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Долбоор   

 

Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган же жүргөн 

анын жарандарынын шайлоо укуктарын ишке ашырууну камсыздоо 

жөнүндө ЖОБО 

1. Жалпы жоболор 

1. Бул Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган же жүргөн 

анын жарандарынын шайлоо укуктарын ишке ашырууну камсыздоо жөнүндө 

Жобо (мындан ары – Жобо) Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары 

жашаган же жүргөн анын жарандарынын шайлоо укуктарын ишке ашыруу 

тартибин аныктайт. 

2. Бул Жобо Кыргыз Республикасынын Конституциясына, «Кыргыз 

Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын 

референдуму жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык 

мыйзамдарына, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум 

өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамына, ошондой эле Кыргыз Республикасынын эл аралык 

келишимдерине, шайлоону жана референдумду уюштуруу жана өткөрүү 

тармагындагы эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерине жана 

ченемдерине, эл аралык шайлоо стандарттарына жана Кыргыз 

Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык иштелип 

чыкты. 

3. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган же жүргөн 

Кыргыз Республикасынын жарандары «Кыргыз Республикасынын 

Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 

депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык 

Мыйзамына ылайык шайлоо укуктарына ээ болот. 

4. Жарандар «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» 

Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамында белгиленген 

талаптарды сактаган учурда шайлоо жана шайлануу укугун ишке ашырат. 

 Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары добуш берүү күнү 

шайлоочулардын, референдумдун катышуучуларынын тизмесине 

киргизилген жарандар гана добуш берүү укугуна ээ болот. Шайлоочулардын, 

референдумдун катышуучуларынын тизмесине добуш берүү күнү жигердүү 

шайлоо укугуна ээ болгон, мыйзамдарга ылайык консулдук (убактылуу 

консулдук) каттоого турган жана биометрикалык каттоодон өткөн Кыргыз 

Республикасынын жарандары киргизилет. 
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5. Сот тарабынан аракетке жөндөмсүз деп таанылган же соттун 

мыйзамдуу күчүнө кирген өкүмү боюнча эркиндигинен ажыратуу 

жайларында кармалып турган жарандар шайлоого укуксуз. 

6. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган же жүргөн 

Кыргыз Республикасынын жарандары аккредиттелген өлкөнүн тиешелүү 

органдары менен макулдашуу боюнча тышкы иштер маселелерин тескеген 

(мындан ары – Тышкы иштер министрлиги) органдын сунушу боюнча 

түзүлгөн шайлоо участокторунда, эреже катары, Кыргыз Республикасынын 

дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн, консулдук мекемелеринин, Кыргыз 

Республикасынын мамлекеттик органдарынын чет өлкөдөгү 

өкүлчүлүктөрүнүн аймагында добуш беришет. 

2. Кыргыз Республикасынын жарандарынын шайлоо укуктарын 

ишке ашырууну камсыздоо боюнча дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн 

жана консулдук мекемелердин иши 

7. Шайлоо мезгилинде Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары 

жашаган же жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарынын шайлоо 

укуктары Тышкы иштер министрлиги тарабынан өздөрүнүн дипломатиялык 

өкүлчүлүктөрү жана консулдук мекемелери аркылуу камсыздалат. 

8. Дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн жана консулдук мекемелердин 

жетекчилери: 

- консулдук (убактылуу консулдук) каттоого турган жана 

биометрикалык каттоодон өткөн Кыргыз Республикасынын чегинен 

тышкары жашаган же жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарын эсепке 

алат; 

- шайлоо жана референдумду даярдоо жана өткөрүү мезгилинде 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча 

борбордук комиссиясына (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) 

Тышкы иштер министрлиги аркылуу консулдук (убактылуу консулдук) 

каттоого турган шайлоочулар тууралуу маалыматтарды күн сайын берүүнү 

камсыздайт; 

- Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн, 

консулдук мекемелеринин, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик 

органдарынын чет өлкөдөгү өкүлчүлүктөрүнүн аймагында шайлоо, 

референдум участокторун түзүү, мыйзамдардын талаптарына ылайык аларды 

жайгаштыруу үчүн жайларды жана жабдыктарды бөлүп берүү боюнча ишти 

уюштурат;  

