскердик кызмат өтөөгө 
чакырылууга тийиш эмес. 

Катталган талапкердин шайлоого катышуу убактысы ал талапкер бо-
луп катталганга чейин иштеген адистиги боюнча жалпы эмгек стажысы-
на эсептелинет. 

ТАЛАПКЕРДИН КЫЗМАТ ОРДУНУН (КЫЗМАТТЫК) 
МИЛДЕТТЕРИНЕН/ЫЙГАРЫМ УКУКТАРЫНАН БОШОТУУ ЖАНА/
ЖЕ ТОКТОТУП ТУРУУ

Талапкер иштеген, кызмат өтөгөн мамлекеттик органдардын, жерги-
ликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, ишканалардын, мекемелер-
дин, уюмдардын жетекчилери, аскер бөлүктөрүнүн командирлери жана 
башка органдардын тиешелүү кызмат адамдары талапкер арыз, рапорт 
менен кайрылган учурдан тартып 3 календардык күндүн ичинде, мен-
чигинин түрүнө карабастан эмгек акысынын орточо өлчөмүн мекеменин, 
ишкананын, уюмдун эсебинен сактоо менен анын кызматтык ыйгарым 
укуктарын аткаруусун токтотуп турууга милдеттүү.
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АДМИНИСТРАТИВДИК РЕСУРСТАН КЫЯНАТТЫК МЕНЕН 
ПАЙДАЛАНУУ МҮМКҮНБҮ?

1. Административдик ресурсту кыянаттык менен пайдала-
нуу – бул талапкерлер, кызмат адамдары, мамлекеттик жана му-
ниципалдык уюмдардын жетекчилери, жалпыга маалымдоо кара-
жаттарынын жана интернет басылмаларынын мүчөлөрү жана 
уюштуруучулары шайлоодо, алардын мамлекеттик жарандык 
жана муниципалдык кызматчыларды же мамлекеттик, муниципал-
дык ишканалардын, мекемелердин, мамлекеттик (муниципалдык) 
катышуунун үлүшү 30 пайыздан ашкан ишканалардын жумушчу-
ларын контролдоосунун, бардык талапкерлердин теңдигин бузган 
тигил же бул талапкерлерди, саясий партияларды колдоонун саясий 
же башка формаларына өзгөрүп кетиши мүмкүн болгон финансыны 
жана аны бөлүштүрүүнү контролдоонун натыйжасында алынган 
адамдык, каржылык, материалдык, медиалык, институционалдык 
ресурстарды мыйзамсыз пайдаланышы.

Административдик ресурстарды кыянаттык менен пайдала-
нуунун түрлөрүнө төмөнкүлөр кирет:

1) талапкерди көрсөтүүгө жана (же) шайлоого өбөлгө болгон ишти 
жүзөгө ашыруу үчүн карамагындагы же башка кызматтык көз каранды-
лыкта турган адамдарды, башка мамлекеттик же муниципалдык кыз-
матчыларды, мамлекеттик же муниципалдык билим берүү уюмдарынын 
жана саламаттык сактоо мекемелеринин кызматчыларын тартуу;

2) эгерде башка талапкерлер ушул эле жайларды ушундай эле шарт-
тарда пайдалана албаган учурда, талапкерди көрсөтүүгө жана (же) шай-
лоого өбөлгө болгон ишти жүзөгө ашыруу үчүн мамлекеттик органдар 
же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ээлеген жайларды 
пайдалануу;

3) талапкерди көрсөтүүгө жана (же) шайлоого өбөлгө болгон ишти 
жүзөгө ашыруу үчүн мамлекеттик мекемелердин же жергиликтүү өз ал-
дынча башкаруу органдарынын иштөөсүн камсыз кылуучу телефондук, 
факсимиле жана башка байланыш түрлөрүн, маалыматтык кызмат көр-
сөтүүлөрдү, уюштуруу техникасын пайдалануу;

4) талапкерди көрсөтүүгө жана (же) шайлоого өбөлгө болгон ишти 
жүзөгө ашыруу үчүн мамлекеттик же муниципалдык менчикте турган 
транспорттук каражаттарды акысыз же жеңилдетилген шарттарда пай-
далануу;

5) кызматтык иш сапарлардын жүрүшүндө мамлекеттик кызматчы-
лардын же муниципалдык кызматчылардын кол чогултуусу, шайлоо ал-
дындагы үгүт иштерин жүргүзүүсү;
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6) кол чогултуу же шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүү мак-
сатында жалпыга маалымдоо каражаттарын артыкчылыктуу пайдала-
нуу (башка талапкерлерге салыштырганда);

7) мамлекеттик органдар жана (же) жергиликтүү өз алдынча башка-
руу органдары уюштурган массалык (коом алдындагы) иш-чаралар өт-
көндө үгүттөөчү сөз сүйлөө;

8) шайлоо өнөктүгүнүн мезгилинде жалпыга маалымдоо каражатта-
рында, үгүттөөчү басылма материалдарда аткарылган иштер жөнүндө 
отчетторду жарыялоо, талапкердин атынан тиешелүү шайлоо фондунун 
каражаттарынан төлөнбөгөн куттуктоолорду жана башка материалдар-
ды таркатуу.

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын, ошондой эле 
мамлекеттик, муниципалдык ишканалардын, мекемелердин, мамлекет-
тик (муниципалдык) катышуунун үлүшү 30 пайыздан ашкан ишканалар-
дын жана алардын түзүмдөрүнүн жетекчилеринин кызмат орундарын 
ээлеген талапкерлер кызматтык же кызмат ордунун абалынын артыкчы-
лыктарын жана административдик ресурстун башка түрлөрүн пайдала-
нууга УКУКСУЗ.

Талапкер болуп эсептелбеген жана мамлекеттик жана муниципал-
дык кызмат орундарын, ошондой эле мамлекеттик, муниципалдык иш-
каналардын, мекемелердин, мамлекеттик (муниципалдык) катышуунун 
үлүшү 30 пайыздан ашкан ишканалардын жана алардын түзүмдөрүнүн 
жетекчилеринин кызмат орундарын ээлеген адамдар талапкерди көр-
сөтүү же шайлоо максатында кызматтык же кызмат ордунун абалынын 
артыкчылыгын жана административдик ресурстун башка түрлөрүн пай-
даланууга укуксуз.

Жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана интернет басылмалары-
нын жетекчилерине, башкармалыгынын мүчөлөрүнө жана уюштуруучу-
ларына, журналисттерге, жалпыга маалымдоо каражаттарын чыгарган 
уюмдардын башка чыгармачыл кызматкерлерине, эгерде көрсөтүлгөн 
адамдар талапкердин, саясий партиянын ишенимдүү адамы же ыйга-
рым укуктуу өкүлү болуп саналса, жалпыга маалымдоо каражаттары 
аркылуу шайлоо өнөктүгүн чагылдырууга катышууга ТЫЮУ САЛЫНАТ.
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ТАЛАПКЕРЛЕРДИН, САЯСИЙ 
ПАРТИЯЛАРДЫН ШАЙЛОО 
КОМИССИЯЛАРЫНДАГЫ ИШЕНИМДҮҮ 
АДАМДАРЫ, ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ 
ӨКҮЛДӨРҮ

Талапкер, саясий партия ШКга төмөнкү өкүлдөрүн дайындоого 
укуктуу:

✔ ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн;
✔ ишенимдүү адамдарын;
✔ өкүлүн. 
КИМ ТАЛАПКЕРЛЕР МЕНЕН САЯСИЙ ПАРТИЯНЫН ШАЙЛОО 

КОМИССИЯСЫНДАГЫ ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ ӨКҮЛҮ, ИШЕНИМДҮҮ 
АДАМЫ ЖАНА ӨКҮЛҮ БОЛО АЛАТ? 

Жогорку Кеңештин, жергиликтүү кеңештин депутаттары, Жогорку 
Кеңештин, жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкерлер, саясий, 
атайын мамлекеттик кызмат орундарын жана саясий муниципалдык 
кызмат орундарын ээлеген адамдар, мамлекеттик жарандык жана му-
ниципалдык кызматчылар, шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү, судья-
лар, укук коргоо жана фискалдык органдардын кызматкерлери, диний 
ишмерлер, чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар ише-
нимдүү адамдар БОЛО АЛЫШПАЙТ.