- шайлоо мезгилинде Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары 

түзүлгөн шайлоо участоктору тууралуу,  Кыргыз Республикасынын чегинен 

тышкары жашаган же жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарынын 

шайлоого жана референдумга катышуусунун тартиби тууралуу 

маалыматтарды Тышкы иштер министрлигинин, дипломатиялык 
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өкүлчүлүктөрдүн, консулдук мекемелердин расмий сайттарына жана 

маалыматтык аянтчаларына жайгаштырууну камсыздайт; 

- Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары түзүлгөн участоктук 

шайлоо комиссиясынын төрагасына, мүчөлөрүнө көмөктөшөт, анын ичинде 

жогору турган шайлоо комиссиясынан участоктук шайлоо комиссиясына 

шайлоо документтерин, добуш берүү үчүн жабдыктарды жеткирүүгө, 

шайлоочуларды иденттештирүүгө ж.б. көмөктөшөт; 

- Кыргыз Республикасынын жарандарынын арасында шайлоого жана 

референдумга катышуу тартиби тууралуу маалыматтык-түшүндүрүү 

иштерин жүргүзөт; 

- жарандардын биометрикалык маалыматтарын жыйнайт, 

шайлоочулардын, референдумдун катышуучуларынын тизмесине киргизүү 

үчүн биометрикалык каттоодон өткөн жарандардын маалыматтары бар 

электрондук сактагычтарды/ноутбуктарды калкты каттоо чөйрөсүндөгү 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга (мындан ары – Мамлекеттик каттоо 

кызматы) өз убагында жеткирүүнү камсыздайт; 

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык шайлоону жана 

референдумду камсыздоо боюнча башка иштерди жүзөгө ашырат. 

3. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары шайлоо жана 

референдум участокторун түзүү 

9. Шайлоо жана референдум участоктору шайлоону жана/же 

референдумду даярдоо жана өткөрүү мезгилинде Тышкы иштер 

министрлигинин аккредиттелген өлкөнүн компетенциялуу органдары менен 

макулдашылган сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын дипломатиялык 

өкүлчүлүктөрүнүн, консулдук мекемелеринин, Кыргыз Республикасынын 

мамлекеттик органдарынын чет өлкөдөгү өкүлчүлүктөрүнүн аймагында 

Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан түзүлөт жана Борбордук 

шайлоо комиссиясы тарабынан бекитилет. 

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» 

Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын шайлоочулардын 

санына тийиштүү жобосу Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары 

шайлоо жана референдум участокторун түзүүдө колдонулбашы мүмкүн. 

10. Эгерде Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган же 

жүргөн бир аймактагы шайлоочулардын саны мыйзамдарда белгиленген 

шайлоочулардын санынан ашса, Тышкы иштер министрлигинин сунушу 

боюнча жана аккредиттелген өлкөнүн компетенциялуу органдарынын 

макулдугу боюнча бир жайда эки же андан ашык шайлоо участогу түзүлүшү 

мүмкүн. 
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11. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары түзүлгөн шайлоо 

участоктору жөнүндө маалымат алар бекитилген күндөн баштап 5 

календардык күндөн кечиктирбестен, Борбордук шайлоо комиссиясынын, 

дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн, консулдук мекемелердин жана 

аккредиттелген чет өлкөдөгү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик 

органдарынын өкүлчүлүктөрүнүн сайттарында жайгаштырылат. 

4. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары участоктук 

шайлоо комиссияларын түзүү тартиби жана алардын иши 

12. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары аймакта шайлоону 

жана референдумду уюштуруу жана өткөрүү боюнча аймактык шайлоо 

комиссиясынын ыйгарым укуктарын Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы 

аткарат. 

13. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары шайлоо 

комиссияларын түзүү тартиби жана алардын ишин уюштуруу, ыйгарым 

укуктары жана статусу «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум 

өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамынын 5-главасында аныкталган. 

14. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары шайлоону жана 

референдумду даярдоо жана өткөрүү өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу 

«Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча 

шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5-

главасында көрсөтүлгөн шайлоо комиссияларынын ыйгарым укуктарынын 

мөөнөтү, сандык жана сапаттык курамы жөнүндө талаптар Кыргыз 

Республикасынын чегинен тышкары участоктук шайлоо комиссияларын 

түзүүдө колдонулбайт. 

15. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары участоктук шайлоо 

комиссиялары шайлоо, референдум дайындалган күндөн баштап 5 

календардык күндөн кечиктирбестен, Тышкы иштер министрлигинин 

сунушу боюнча Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан түзүлөт. 

16. Участоктук шайлоо комиссияларынын курамы Кыргыз 

Республикасынын чегинен тышкары жүргөн же жашаган жарандардын 

арасынан, ошондой эле дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн, консулдук 

мекемелердин жана аккредиттелген чет өлкөдөгү Кыргыз Республикасынын 

мамлекеттик органдарынын өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлеринен түзүлүшү 

мүмкүн. 

17. Участоктук   шайлоо комиссияларынын ыйгарым укуктарынын 

мөөнөтү анын биринчи жыйналышы өткөрүлгөн күндөн тартып башталат 

жана шайлоонун, референдумдун натыйжалары расмий түрдө жарыяланган 

учурдан тартып аяктайт. 

5. Шайлоочулардын, референдумдун катышуучуларынын 

тизмелери 
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18. Кыргыз Республикасынын жарандарынын шайлоо укуктарын ишке 

ашыруу, шайлоочуларды, референдумдун катышуучуларын өздөрү жөнүндө 

маалыматтар менен тааныштыруу, ошондой эле добуш берүүнү өткөрүү 

максатында ар бир шайлоо участогу боюнча шайлоочулардын тизмеси 

түзүлөт. 

19. Шайлоочулардын, референдумдун катышуучуларынын тизмесине 

добуш берүү күнү жигердүү шайлоо укугуна ээ болгон жана мыйзамдарга 

ылайык биометрикалык каттоодон өткөн, консулдук (убактылуу консулдук) 

каттоого турган Кыргыз Республикасынын жарандары киргизилет. 

20. Шайлоочулардын, референдумдун катышуучуларынын алдын ала 

тизмеси курагы 18 жашка жеткен, биометрикалык маалыматтарын 

тапшырган жарандар жөнүндө маалыматтарды Калктын бирдиктүү 

мамлекеттик реестринен автоматтык түрдө жүктөп алуу жолу менен жана 

шайлоо участокторунун чегин эске алуу менен түзүлөт. 

Шайлоочулардын, референдумдун катышуучуларынын алдын ала 

тизмеси добуш берүү күнүнө чейин 80 календардык күн калганда 

шайлоочулардын мамлекеттик порталында участоктор, райондор жана 

шаарлар боюнча, шайлоочунун, референдумдун катышуучусунун туруктуу 

же иш жүзүндө жашаган жери, туулган датасы жөнүндө маалыматтарысыз, 

таанышуу жана көрсөтүлгөн маалыматтарды тиешелүү түрдө тактоо, 

тизмедеги каталарды жана так эместиктерди аныктоо үчүн жайгаштырылат. 

21. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган жана жүргөн, 

консулдук (убактылуу консулдук) каттоого турган жана биометрикалык 

каттоодон өткөн шайлоочулар, референдумдун катышуучулары жөнүндө 

маалыматтар тиешелүү дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн жана консулдук 

мекемелердин жетекчилери тарабынан түзүлүп, Тышкы иштер министрлиги 

аркылуу Борбордук шайлоо комиссиясына добуш берүү күнүнө чейин 85 

календардык күндөн кечиктирбестен өткөрүп берилет. 

Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган жана жүргөн, 

консулдук (убактылуу консулдук) каттоого турган шайлоочулар, 

референдумдун катышуучулары жөнүндө маалыматтарды берүүнүн 

формасы, түрү жана тартиби Борбордук шайлоо комиссиясынын токтому 

менен 2020-жылы 11-февралда бекитилген Борбордук шайлоо 

комиссиясынын шайлоочулардын жана референдумдун катышуучуларынын 

тизмесин түзүү жана тактоо боюнча  ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар 

менен өз ара аракеттешүү тартиби жөнүндө жободо аныкталган. 

22. Добуш берүү күнү Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары 

жашаган же жүргөн шайлоочу, референдумдун катышуучусу ушул Жобонун 

26-пунктунда белгиленген тартипте добуш берүү күнүнө чейин 15 

календардык күндөн кечиктирбестен арыз берүү (2-форма) жолу менен 

жашаган же турган жериндеги шайлоо дареги боюнча добуш берүүгө 

ниеттенгендиги тууралуу билдирүүгө укуктуу. 
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Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемелери шайлоочунун, 

референдумдун катышуучусунун жүргөн же турган жериндеги шайлоо 

дареги боюнча добуш берүүнү ниеттенгендиги тууралуу арызы келип түшкөн 

учурдан тартып шайлоочуну, референдумдун катышуучусун акысыз негизде 

убактылуу консулдук каттоого турган адам катары каттайт. Мындай каттоо 

шайлоочунун, референдумдун катышуучусунун арызында көрсөтүлгөн 

мөөнөткө жүргүзүлөт. 

Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгү же консулдук 

мекемеси арызды кабыл алгандан кийин аны Борбордук шайлоо 

комиссиясына токтоосуз түрдө өткөрүп берет. 

23. Мамлекеттик порталда жайгаштырылган жана ар бир шайлоо 

участогу боюнча түзүлгөн алдын ала тизме Борбордук шайлоо комиссиясы 

тарабынан басылып чыгып, добуш берүү күнүнө чейин 75 календардык 

күндүн ичинде участоктук шайлоо комиссияларына өткөрүп берилет. 

6. Шайлоочулардын, референдумдун катышуучуларынын 

тизмелери менен тааныштыруу, так эместиктерди оңдоо. Шайлоо дареги 

24. Участоктук шайлоо комиссиясы тиешелүү шайлоо участогунун 

аймагында жашап жаткан шайлоочулардын, референдумдун 

катышуучуларынын таанышып чыгуусу үчүн шайлоочулардын алдын ала 

тизмесин добуш берүү күнүнө чейин 70 календардык күндүн ичинде илүүгө 

милдеттүү. 

25. Ар бир шайлоочу, референдумдун катышуучусу шайлоочулардын 

алдын ала тизмесинде кандай болбосун ката же болбосо, так эместикти 

тапкан, ошондой эле анда өзү жок учурда, добуш берүү күнүнө чейин 15 

календардык күндөн кечиктирбестен, ырастоочу документтердин 

көчүрмөлөрүн тиркөө менен, тиешелүү участоктук шайлоо комиссиясына 

арыз менен кайрылууга (1-форма) укуктуу, бул учурда шайлоочу, 

референдумдун катышуучусу биометрикалык иденттештирүүдөн өтөт. 

Белгиленген формадагы арызды шайлоочудан, референдумдун 

катышуучусунан кабыл алганда участоктук шайлоо комиссиясынын мүчөсү 

анын толтурулушунун тууралыгын жана арызда көрсөтүлгөн 

маалыматтардын паспорттук маалыматтарга туура келерин текшергенден 

кийин, ошондой эле иденттештирүүдөн өткөн шартта шайлоочуга, 

референдумдун катышуучусуна арызды иштеп чыгуунун статусун тактоо 

боюнча маалыматы бар, арыздын төмөн жагында жайгаштырылуучу айрыма 

талон берет. 

Бул арызды участоктук шайлоо комиссиясы аны шайлоочулардын, 

референдумдун катышуучуларынын тизмесине киргизүү боюнча тиешелүү 

чараларды көрүү, каталарды же так эместиктерди оңдоо үчүн Бишкек 

аймактык шайлоо комиссиясындагы Борбордук шайлоо комиссиясынын 

тутумдук администраторуна токтоосуз өткөрүп берет. 
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Шайлоочу, референдумдун катышуучусу белгиленген тартипте 

авторлоштуруудан өтүү менен шайлоочулардын мамлекеттик порталындагы 

“шайлоочунун кабинети” деген сервис аркылуу арызды электрондук түрдө 

берүүгө укуктуу. 

Шайлоочунун, референдумдун катышуучусунун арызына жооп арыз 

кабыл алынган күндөн тартып 7 календардык күндөн кечиктирбестен, 

тиешелүү шайлоо комиссиясы тарабынан кагаз жүзүндө же электрондук 

билдирүү түрүндө шайлоочу, референдумдун катышуучусу арыз берип 

жатканда көрсөтүлгөн дарекке жиберилет. 