ТАЛАПКЕРЛЕРДИН, САЯСИЙ ПАРТИЯЛАРДЫН 
ИШЕНИМДҮҮ АДАМДАРЫ 

Талапкер, саясий партиялар өзүлөрүнүн өкүлдөрүн дайындоого 
УКУКТУУ.

Ишенимдүү адамдарды каттоо талапкерди, талапкерлердин тизме-
син каттаган шайлоо комиссиясы тарабынан талапкердин арызынын, 
саясий партиянын жазуу жүзүндөгү сунуштамасынын жана ишенимдүү 
адам болууга макулдугу жөнүндө жарандын өзүнүн арызынын негизин-
де токтоосуз жүзөгө ашырылат. 

ШК ишенимдүү адамга БШК тарабынан белгиленген үлгүдөгү 
күбөлүк берет.

Ишенимдүү адамдарды дайындаган талапкерлер, саясий партиялар 
бул жөнүндө шайлоо комиссиясына кабарлоо менен аларды ар кандай 
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убакта чакыртып алууга УКУКТУУ, ал ишенимдүү адамдарга берилген 
күбөлүктөрдү жокко чыгарат.

(18-берене. Талапкерлердин, саясий партиялардын ишенимдүү адамдары)

ТАЛАПКЕРЛЕРДИН, САЯСИЙ ПАРТИЯЛАРДЫН                              
ИШЕНИМДҮҮ АДАМДАРЫНЫН ЫЙГАРЫМ УКУКТАРЫ 

Талапкердин, саясий партиянын ишенимдүү адамдарынын ыйга-
рым укуктары таблицада берилген:

Ишенимдүү адамдар төмөнкүлөргө 
УКУКТУУ:

Ишенимдүү адамдар төмөнкүлөргө 
УКУКСУЗ:

1. талапкерди, талапкерлердин 
тизмесин шайлоого көмөктөшүүчү 
үгүт жана башка ишти ар кандай 
мыйзам менен жол берилген 
түрлөрүндө жана мыйзамдуу 
усулдары менен жүзөгө ашырууга, 
алардын шайлоо алдындагы 
программаларын сунуштоого;

2. шайлоо алдындагы чогулуштарда, 
шайлоочулар менен 
жолугушууларда чыгып сүйлөөгө, 
шайлоо алдындагы дебаттар менен 
дискуссияларга катышууга;

3. шайлоо алдындагы чогулуштарды 
жана шайлоочулар менен 
чогулуштарды өткөрүүдө 
мамлекеттик органдардан жана 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдарынан зарыл жардам 
алууга;

4. шайлоо комиссияларынын 
жыйналыштарына катышууга;

5. добуш берүүнү өткөрүүдө, 
шайлоочулардын добуштарын 
эсептөөдө жана добуш берүүнүн 
жыйынтыктарын белгилөөдө 
шайлоо участкаларында болууга;

6. шайлоо комиссияларынын 
документтери, ошондой эле добуш 
берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө, 
шайлоонун натыйжалары жөнүндө 
протоколдор менен таанышууга;

7. шайлоо комиссияларынын 
чечимдерине жана аракеттерине 
(аракетсиздигине) даттанууга жана 
даттануулар менен арыздарды 
кароого катышууга.

1. шайлоо комиссияларынын ишине 
кийлигишүүгө;

2. добуш берилүүчү жайда шайлоо 
бюллетендерин алгандыгы үчүн 
шайлоочунун өтүнүчү боюнча 
ал үчүн кол коюуга, ошондой эле 
кабинада, атайын жабдылган 
жерде же жашыруун добуш 
берилүүчү бөлмөдө ал үчүн 
шайлоо бюллетенин толтурууга;

3. эгерде алар мындай жалпыга 
маалымдоо каражаттарынын 
редакцияларынын журналисттери, 
чыгармачыл кызматкерлери же 
болбосо кызмат адамдары болуп 
саналса, маалыматтык теле- 
жана радиопрограммаларды 
(берүүлөрдү) жүргүзүүгө, 
шайлоону жалпыга маалымдоо 
каражаттары аркылуу 
чагылдырууга катышууга.
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Ишенимдүү адам тиешелүү ШКга өзүнө берилген ырастаманы кайта-
рып берип, бул жөнүндө өзүн дайындаган талапкерге, саясий партияга 
маалымдоо менен ар кандай убакта өз демилгеси боюнча өзүнүн ыйга-
рым укуктарын алып салууга УКУКТУУ.

ТАЛАПКЕРДИН, САЯСИЙ ПАРТИЯЛАРДЫН ШАЙЛОО 
КОМИССИЯЛАРЫНДАГЫ ӨКҮЛДӨРҮ  

Талапкер, саясий партия катталгандан кийин анын инсандыгын 
ырастаган документтерди, анын негизги иш орду (ишинин түрү), турук-
туу жашаган жеринин толук дареги жана контакттык маалыматтары 
жөнүндө маалыматтарды берүү менен тиешелүү аймактык жана участ-
калык шайлоо комиссиясына өзүнүн өкүлүн (мындан ары – шайлоо ко-
миссиясындагы өкүл) дайындоого УКУКТУУ.

Шайлоо комиссияларындагы өкүлдүн ыйгарым укуктары анын тий-
иштүү шайлоо комиссиясы тарабынан катталган учурунан тартып 
башталат.  

21 жаш куракка чыккан, активдүү шайлоо укугуна ээ болгон жана Кы-
ргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашаган Кыргыз Республи-
касынын жараны шайлоо комиссияларындагы өкүл болууга УКУКТУУ.

Шайлоо комиссияларындагы өкүлгө БШК тарабынан белгиленген 
ырастама тиешелүү ШК тарабынан берилет.

Мамлекеттик же муниципалдык кызматты айкалыштыруучу ШК-
дагы өкүл өзүнүн кызматтык милдеттеринин же кызматтык аба-
лынын артыкчылыктарын пайдаланууга УКУКСУЗ.

Бир шайлоо комиссиясында дайындалган өкүл бир эле мезгилде 
башка Шайлоо Комиссиясынын өкүлү БОЛО АЛБАЙТ.

(19-берене. Талапкердин, саясий партиянын шайлоо комиссияларындагы 
өкүлүнүн статусу)

ТАЛАПКЕРЛЕРДИН, САЯСИЙ ПАРТИЯЛАРДЫН ЫЙГАРЫМ                           
УКУКТУУ ӨКҮЛДӨРҮНҮН ЫЙГАРЫМ УКУКТАРЫ 

Талапкерлер, саясий партиялар экиден ашык эмес ыйгарым укуктуу 
өкүлдөрдү дайындайт, алар шайлоого катышууга байланышкан маселе-
лер, анын ичинде каржылык маселелер боюнча тиешелүү талапкерлер-
ге, саясий партияларга өкүл болот.

Талапкердин, саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн тиз-
меси ар бир ыйгарым укуктуу өкүлдүн ыйгарым укуктарын, фамилия-
сын, аты-жөнүн, туулган датасын, паспортунун же анын ордун басуучу 
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документинин сериясы менен номерин жана ал берилген датаны, жаша-
ган жеринин дарегин, негизги ишинин же кызматынын ордун, ээлеген 
кызматын (негизги иштеген же кызмат кылган жери жок болгон учурда 
- ишинин түрүн), телефон номерин, ал эми талапкердин каржы маселе-
лери боюнча ыйгарым укуктуу өкүл үчүн - каржы документтерине кол 
коюу укугун көрсөтүү менен тиешелүү шайлоо комиссиясына тапшыры-
лат. Шайлоо Комиссиясына тапшырылган көрсөтүлгөн тизмеде саналган 
ар бир адамдын көрсөтүлгөн иштерди жүзөгө ашырууга ошондой эле 
жазуу жүзүндөгү макулдугу тиркелет. Мында талапкер, саясий партия 
ыйгарым укуктуу өкүлдүн ушул берененин талаптарына шайкештигин 
бекемдешет жана берилген маалыматтар үчүн мыйзамдарга ылайык жо-
опкерчилик тартышат.

Тиешелүү Шайлоо Комиссиясы зарыл документтер келип түшкөн 
күндөн тартып 3 календардык күндүн ичинде ыйгарым укуктуу өкүл-
дөргө каттоо күбөлүктөрүн берет же болбосо мыйзамга ылайык катто-
одон баш тартуу жөнүндө жүйөлүү чечимди кабыл алат. 

Ыйгарым укуктуу өкүл ШК каттоо күбөлүктөрүн бергенден кийин 
дайындалды деп эсептелинет жана ыйгарым укуктуу өкүлдүн укукта-
рына жана милдеттерине ээ болот.

ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ ӨКҮЛ ТӨМӨНКҮЛӨРГӨ УКУКТУУ:

1. тийиштүү АШКга талапкерди, талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн 
документтерди берүүгө;

2. ШКдан каттоого документтерди кабыл алуу жөнүндө жазуу жүзүндөгү 
ырастоону (маалымкатты) алууга;

3. шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүүгө, үгүт материалдарын таратууга;
4. талапкерлерге, саясий партияларга обо убактысын берүүнүн тартибин 

аныктоодо ШК тарабынан жүргүзүлүүчү чүчүкулактарга катышууга;
5. ыйгарым укуктуу өкүлдөрдү дайындаган талапкерге, саясий партияга 

тиешеси бар маселелер боюнча шайлоо комиссияларынын жыйналышта-
рына катышууга;

6. талапкердин, саясий партиянын тапшыруусу боюнча башка ыйгарым 
укуктарды жүзөгө ашырууга.

МААНИЛҮҮ! Талапкер, саясий партия тиешелүү ыйгарым укуктуу 
өкүлдү каттаган ШКга жазуу жүзүндө билдирип, мыйзам укуктуу өкүл-
дүн ыйгарым укуктарын ар кандай убакта токтотууга УКУКТУУ. 

Талапкердин, саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ый-
гарым укуктарынын мөөнөтү депутаттыкка талапкердин, бирдиктүү 
шайлоо округу боюнча саясий партиянын талапкерлеринин тизмесинде 
көрсөтүлгөн бардык талапкерлер талапкердин статусун жоготкон учур-
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дан тартып, бирок шайлоонун натыйжалары расмий жарыяланган күн-
дөн кечиктирилбестен аяктайт. Талапкердин, саясий партиянын каржы 
маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ыйгарым укуктары-
нын мөөнөтү шайлоонун натыйжалары аныкталган күндөн тартып 20 
календардык күндөн кийин аяктайт.

 (21-берене. Талапкерлердин, саясий партиялардын 
ыйгарым укуктуу өкүлдөрү)

ШАЙЛООЧУЛАРДЫ МААЛЫМДОО ЖАНА 
ШАЙЛОО АЛДЫНДАГЫ ҮГҮТ 

ШАЙЛООЧУЛАРДЫ МААЛЫМДОО ЖАНА ҮГҮТ ИШТЕРИН 
ЖҮРГҮЗҮҮ ЭМНЕ ҮЧҮН МААНИЛҮҮ? 

Шайлоочуларды маалымдоо, шайлоо алдындагы үгүт шайлоону 
маалымат жагынан камсыздоого кирет жана жарандардын эрк-ниетин 
аң-сезимдүү жана эркин билдириши менен шайлоонун айкындуулугуна 
көмөктөшөт. 

ШАЙЛООЧУЛАРДЫ МААЛЫМДОО МЕНЕН ШАЙЛОО 
АЛДЫНДАГЫ ҮГҮТ КАНДАЙЧА ЖҮРГҮЗҮЛӨТ?

ШАЙЛООЧУЛАРДЫ МААЛЫМДОО  

Колдонуудагы мый замдарга 
ылайык, шайлоочуларды маалымдоо 
МБО, ЖӨБО, ШК, ЖМК, юридикалык 
жана жеке жактарга жүктөлгөн. МБО, 
ЖӨБО, ШК жарандарга өз убагында 
жана анык маалымат берүү үчүн ЖО-
ОПТУУ болот. 

МААНИЛҮҮ! КР жарандары, та-
лапкерлер, саясий партиялар шайло-
ого катышуу үчүн ар кандай талап-
керлерди, талапкерлердин тизмесин 
жактап же аларга каршы үгүт жүр-
гүзүүгө, талапкерлердин, саясий пар-
тиялардын шайлоо алдындагы про-
граммаларын эркин жана ар тараптуу 
талкуулоого УКУКТУУ.  

(22-берене. Шайлоочуларды маа-
лымдоо менен шайлоо алдындагы үгүт 

иштерин жүргүзүү)
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Добуш берүү күнүнө чейинки акыркы 5 календардык күндө, ошон-
дой эле добуш берүү күнү коомдук пикирди сурап билүүнүн на-
тыйжаларын, шайлоонун натыйжаларынын божомолдорун, шай-
лоого байланышкан башка изилдөөлөрдү жалпыга маалымдоо 
каражаттарында, интернет-басылмаларда жарыялоого (чагыл-
дырууга) ЖОЛ БЕРИЛБЕЙТ.

ШАЙЛОО АЛДЫНДАГЫ ҮГҮТ 
КАНДАЙЧА ЖҮРГҮЗҮЛӨТ?

ҮГҮТ 
Шайлоо алдындагы үгүт иштери деген эмне?

Шайлоо өнөктүгүнүн мез-
гилинде Кыргыз Республи-
касынын жарандары, шай-
лоого катышпаган саясий 
партиялар каржылоону талап 
кылган шайлоо алдындагы 
үгүттү талапкерлер, саясий 
партиялар менен макулдашуу 
боюнча гана жана алардын 
шайлоо фонддору аркылуу 
жүргүзүүгө УКУКТУУ.

Үгүт иштери чогулуштарда, 
митингдерде жана ЖМК ар-
кылуу жүргүзүлүшү мүмкүн.  

Талапкерлерге, саясий пар-
тияларга жалпыга маалымдоо 
каражаттарына жетүүнүн бир-
дей шарттарына кепилдик бе-
рилет.

Талапкер, саясий партиялар жалпыга маалымдоо каражатта-
ры аркылуу өзүнүн үгүт иштеринин түрүн жана мүнөзүн өз алдынча                                     
аныктоого УКУКТУУ.

Үгүт жүргүзүү үчүн мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдары республикалык бюджеттин каражатта-
рынын эсебинен жолугушууларды өткөрүүнүн бардык талаптарына 
ылайык кеңеш жайларды, үгүт материалдарын илүү үчүн орундарды же 
аянттарды берүүгө ТИЙИШ. 
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КР жарандарына, талапкерлерге, саясий партияларга шайлоо өт-
көрүүдө КР мыйзамдарына ылайык үгүттү эркин жүргүзүү мамлекет та-
рабынан камсыз кылынат.

Үгүт чогулуштарда, митингдерде жана ЖМК аркылуу жүргүзүлүшү 
мүмкүн. Үгүт жүргүзүүнүн формалары менен ыкмалары КР мыйзамда-
рына шайкеш келиши керек.  ШК үгүт жүргүзүүнү жана шайлоочулар 
менен жолугушууларды өткөрүүнү камсыз кылууга тийиш. 

Төмөнкүлөр шайлоо алдындагы 
үгүт деп таанылат:

Үгүт төмөнкү жолдор менен жүзөгө 
ашырылат:

1. тигил же бул талапкер, 
талапкерлердин тизмеси үчүн 
добуш берүүгө же болбосо 
аларга каршы добуш берүүгө 
үндөөлөр;

2. талапкерлердин, саясий 
партиялардын бирине 
артыкчылык берүүнү билдирүү;

3. талапкерлерди, талапкерлердин 
тизмесин шайлоонун же 
шайлабоонун мүмкүн болуучу 
кесепеттерин баяндоо; 

4. алардын кесипкөйлүк иши же 
алардын өзүлөрүнүн кызматтык 
(кызмат ордунун) милдеттери 
менен байланышпаган 
талапкерлердин иши жөнүндө 
маалыматтарды таратуу.

1. ЖМК аркылуу;
2. жалпы иш-чараларды 

(чогулуштар жана жарандар 
менен жолугушуулар, көпчүлүк 
алдындагы дебаттар жана 
пикир алышуулар, митингдер, 
демонстрациялар, жүрүштөр) 
өткөрүү жолу менен;

3. басылма, көрмө-укма жана башка 
үгүт материалдарын чыгаруу 
жана таркатуу жолу менен;

4. мыйзам менен тыюу салынбаган 
башка формаларда.

Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматчылар, мамле-
кеттик саясий кызмат орундарын (Жогорку Кеңештин депутатта-
рын кошпогондо), атайын мамлекеттик жана саясий муниципалдык 
кызмат орундарын (жергиликтүү кеңештердин депутаттарын ко-
шпогондо) ээлеген адамдар, шайлоо  комиссияларынын мүчөлөрү, 
байкоочулар, эл аралык байкоочулар, диний ишмерлер, кайрым-
дуулук иши менен алектенген уюмдардын уюштуруучулары жана 
мүчөлөрү, 18 жашка толо элек адамдар, чет өлкөлүк жарандар 
жана уюмдар, жарандыгы жок адамдар үгүт жүргүзүүгө, ар кан-
дай ҮГҮТ МАТЕРИАЛДАРЫН ЧЫГАРУУГА ЖАНА ТАРАТУУГА 
УКУКСУЗ.

КР аймагында таратылуучу чет өлкөлүк ЖМКда шайлоо алдын-
да үгүт жүргүзүүгө тыюу салынат. Шайлоо өткөрүү мезгилин-
де чет өлкөлүк теле  жана радио программалар жазуу түрүндө 
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көрсөтүлөт жана уктурулат. Чет өлкөлүк теле жана радио про-
граммаларга талапкерлердин ар-намысын, кадыр-баркын жана 
иш беделин жаманатты кылган маалыматтарды таратууга ТЫЮУ 
САЛЫНАТ. Мындай учурларда ушул сыяктуу маалыматтарды та-
раткандыгы үчүн ЖООПКЕРЧИЛИК ЖМКны тараткандарга жүк-
төлөт. 

Эгерде көрсөтүлгөн жактар ушул ЖМКнын уюштуруучулары, 
талапкерлери же алардын өкүлдөрү болуп саналса, ушул Мый-
замга ылайык ЖМК редакцияларынын журналисттерине, башка 
чыгармачыл кызматкерлерине, ошондой эле кызмат адамдарына 
маалыматтык теле жана радио программаларды алып барууга, 
шайлоону ошол ЖМК аркылуу чагылдырууга катышууга ТЫЮУ 
САЛЫНАТ. Бул эреже «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын 
шайлоо жөнүндө» КР мыйзамынын 24-беренесинде каралган тар-
типте мамлекеттик жана жергиликтүү телерадио уюмдарынын 
каналдарында талапкерлер тарабынан акысыз обо убактысын 
пайдалануу учурунда үгүттүк чыгып сүйлөөлөрүнө тиешелүү 
болбойт.

МААНИЛҮҮ! Талапкерлер жана саясий партиялар тийиштүү шайлоо 
комиссиясында талапкер, талапкерлердин тизмелери катталган күндөн 
тартып 5 календардык күндөн кечиктирбестен тийиштүү шайлоо комис-
сиясына программаларын берет. Борбордук шайлоо комиссиясы талап-
кердин, саясий партиялардын программаларын расмий сайтта жарыя-
лайт.

МААНИЛҮҮ! Уюштуруучулары (кошумча уюштуруучулары)  мамле-
кеттик бийлик органдары  жана  жергиликтүү башкаруу органдары же 
аларга ведомстволук караштуулуктагы мекемелер жана ишканалар бо-
луп саналган, алар толугу менен же жарым-жартылай республикалык же 
жергиликтүү бюджеттин каражаттарынын эсебинен каржыланган ЖМК, 
ошондой эле салык төлөөдө жана милдеттүү төлөмдөрдү төлөөдө башка 
жалпыга маалымдоо каражаттарына салыштырганда жеңилдиктери бар 
жалпыга маалымдоо каражаттары талапкерлерге, саясий партияларга 
шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүүдө тең мүмкүнчүлүктөрдү 
камсыз кылууга МИЛДЕТТҮҮ.

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» КР 
Мыйзамынын 22-беренесинин 18-бөлүгүнүн колдонулушуна туура кел-
беген ЖМК талапкерлерге, саясий партияларга телерадио уюмдардын 
каналдарында обо убактысын, мезгилдүү басылмаларда басма аян-
тын берүү тартиби жөнүндө БШК тарабынан бекитилген нускамаларга 
ылайык талапкерлерге, саясий партияларга обо убактысын, басма аян-
тын келишимдик негизде берүүгө УКУКТУУ. 



24

МААНИЛҮҮ! Обо убактысы, мезгилдүү басма сөздө жарыялоо үчүн 
акы төлөөнүн өлчөмү бардык талапкерлер, саясий партиялар үчүн бир-
дей болууга тийиш. 

Шайлоо өткөрүүдө обо убактысына жана басма сөз аянтына акы 
төлөөнүн өлчөмү жана башка шарттары жөнүндө маалыматтар тие-
шелүү телерадиоберүү уюму, мезгилдүү басылманын редакциясы та-
рабынан шайлоону дайындоо жөнүндө чечим расмий жарыялангандан 
кийин 10 календардык күндөн кечиктирилбестен жарыяланууга жана 
БШКга берилүүгө тийиш. 

ШАЙЛОО АЛДЫНДАГЫ ҮГҮТ 
ЖҮРГҮЗҮҮ МӨӨНӨТТӨРҮ 

Шайлоо алдында үгүт бардык талапкерлерди, талапкерлердин тиз-
мелерин каттоо мөөнөтү аяктаган күндөн тартып башталат жана добуш 
берүү башталганга чейин 24 саат калганда токтотулат.

Кайра добуш берүүнү өткөрүүдө шайлоо алдындагы үгүт иштери 
кайра добуш берүүнү дайындоо жөнүндө чечим кабыл алынган учурдан 
тартып кайрадан башталат жана кайра добуш берүү башталганга чейин 
24 саат калганда токтотулат.

Мурда шайлоо комиссияларынын имараттарынан жана жайларынан 
тышкары жайгаштырылган басылма үгүт материалдары (баракчалар, 
плакаттар, билборддор жана башка материалдар) добуш берүү күнү 
мурдагы орундарында сакталат. 

(23-берене. Шайлоо алдында үгүт жүргүзүү мөөнөттөрү)

ТЕЛЕКӨРСӨТҮҮ ЖАНА РАДИО БОЮНЧА ШАЙЛОО                  
АЛДЫНДА ҮГҮТ ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ 
Талапкерлер, саясий партиялар «Жергиликтүү кеңештердин депу-

таттарын шайлоо жөнүндө» КР мыйзамынын 22-беренесинин 18-бөлү-
гүнүн колдонулушуна туш келген жана шайлоо өткөрүлүп жаткан ай-
мактарда телекөрсөтүүлөрдү, радио уктурууларды жүзөгө ашыруучу 
телерадио уюмдарынын каналдарында аларга акысыз берилген обо 
убактысын пайдаланууга укуктуу. Көрсөтүлгөн обо убактысы теле жана 
радио программалары аудиториянын көпчүлүгүн чогулткан мезгилге 
– саат 20дан саат 24кө чейинкиге туура келүүгө тийиш. Жергиликтүү 
кеңештердин депутаттарын шайлоодо үгүт жүргүзүү үчүн мамлекеттик 
телерадио уюму бөлүп берген акысыз обо убактысынын жалпы көлөмү 
жумуш күндөрү бир сааттан кем болбоого тийиш. Көрсөтүлгөн акысыз 
обо убактысы катталган жана берүүгө келген талапкерлердин, талап-
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керлерди көрсөткөн саясий партиялардын, ошондой эле талапкерлер-
дин тизмесин көрсөткөн саясий партиялардын ортосунда тең негизде 
бөлүштүрүлөт.

Бөлүнгөн эфирдик убакыттын жалпы көлөмүнүн кеминде жарымы 
талапкерлерге, талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиялар-
га дебаттарды жана башка ушундай үгүт иш-чараларын биргелешип 
өткөрүү үчүн гана каралат. Акысыз эфирдик убакыттын ушул үлүшүн 
пайдаланууга бардык талапкерлерге, саясий партияларга бирдей негиз-
дерде жол берилүүгө тийиш. 