26. Ар бир шайлоочу, референдумдун катышуучусу шайлоочулардын, 

референдумдун катышуучуларынын тизмеси менен таанышкан учурдан 

тартып, бирок добуш берүү күнүнө чейин 15 календардык күндөн 

кечиктирбестен, белгиленген үлгүдөгү арызды, ага Кыргыз 

Республикасынын жаранынын паспортунун көчүрмөсүн (ал эми Кыргыз 

Республикасынын чегинен тышкары жашаган же жүргөн адамдар үчүн – 

Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортунун көчүрмөсүн, ал жок 

учурда Кыргыз Республикасынын жаранынын жалпы жарандык 

паспортунун, кызматтык же дипломатиялык паспортунун көчүрмөсүн) 

тиркеп, тиешелүү участоктук шайлоо комиссиясына берүү жолу менен 

шайлоо дареги боюнча добуш берүүгө ниеттенгендиги жөнүндө билдирүүгө 

(2-форма) укуктуу, мындай учурда шайлоочу, референдумдун катышуучусу 

биометрикалык иденттештирүүдөн өтөт. 

Бул арызды участоктук шайлоо комиссиясы токтоосуз Бишкек 

аймактык шайлоо комиссиясындагы Борбордук шайлоо комиссиясынын 

тутумдук администраторуна аны тизмеге киргизүү боюнча тиешелүү 

чараларды көрүү үчүн өткөрүп берет. 

Шайлоочу, референдумдун катышуучусу мыйзамдарда белгиленген 

тартипте авторлоштуруудан өтүү менен шайлоочулардын мамлекеттик 

порталындагы “шайлоочулардын кабинети” деген сервис аркылуу арызды 

электрондук түрдө берүүгө дагы укуктуу. 

Шайлоочунун, референдумдун катышуучусунун арызына жооп арыз 

кабыл алынган күндөн тартып 7 календардык күндөн кечиктирбестен, 

тиешелүү шайлоо комиссиясы тарабынан кагаз жүзүндө же электрондук 

билдирүү түрүндө шайлоочу, референдумдун катышуучусу арыз берип 

жатканда көрсөтүлгөн дарекке жиберилет. 

Шайлоочу, референдумдун катышуучусу билип туруп туура эмес 

маалыматтарды бергендиги үчүн мыйзамдарда каралган жоопкерчиликти 

тартат. 

Шайлоо комиссиялары шайлоочулардын, референдумдун 

катышуучуларынын тизмесиндеги каталарды же так эместиктерди оңдоо 

жөнүндө, ошондой эле шайлоо дарегин өзгөртүү жөнүндө шайлоочулардан, 

референдумдун катышуучуларынан келип түшкөн арыздарды эсепке алат. 
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27. Борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүү күнүнө чейин 35 

календардык күндөн кечиктирбестен, шайлоочулар, референдумдун 

катышуучулары жөнүндө актуалдашкан маалыматты камтыган 

шайлоочулардын, референдумдун катышуучуларынын контролдук тизмесин 

түзөт жана участоктук шайлоо комиссияларына жиберет. 

Участоктук шайлоо комиссиясы добуш берүүгө чейин 30 календардык 

күн калганда шайлоочулардын, референдумдун катышуучуларынын 

таанышып чыгуусу үчүн шайлоочулардын, референдумдун 

катышуучуларынын контролдук тизмесин илүүгө милдеттүү. 

Контролдук тизмеде тиешелүү участок боюнча тизмелерге киргизилген 

шайлоочулардын, референдумдун катышуучуларынын фамилиясынан, 

атынан, атасынын атынан, ошондой эле шайлоо участогунун номурунан 

башка маалыматтар камтылбоого тийиш. 

28. Шайлоочулардын, референдумдун катышуучуларынын тизмесине 

кирбей калгандыгы жөнүндө, андагы каталар же так эместиктер жөнүндө, 

шайлоо дареги боюнча добуш берүүгө ниеттенгендиги жөнүндө 

шайлоочулардын, референдумдун катышуучуларынын арыздарын кабыл 

алуу добуш берүү күнүнө чейин 15 календардык күн калганда токтотулат. 

Арыздарды иштеп чыккандан кийин Борбордук шайлоо комиссиясы 

шайлоочулардын, референдумдун катышуучуларынын биротоло тизмесин 

түзөт.  

29. Борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүү күнүнө чейин 7 

календардык күн калганда номурланган, көктөлгөн, Борбордук шайлоо 

комиссиясынын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн шайлоочулардын, 

референдумдун катышуучуларынын биротоло тизмелерин эки нускада басып 

чыгарат жана тиешелүү участоктук шайлоо комиссияларына өткөрүп берет. 