МААНИЛҮҮ! Бөлүнгөн эфирдик убакыттын жалпы көлөмүнүн 1/3 аз 
эмес бөлүгү талапкерлерге, талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий 
партияларга дискуссияларды, «кереге кеңештерди» жана башка ушуга 
окшогон үгүт иш-чараларын биргелешип өткөрүү үчүн гана каралат. 
Акысыз эфирдик убакыттын ушул үлүшүн пайдаланууга бардык талап-
керлерге, саясий партияларга бирдей негиздерде жол берилүүгө тийиш.

Телерадио берүү уюмдарынын каналдарындагы биргелешкен үгүт 
иш-чараларына катталган талапкерлер жеке өздөрү гана, саясий парти-
ялар – ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, ишенимдүү адамдары аркылуу ка-
тыша алат. Биргелешкен үгүт иш-чараларына катышуудан баш тартуу 
биргелешкен үгүт иш-чараларга катышуудан баш тарткан катталган та-
лапкер, саясий партия үчүн берилген акысыз обо убактысынын өлчөмүн 
көбөйтүүгө алып келбейт. 

Биргелешкен үгүт иш-чарасына катышуудан баш тартуу же келбей 
калуу обо убактысынын берилишине алып келбейт.

Эгер талапкер, саясий партиянын өкүлү биргелешкен үгүт иш-чара-
сына объективдүү себептерден улам катыша албай калса, биргелешкен 
үгүт иш-чарасына катышпаган  башка талапкерлер, саясий партиялар 
менен катар эле өз обо убактысын пайдаланууну өтүнүүгө УКУКТУУ.  

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» КР 
мыйзамынын 22-беренесинин 18-бөлүгүнүн колдонулушуна туш келген 
телерадио уюмдары шайлоонун деңгээлине жараша талапкерлердин, 
саясий партиялардын үгүт жүргүзүү үчүн акы төлөнүүчү обо убактысын 
резервге калтырууга МИЛДЕТТҮҮ. Көрсөтүлгөн обо убактысы кели-
шимдин шартында тиешелүү талапкердин, саясий партиянын талабы бо-
юнча акыга берилүүгө тийиш. Резервге калтырылган акы төлөнүүчү обо 
убактысынын жалпы көлөмү акысыз обо убактысынын жалпы көлөмүнөн 
кем болбоого, ал эми акы төлөөнүн өлчөмү бардык талапкерлер, саясий 
партиялар үчүн бирдей болууга тийиш. Мында ар бир талапкер, саясий 
партия резервде калтырылган обо убактысынын жалпы көлөмүнөн ал 
көлөмдү талапкерлердин, саясий партиялардын жалпы санына бөлүүдө 
алынган үлүшүнүн чегинде убакыт алууга УКУКТУУ. 
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Талапкерлерге, саясий партияларга акы төлөнүүчү обо убактысынын 
наркы шайлоону дайындаган күнгө чейинки 6 ай мурда алынып жүргөн 
нарктан ашпоосу керек.

МААНИЛҮҮ! Талапкерлерге, саясий партияларга обо убактысын 
берген телерадио уюмдары менчигинин түрүнө карабастан башка та-
лапкерлерге, саясий партияларга обо убактысын ошондой эле шартта 
(баанын, обого чыгуу убактысынын, убакыттын көлөмүнүн бирдейлиги 
жана башка шарттар) берүүгө МИЛДЕТТҮҮ.

Шайлоо алдындагы үгүткө арналган теле жана радио берүүлөрдүн 
тартиби, көлөмү жана убактысы ШК тарабынан телерадио уюмдарынын 
жетекчилиги менен макулдашуу боюнча белгиленет жана талапкерлер-
дин, саясий партиялардын ортосунда теңдештик принцибин сактоо ме-
нен бөлүштүрүлөт. 

Тиешелүү шайлоо комиссиясы чүчүкулак өткөрүү күнүнө чейин 3 ка-
лендардык күндөн кечиктирбестен катталган талапкерлерге, талапкер-
лердин тизмелерин көрсөткөн саясий партияларга чүчүкулак өткөрүү 
күнү, убактысы жана орду жөнүндө билдирет жана акысыз эфир убак-
тысын жана басма аянтты алуу үчүн чүчүкулакка катышууга алардан 
келип түшкөн табыштамаларды каттайт. 

Катталган талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоо алдында-
гы үгүт материалдарын, биргелешкен үгүт иш-чараларын мамлекеттик 
телерадио уюмдарынын каналдарында акысыз негизде эфирге чыгуу 
күнүн жана убактысын аныктаган чүчүкулакты тийиштүү телерадио ую-
мдарынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен тийиштүү шайлоо комиссия-
сы өткөрөт. Чүчүкулак талапкерлерди каттоо аяктагандан кийин, бирок 
добуш берүү күнүнө чейин 25 күндөн кечиктирбестен, ал эми кайталап 
добуш берүүнү өткөрүү – кайталап добуш берүү дайындалган күн-
дөн бир күн өткөндөн кийин жүргүзүлөт. Чүчүкулактын натыйжалары 
протокол менен таризделет. Чүчүкулактын натыйжасында аныкталган 
эфирдик убакытты бөлүштүрүү графиги шайлоо комиссиясынын чечи-
ми менен бекитилет жана тийиштүү түрдө мамлекеттик мезгилдүү ба-
сылмаларда жарыяланат. 

Дебаттарды уюштуруу жана өткөрүү тартибин тийиштүү шайлоо ко-
миссиясы бекитет.

Катталган талапкерлерге, катталган талапкерлерди көрсөткөн 
 саясий партияларга эфирдик убакытты, басма аянтты берген телера-
дио уюмдар жана мезгилдүү басылмалардын редакциялары (менчи-
гинин түрүнө карабастан) Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан 
белгиленген эсепке алууну жүргүзүүнүн формаларына жана тартибине 
 ылайык алардын көлөмүн жана наркын эсепке алууга милдеттүү. Бул 
эсепке алуунун маалыматтары шайлоо алдындагы үгүт мезгилинде ар 
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бир 10 күндө жана добуш берүү күнүнөн кийин 10 күндүк мөөнөттө Бор-
бордук шайлоо комиссиясына берилиши керек. 

Талапкерлердин, саясий партиялардын сүйлөгөн сөзүн үзгүлтүк-
кө учуратууга, ошондой эле аларды кандайдыр бир комментарий-
лер менен коштоого ТЫЮУ САЛЫНАТ. 

(24-берене. Телекөрсөтүү жана радио боюнча 
шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү)

ЖАЛПЫГА МААЛЫМДООНУН БАСЫЛМА                                            
КАРАЖАТТАРЫ АРКЫЛУУ ШАЙЛОО АЛДЫНДА                     

ҮГҮТ ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ 
Мамлекеттик бийлик органдары (БО) жана жергиликтүү өзүн баш-

каруу органдары (ЖӨБО) тарабынан расмий билдирүүлөрдү жана ма-
териалдарды, ченемдик жана башка актыларды жарыялоо үчүн гана 
уюштурулган басылмаларды албаганда, «Жергиликтүү кеңештердин 
депутаттарын шайлоо жөнүндө» КР Мыйзамынын 22-беренесинин 
18-бөлүгүнүн колдонушуна туш келген жалпыга маалымдоонун мезгил-
дүү басылма каражаттары талапкерлер, талапкерлерди көрсөткөн сая-
сий партиялар, ошондой эле талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий 
партиялар тарабынан берилүүчү материалдар үчүн А4 форматындагы 
бир беттен кем болбогон өлчөмдөгү акысыз басылма аянттарды тең 
шарттарда бөлүп берүүгө тийиш. 

МААНИЛҮҮ! Адистештирилген (балдар, техникалык, илимий жана 
башка) басма сөз басылмалары үчүн шайлоо өнөктүгүнө кандай гана 
түрдө болбосун толук катышпаган шартта кандай гана түрдөгү болбо-
сун үгүт материалдарын жарыялоодон баш тартууга жол берилет. 