Мында илүүгө арналган, ар бир шайлоо участогу боюнча биротоло 

тизменин кагаз жүзүндөгү нускасы биротоло тизмеге киргизилген 

шайлоочулардын, референдумдун катышуучуларынын жашаган жери 

жөнүндө маалыматты камтыбашы керек.  

Шайлоочулардын, референдумдун катышуучуларынын биротоло 

тизмелеринде камтылган жеке маалыматтары бар маалыматтарды берүү, 

көчүрүү, жарыялоо жолу менен ачыкка чыгаруу мыйзамдарда каралган 

жоопкерчиликке алып келет. 

Тиешелүү участоктук шайлоо комиссиялары добуш берүү күнүнө 

чейин 7 календардык күндөн кечиктирбестен тиешелүү шайлоо участогунун 

шайлоочуларынын, референдумдун катышуучуларынын биротоло 

тизмесинин кагаздагы экинчи нускасын шайлоо участогуна илүүгө 

милдеттүү. 



9 

Шайлоочунун, референдумдун катышуучусунун илинген биротоло 

тизмелерин шайлоочу, референдумдун катышуучусу же байкоочу тарабынан 

фото-, көрмө тартууларга чектөө коюлбайт. 

7. Шайлоо документтерин, автоматтык эсептөөчү урналарды, 

иденттештирүү жабдыктарын алуу жана жеткирүү 

30. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары түзүлгөн участоктук 

шайлоо комиссиясынын шайлоочуларды иденттештирүү жол-жобосу үчүн 

жооптуу мүчөсү (мындан ары – оператор) 1 жана 2-формалар боюнча 

арыздарды кабыл алууда жана иштеп чыгууда иденттештирүү жабдыктарын 

пайдалануу, ошондой эле добуш берүү күнү иденттештирүү жабдыктарын 

пайдалануу жол-жобосу боюнча окутуудан өтүү үчүн добуш берүү күнүнө 

чейин 85 календардык күндүн ичинде Борбордук шайлоо комиссиясына 

келет. Участоктук шайлоо комиссиясынын оператору 1 жана 2-формалар 

боюнча арыздарды кабыл алууда жана иштеп чыгууда иденттештирүү 

жабдыктарынын комплектисин Акт боюнча алат жана Кыргыз 

Республикасынын чегинен тышкары түзүлгөн участоктук шайлоо 

комиссиясына жеткирет. 

31. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргыз Республикасынын чегинен 

тышкары түзүлгөн участоктук шайлоо комиссиясына жиберүү үчүн шайлоо 

бюллетендерин жана добуш берүү үчүн бюллетендерди добуш берүү күнүнө 

чейин 10 календардык күндүн ичинде Бишкек аймактык шайлоо 

комиссиясына Акт боюнча өткөрүп берет. 

32. Шайлоо бюллетендерин жана добуш берүү үчүн бюллетендерди 

Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан участоктук шайлоо 

комиссияларына өткөрүп берүү Тышкы иштер министрлигинин 

дипломатиялык каналдары боюнча ишке ашырылат. 

Участоктук шайлоо комиссиясына өткөрүп берилүүчү шайлоо 

бюллетендеринин жана добуш берүү үчүн бюллетендердин саны шайлоо 

участогу боюнча шайлоочулардын, референдумдун катышуучуларынын 

тизмесине киргизилген шайлоочулардын, референдумдун 

катышуучуларынын санынан 0,1 пайыздан ашышы мүмкүн эмес.  

33. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары түзүлгөн участоктук 

шайлоо комиссиясынын төрагасы же болбосо, катчысы участоктук шайлоо 

комиссиясынын операторуна мурда ушул Жобонун 30-пунктуна ылайык 

берилген иденттештирүү жабдыктарын Акт боюнча өткөрүп берүү үчүн 

ошондой эле автоматтык эсептөөчү урналарды (мындан ары – АЭУ) 

пайдалануу боюнча окуудан өтүү, шайлоо бюллетендерин жана добуш берүү 

үчүн бюллетендерди алуу үчүн добуш берүү күнүнө чейин 12-14 

календардык күндүн ичинде Борбордук шайлоо комиссиясына келет. 