Талапкерлерге, саясий партияларга басма аянттарын берген мезгил-
дүү басылмалар менчигинин түрүнө карабастан ошондой эле шарттар-
да (баанын, көлөмдүн бирдейлиги жана башка шарттар) башка талап-
керлерге, саясий партияларга басма аянттарын берүүгө МИЛДЕТТҮҮ. 
Мында басма аянтынын наркы шайлоону дайындаган күнгө чейинки 6 ай 
мурда алынып жүргөн нарктан ашпоосу керек. 

 (25-берене. Жалпыга маалымдоонун басылма каражаттары аркылуу 
шайлоо алдында үгүт жүргүзүү)
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ЖАПЫРТ ИШ-ЧАРАЛАРДЫ ӨТКӨРҮҮ АРКЫЛУУ ШАЙЛОО                           
АЛДЫНДАГЫ ҮГҮТТҮ ӨТКӨРҮҮГӨ БОЛОБУ? 

1. Ооба, мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдары  талапкерлерге, саясий партияларга чогулуштарды жана жа-
рандар менен жолугушууларды, көпчүлүк алдындагы дебаттарды жана 
дискуссияларды, митингдерди, демонстрацияларды жана жүрүштөрдү 
уюштурууга көмөк көрсөтүүгө, жапырт иш-чараларды өткөрүүдө 
 коопсуздукту камсыз кылууга милдеттүү. 

2. Шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүү үчүн мамлекеттик 
жана муниципалдык менчиктеги жайларды бөлүп берүү жөнүндө та-
лапкерлердин, саясий партиялардын арыздары мамлекеттик башкаруу 
органдары  жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары  тара-
бынан алар берилген күнү каралат.

Шайлоочулар менен жолугушуулар үчүн талапкерге, саясий пар-
тияга жайларды бөлүп берүүдөн баш тартылган учурда мамлекеттик 
бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары баш тартуу 
жөнүндө жүйөлөштүрүлгөн жазуу жүзүндө чечим берүүгө милдеттүү.

Эгерде көрсөтүлгөн жай жапырт иш-чараларды өткөрүү үчүн талап-
керлердин, саясий партиялардын бирине берилсе, ошол эле жайды баш-
ка талапкерге, саясий партияга берүүдөн баш тартууга жол берилбейт.

3. Мамлекеттик же муниципалдык менчиктеги, мамлекеттик ишка-
налардын, мекемелердин жана уюмдардын балансында турган жай-
лар талапкерлер, саясий партиялардын өкүлдөрү, алардын ишенимдүү 
адамдары, ыйгарым укуктуу өкүлдөрү үчүн шайлоочулар менен жолу-
гушуусу үчүн бирдей шарттарда берилет. 

МААЛЫМАТТЫК ӨНӨКТҮК ЖАНА ШАЙЛОО АЛДЫНДАГЫ 
ҮГҮТ ЖҮРГҮЗҮҮДӨ ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ                                   
ОРГАНДАРЫНЫН  РОЛУ КАНДАЙ?

Мамлекеттик бийлик органдары  жана жергиликтүү өзүн башкаруу 
органдары  талапкерлерге, саясий партияларга чогулуштарды жана жа-
рандар менен жолугушууларды көпчүлүк алдындагы дебаттарды жана 
дискуссияларды, митингдерди, демонстрацияларды жана жүрүштөрдү 
уюштурууга көмөк көрсөтүүгө, жапырт иш чараларды өткөрүүдө 
 коопсуздукту камсыз кылууга МИЛДЕТТҮҮ.

МААНИЛҮҮ! Шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүү үчүн 
мамлекеттик жана муниципалдык менчиктеги жайларды бөлүп берүү 
жөнүндө талапкерлердин, саясий партиялардын арыздары мамлекеттик 
бийлик органдары жана жергиликтүү өзүн башкаруу органдары тара-
бынан алар берилген күнү каралат. 
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Шайлоочулар менен жолугушуулар үчүн талапкерге, саясий партияга 
жайларды бөлүп берүүдөн баш тартылган учурда мамлекеттик бийлик ор-
гандары  жана жергиликтүү өзүн башкаруу органдары баш тартуу жөнүндө 
жүйөлөштүрүлгөн жазуу жүзүндө чечим берүүгө МИЛДЕТТҮҮ. 

Эгерде көрсөтүлгөн жай жапырт иш-чараларды өткөрүү үчүн талапкер-
лердин, саясий партиялардын бирине берилсе, ошол эле жайды башка та-
лапкерге, саясий партияга берүүдөн баш тартууга ЖОЛ БЕРИЛБЕЙТ.

Жапырт иш-чараларды  өткөрүүгө боло турган жана мамлекеттик 
же муниципалдык менчиктеги, мамлекеттик ишканалардын, мекемелер-
дин жана уюмдардын балансында турган жайлар  шайлоо комиссиясы 
берген арыз боюнча шайлоо комиссиясынын (ШК) белгилеген мөөнөткө 
 саясий партиялардын өкүлдөрү, алардын ишенимдүү адамдары, ыйга-
рым укуктуу өкүлдөрүнүн шайлоочулар менен жолугушуусу үчүн акы-
сыз негизде берилет.

МААНИЛҮҮ! Шайлоо комиссиялары жапырт иш-чараларды өт-
көрүүдө талапкерлер, саясий партиялар үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөрдү 
камсыздоого МИЛДЕТТҮҮ. 

Мамлекеттик же муниципалдык менчикте Үгүт жүргүзүү үчүн Мам-
лекеттик бийлик органдары  жана Жергиликтүү өзүн башкаруу органда-
ры республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен жолугушуу-
ларды өткөрүүгө коюлган бардык талаптарга шайкеш келген имаратты, 
жайды же үгүт материалдарын илип коюу үчүн аянттарды бөлүп берүү-
гө тийиш. 

Мамлекеттик же муниципалдык менчиктеги, мамлекеттик ишка-
налардын, мекемелердин жана уюмдардын балансында турган жай-
лар талапкерлер, саясий партиялардын өкүлдөрү, алардын ишенимдүү 
адамдары, ыйгарым укуктуу өкүлдөрү шайлоочулар менен жолугушуу-
су үчүн БИРДЕЙ ШАРТТАРДА берилет.

(22, 26-берене. Жапырт иш-чараларды өткөрүү 
аркылуу шайлоо алдындагы үгүт)
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БАСЫЛМА, КӨРМӨ-УКМА ЖАНА БАШКА ҮГҮТ                                    
МАТЕРИАЛДАРЫН ЧЫГАРУУ ЖАНА ТАРАТУУ ТАРТИБИ 

Талапкерлер, саясий партиялар Кыргыз Республикасынын мый-
замдары менен белгиленген тартипте басылма, көрмө-укма жана башка 
үгүт материалдарын чыгарууга жана таратууга УКУКТУУ. 

Басылма жана башка үгүт материалдарынын нускалары же алардын 
көчүрмөлөрү аларды тарата баштаганга чейин талапкерди каттаган тие-
шелүү аймактык шайлоо комиссиясына берилүүгө тийиш.

МААНИЛҮҮ!!! Талапкерлер, саясий партиялар шайлоо алдындагы 
үгүт материалдарын сурдокотормону же субтитрди колдонуп, окууга 
ыңгайлуу чоңойтулган шрифт менен басылып, ошондой эле ден соолу-
гунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген шайлоочулар үчүн Брайль шрифтин 
же башка атайын каражаттарын пайдалануу менен үгүт материалдары-
нын жалпы нускасынын санынын бир пайызынан кем эмес санда басып 
чыгарууга жана таркатууга милдеттүү.

(27-берене. Басылма, көрмө-укма жана башка үгүт материалдарын                    
чыгаруу жана таратуу)

Үгүт материалдарын Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары 
даярдоого ТЫЮУ САЛЫНАТ.

Бардык басылма жана башка үгүт материалдары үгүт материалда-
рын даярдаган уюмдун аталышын жана дарегин (адамдын фамилиясын, 
атын, атасынын атын жана жашаган жеринин дарегин), бул үгүт мате-
риалдарын даярдоону заказ кылган жактын фамилиясын, аты-жөнүн 
(уюмдун, жеке ишкердин аталышын), алардын нускасы жана чыгаруу 
датасы жөнүндө маалыматты, алардын жасалышына тиешелүү шайлоо 
фондунун каражаттарынан төлөө жөнүндө маалыматты, ошондой эле 
заказга акы төлөгөн талапкердин, саясий партиянын ыйгарым укуктуу 
өкүлүнүн фамилиясын, атын, атасынын атын камтууга тийиш. Көрсөтүл-
гөн маалыматтарды камтыбаган үгүт материалдарын таркатууга ТЫЮУ 
САЛЫНАТ.

ЖӨБО шайлоо дайындалган күндөн тартып 10 календардык күндүн 
ичинде ар бир ШУда үгүт материалдарын илүү үчүн атайын орундарды 
берүүгө МИЛДЕТТҮҮ. Талапкерлерге, саясий партияларга мындай ма-
териалдарды жайгаштыруу үчүн тең шарттар камсыз кылынууга тийиш.

Көрсөтүлгөн материалдарды эстеликтерге, обелисктерге, та-
рыхый, маданий же архитектуралык баалуулугу бар имараттарга, 
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ошондой эле шайлоо комиссияларынын жайларына, аларга кире 
берген жерлерге жана добуш берүүчү жайларга жайгаштырууга 
ТЫЮУ САЛЫНАТ. Үгүт материалдарын жайгаштыруу максатын-
да жашыл бадалдарды, дарактарды пайдаланууга жол берилбейт.

ЖӨБО шайлоо дайындалган күндөн тартып 35 календардык күндүн 
ичинде ар бир шайлоо участкасында үгүт материалдарын илүү үчүн 
атайын орундарды берүүгө жана жабдууга МИЛДЕТТҮҮ. Талапкерлер-
ге, саясий партияларга мындай материалдарды жайгаштыруу үчүн тең 
шарттар камсыз кылынууга тийиш.

ЖӨБО шайлоонун натыйжалары жарыялангандан кийин 10 кален-
дардык күндүн ичинде шайлоо округунун аймагын үгүт материалда-
рынан тазалоону камсыз кылууга МИЛДЕТТҮҮ.

Жасалма түрдөгү жалган үгүт материалдарын таркатуу же болбосо 
ушул берененин 2-бөлүгүндө көрсөтүлгөн маалыматтарды камтыбаган 
үгүт материалдарын таратуу жөнүндө маалымат алган ШК андай ишке 
бөгөт коюу үчүн чара көрөт жана укукка каршы үгүт иштерин болтурбоо 
жана мыйзамсыз үгүт материалдарын алып коюу жөнүндө сунуш менен 
тиешелүү укук коргоо жана башка органдарга кайрылууга УКУКТУУ.

Басылма, көрмө-укма жана башка үгүт материалдарын жок кыл-
гандыгы, бузгандыгы же керектен чыгаргандыгы үчүн жарандар 
мыйзамда белгиленген тартипте ЖООПКЕРЧИЛИК тартышат. 

Басылма үгүттөө материалдары жайларга, имараттарга, курулма-
ларга жана башка объекттерге көрсөтүлгөн объекттердин менчик ээле-
ринин макулдугу менен жана шарттарында гана илинсе (чапталса, жай-
гаштырылса) болот.

Басылма, көрмө-укма жана башка үгүт материалдарын жок кылган-
дыгы, бузгандыгы же керектен чыгаргандыгы үчүн жарандар жоопкер-
чилик тартышат.  

Шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүүдө ЖМКнын эркиндигин кы-
янаттык менен пайдаланууга жол берилбейт: улуттук, этностук, 
расалык, диний, регион аралык жек көрүүнү, кодулоого чакырган 
гендердик жана башка социалдык артыкчылыкты пропагандалоо-
го же бийликти басып алуу, конституциялык түзүлүштү күч менен 
өзгөртүү жана мамлекеттин бүтүндүгүн бузуу чакырыктарына; 
согушту пропагандалоого; жалпыга маалымдоо каражаттарын-
да чагылдыруу менен башка мамлекеттердин мамлекеттик жана 
саясий ишмерлери менен эл алдында иш-чараларды өткөрүүгө, 
башка мамлекеттердин мамлекеттик жана саясий ишмерлеринин 
сүрөтүн пайдалануу менен фото жана көрмө материалдарды пай-
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даланууга жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен 
тыюу салынган ЖМК эркиндигинен кыянаттык менен пайдала-
нуунун башка түрлөрүнө ТЫЮУ САЛЫНАТ.  

(28-берене. Шайлоо алдында үгүт жүргүзүү укугун кыянаттык менен 
пайдаланууга жол берилбестик)

Шайлоо дайындалган учурдан тартып шайлоочуларды сатып 
алууну жүзөгө ашырууга: шайлоочуларга акча каражаттарын 
төлөп берүүгө; шайлоочуларга белектерди жана башка матери-
алдык баалуулуктарды тапшырууга; товарларды жеңилдетилген 
баада сатууга; талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий парти-
янын символун, Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан беки-
тилген тизмеге ылайык талапкердин сүрөтүн камтыган басылма 
үгүт материалдарын, төш белгилерди, футболкаларды, баш кий-
имдерди, моюн орогучтарды кошпогондо, ар кандай товарларды 
акысыз таркатууга; акысыз же жеңилдетилген шартта кызмат 
көрсөтүүгө ТЫЮУ САЛЫНАТ.

МААНИЛҮҮ! Талапкер, саясий партия менен аткаруучунун ортосун-
да талапкердин, саясий партиянын шайлоо фондунун каражаттарынан 
төлөнүүчү эмгек келишимдеринин алкагында аткарылган ишке акы 
төлөө сатып алуу деп эсептелбейт. 

Талапкерлерге, алардын жакын туугандарына, талапкердин жу-
байына, талапкерлердин жана саясий партиялардын өкүлдөрүнө 
шайлоо дайындалган учурдан тартып жана шайлоонун натыйжа-
лары жарыяланганга чейин кайрымдуулук иштерин жүргүзүүгө 
ТЫЮУ САЛЫНАТ. 

Талапкерлер, алардын өкүлдөрү, саясий партиялардын өкүлдөрү, 
жалпыга маалымдоо каражаттары, башка жактар шайлоо алдындагы 
өнөктүккө катышуу менен жалган маалыматтарга негизделген жана 
талапкерлердин, саясий партиялардын абийирине, ар-намысына же 
иштиктүү беделине зыян келтирүүчү жарыялоолорго жол берүүгө 
укуксуз. Мындай жарыялоолорго жол берген жалпыга маалымдоо ка-
ражаттар, интернет-басылмалар талапкердин, саясий партиянын тала-
бы боюнча төгүндөөнү жарыялоого же чындыкка ылайык келбеген же 
аны бурмалаган макалага же билдирүүлөргө түшүндүрмө жарыялоого 
милдеттүү. Төгүндөө же түшүндүрмө мезгилдүү басылмаларда – кийин-
ки санында, интернет-басылмаларда – төгүндөө же түшүндүрмө келип 
түшкөн күнү, телекөрсөтүү же радио аркылуу – төгүндөө же түшүндүр-
мө келип түшкөн күндөн кийинки күндөгү чыгарылышында төгүндөө 
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же түшүндүрмө берилип жаткан маалымат басылган ошол эле тилкеде, 
ошол электрондук аянтта жана ошол эле шрифт менен берилет. Төгүн-
дөөнү же башка түшүндүрмөнү жарыялоо үчүн талапкерге, саясий пар-
тияга алгачкы маалымат жарыяланган сутканын убактысында эфирдик 
убакыт берилүүгө тийиш жана анын көлөмү алгачкы маалыматты баян-
доого берилген эфирдик убакыттын көлөмүнөн аз, бирок эки минутадан 
кем болбоого тийиш.

Катталган талапкер, талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий 
партия үгүт үчүн берилген телеберүүнү жүргүзгөн уюмдардын ка-
налдарында аларга үгүт материалдарын жайгаштыруу үчүн берилген 
эфирдик убакытты, басылма продукцияларды, аянттарды төмөнкү мак-
саттарда колдонууга УКУГУ ЖОК:

1) талапкерге (талапкерлерге), саясий партияга каршы добуш берүүгө 
чакырыктарды таратууга;

2) бул же тигил талапкер, саясий партиянын талапкерлеринин тиз-
меси шайланган учурда мүмкүн болуучу терс кесепеттерди сүрөттөөгө;

3) кайсы бир талапкер (кайсы бир талапкерлер) катталган талапкер-
ди көрсөткөн саясий партия жөнүндө маалыматтар терс баяндамалар 
менен ачык эле басымдуулук кылган маалыматты таратууга;

4) талапкерге, катталган талапкерди көрсөткөн саясий партияга ка-
рата шайлоочулардын терс мамилесин түзүүгө өбөлгө болгон маалы-
матты таратууга.

Талапкер, саясий партия, ошондой эле алардын өкүлдөрү, жалпыга 
маалымдоо каражаттары, интернет-басылмалар үгүт жүргүзүү талап-
тарын бузган учурда алардын иш-аракеттерине ДАТТАНСА БОЛОТ. 

Укук коргоо органдары укукка каршы үгүт ишине бөгөт коюу боюнча 
чараларды көрүүгө жана табылган фактылар менен көрүлгөн чаралар 
жөнүндө тиешелүү ШКга токтоосуз маалымдоого МИЛДЕТТҮҮ. 

Шайлоо комиссиялары шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүүнүн бел-
гиленген тартибинин сакталышына контролдук кылат жана жол бе-
рилген бузууларды четтетүү боюнча чараларды көрөт. Талапкер, сая-
сий партиялар «КР жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоо 
жөнүндө» КР Мыйзамынын 22-27-беренелеринде белгиленген талап-
тарды бузган учурда тиешелүү шайлоо комиссиясы аларга бузуу жөнүн-
дө жазуу жүзүндө эскертүү берүүгө укуктуу. Талапкер, саясий партия 
«КР жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоо жөнүндө» КР 
Мыйзамында белгиленген шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү эреже-
лерин бир нече жолу (эки же андан көп жолу) бузган учурда тийиштүү 
шайлоо комиссиясы аларды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 
ылайык жоопкерчиликке тартууга укуктуу.
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Талапкер, саясий партиялар «ЖКДШЖ» мыйзамдын 22–28-берене-
леринде белгиленген талаптарды бузган учурда тиешелүү ШК аларга 
бузуу жөнүндө жазуу жүзүндө эскертүү берүүгө укуктуу. Үгүт жүр-
гүзүү эрежелери бир нече жолу бузулган учурда аларды Кыргыз Респу-
бликасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке тартууга укуктуу.

Жалган басылма, көрмө-укма жана башка үгүт материалдарын тар-
каткан жана «КР жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоо 
жөнүндө» КР Мыйзамынын талаптарын бузуу менен басма, көрмө-укма 
жана башка үгүт материалдарын тараткан учурда шайлоо комиссияла-
ры укук коргоо органдарына, сотко, жалпыга маалымдоо каражаттары, 
анын ичинде электрондук жана массалык коммуникациялар, маалы-
маттык технологиялар жана байланыш чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 
мамлекеттик органга укукка каршы үгүт ишине бөгөт коюу, мыйзамсыз 
үгүт материалдарын алып коюу жана телерадиоберүү уюмун, мезгилдүү 
басылманын редакциясын, тармактык басылманын редакциясын, алар-
дын кызмат адамдарын, ошондой эле башка адамдарды мыйзамдарга 
ылайык жоопкерчиликке тартуу жөнүндө сунуш менен кайрылууга мил-
деттүү.

Укук коргоо органдары жана башка органдар укукка каршы үгүт 
ишине бөгөт коюу, жасалма жана мыйзамсыз даярдалган басылма, көр-
мө-укма жана башка үгүт материалдарын жасоону болтурбоо жана 
аларды алып коюу боюнча, ошондой эле көрсөтүлгөн материалдарды 
жасоочуларды жана аларга акы төлөөнүн булактарын аныктоо боюнча 
чараларды көрүүгө, ошондой аныкталган фактылар жана көрүлгөн ча-
ралар жөнүндө тиешелүү шайлоо комиссияларына, референдумдун ко-
миссияларына токтоосуз билдирүүгө милдеттүү.

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын корутундусу (акты) менен 
ырасталган ушул берененин 2-бөлүгүндө көрсөтүлгөн шайлоо алдын-
дагы үгүт жүргүзүү эрежелери бузулган учурда БШК тиешелүү шайлоо 
комиссиясынын сунуштамасы, же болбосо өз демилгеси боюнча талап-
керди, талапкерлердин тизмесин каттоону жокко чыгаруу жөнүндө че-
чим кабыл алууга укуктуу.

Жалган басылма, көрмө-укма жана башка үгүт материалдарын тар-
каткан жана ушул Мыйзамдын талаптарын бузуу менен басма, көр-
мө-укма жана башка үгүт материалдарын тараткан учурда, ошондой 
эле ушул Мыйзам менен белгиленген шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү 
тартибин телерадиоберүү уюму, мезгилдүү басылмалардын редакци-
ялары, тармактык басылманын редакциясы бузган учурда, шайлоо ко-
миссиялары укук коргоо органдарына, сотко, жалпыга маалымдоо кара-
жаттары, анын ичинде электрондук жана массалык коммуникациялар, 
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1 МАНДАТ 
аял үчүн 
резервге 

калтырылат

2 МАНДАТ 
аялдар үчүн 

резервге 
калтырылат

3 МАНДАТ 
аялдар үчүн 

резервге 
калтырылат

4 МАНДАТ
аялдар үчүн 

резервге 
калтырылат

5 МАНДАТ
аялдар үчүн 

резервге 
калтырылат

2,3 7,8,9,104,5,6 11,12,13 14,16,17 

МАНДАТТУУ

маалыматтык технологиялар жана байланыш чөйрөсүндө контролдоо 
жана көзөмөлдөө функцияларын жүзөгө ашырган аткаруу бийлигинин 
органына укукка каршы үгүт ишине бөгөт коюу, мыйзамсыз үгүт мате-
риалдарын алып коюу жана телерадиоберүү уюмун, мезгилдүү басыл-
манын редакциясын, тармактык басылманын редакциясын, алардын кы-
змат адамдарын, ошондой эле башка адамдарды мыйзамдарга ылайык 
жоопкерчиликке тартуу жөнүндө сунуш менен кайрылууга милдеттүү. 

Жалган басылма, көрмө-укма жана башка үгүт материалдарын тар-
каткан жана  Мыйзамдын талаптарын бузуу менен басылып чыккак, көр-
мө-укма жана башка үгүт материалдарын тараткан жактар, мыйзамдар-
га ылайык жоопкерчиликке тартылат.

Укук коргоо органдары укукка каршы үгүт ишине бөгөт коюу боюнча 
чараларды көрүүгө милдеттүү жана ШКга маалымдайт.  

Жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына талапкерлигин койгон 
аялдарды колдоо максатында мандаттардын 30 пайызын квоталоо 
жөнүндө ченем кабыл алынган. Мында ар бир шайлоо округу боюнча ре-
зервге калтырылган мандаттардын саны шайлоо округдары жана участ-
калары жөнүндө маалымат менен бир учурда жарыяланат. 

АЯЛДАР ҮЧҮН МАНДАТТАРДЫ РЕЗЕРВГЕ КАЛТЫРУУ ДЕГЕН 
ЭМНЕ? 

Айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоону өткөрүү үчүн ар бир 
айылдык кеңеш боюнча аялдар үчүн айылдык кеңештин депутаттары-
нын мандаттарынын 30 пайыздан аз эмеси резервге калтырылат.

Шайлоо округунда резервге калтырылган мандаттардын саны тие-
шелүү шайлоо округундагы мандаттардын жалпы санына жараша болот:

Мисалы:

А



36

Айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоонун жыйынтыктарын 
аныктоодо адегенде жогорудагы таблицага ылайык резервге калты-
рылган мандаттар талапкер аялдардын ортосунда бөлүштүрүлөт. Башка 
талапкер аялдарга караганда көбүрөөк добуштардын санына ээ болгон 
талапкер аялдар шайланган болуп таанылат.

Мандаттарды резервге калтырунун негизинде мандат алган депутат 
аялдын ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулган учурда ман-
дат тийиштүү шайлоо округунда көбүрөөк добуш алган кийинки талап-
кер аялга берилет. Эгерде талапкер аялдар жок болсо, анда депутаттын 
мандаты ошол эле тизмедеги кийинки кезекте турган талапкерге бери-
лет.