Участоктук шайлоо комиссиясынын төрагасы же болбосо, катчысы АЭУну, 

добуш берүү күнү иденттештирүү жабдыктарын жана шайлоо 

бюллетендерин жана добуш берүү үчүн бюллетендерди Акт боюнча алып, 
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аларды Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары түзүлгөн участоктук 

шайлоо комиссиясына жеткирет. 

34. Шайлоо, референдум аяктап, добуш берүүнүн жыйынтыктарын 

чыгаргандан кийин комплектиге кирген материалдар (SD эстутум картасы, 

USB топтогучтары жана администрациялык Smart карта) менен АЭУ, 

иденттештирүү жабдыктары участоктук шайлоо комиссиясынын төрагасы же 

катчысы тарабынан Борбордук шайлоо комиссиясынын ыйгарым укуктуу 

кызматкерине Акт боюнча өткөрүп берилет. Кабыл алуу-өткөрүп берүү 

Актысынын бир нускасы Борбордук шайлоо комиссиясына өткөрүп берилет. 

8. Шайлоо, референдум участокторунда добуш берүүнү уюштуруу 

35. Шайлоо жана референдум күнү добуш берүү Кыргыз 

Республикасынын жарандары жашаган же жүргөн мамлекеттин жергиликтүү 

убактысы боюнча саат 8ден 20га чейин жүргүзүлөт. 

36. Добуш берүү убактысы жана орду жөнүндө участоктук шайлоо 

комиссиялары шайлоочуларды жана референдумдун катышуучуларын 

жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу же башкача ыкма менен добуш 

берүү күнүнө 10 календардык күн калгандан кечиктирбестен кабарлоого 

милдеттүү. 

37. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары добуш берүүнүн жана 

добуш берүү жыйынтыктарын чыгаруу тартибин уюштуруу «Кыргыз 

Республикасынын Президентин шайлоодо добуш берүүнү уюштуруу, добуш 

берүүнүн жыйынтыктарын белгилөө жана шайлоонун натыйжаларын 

аныктоо жөнүндө», «Жарандардын айрым катергорияларынын добуш берүү 

тартиби жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 

депутаттарын шайлоодо шайлоо комиссиялары тарабынан добуш берүүнү 

уюштуруу, добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилөө тартиби жөнүндө», 

«Кыргыз Республикасынын референдумун өткөрүүдө шайлоо комиссиялары 

тарабынан добуш берүүнү уюштуруу, добуш берүүнүн жыйынтыктарын 

белгилөө тартиби жөнүндө» Борбордук шайлоо комиссиясынын жоболоруна 

жана башка ченемдик актыларына ылайык ишке ашырылат.  

Ошондой эле усулдук жардам катары Борбордук шайлоо комиссиясы 

тарабынан берилүүчү жабдыктарды пайдалануу боюнча окуу куралдарын 

жана колдонмолорду пайдаланат. 

9. Добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө шайлоо 

комиссияларынын протоколдорун өткөрүп берүү 

38. Шайлоодо жана референдумда күнү добуш берүү аяктагандан 

кийин шайлоо комиссиясы тарабынан добуш берүүнүн жыйынтыктары 

жөнүндө протокол эки нускада түзүлөт жана кол коюу датасы (сааты, 

мүнөтү) көрсөтүлүп, участоктук шайлоо комиссиясынын катышкан бардык 

мүчөлөрү тарабынан кол коюлат. 
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39. Добуш берүүнүн жыйынтыктары жарыялангандан кийин, 

участоктук шайлоо комиссиясынын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн добуш 

берүүнүн жыйынтыктары тууралуу протокол, шайлоочуларды жана 

автоматтык эсептөөчү урналарды иденттештирүү тууралуу алгачкы, 

жыйынтыктоочу чектер автоматтык эсептөөчү урналар аркылуу сканерлөө 

жолу менен Борбордук шайлоо комиссиясынын борбордук серверине 

жөнөтүлөт. 

Добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу протокол ката толтурулган 

учурда участоктук шайлоо комиссиясы тиешелүү акт түзөт, ал да 

сканерленет жана жаңыдан толтурулган жана кол коюлган добуш берүүнүн 

жыйынтыктары тууралуу протокол менен бирге Борбордук шайлоо 

комиссиясынын борбордук серверине жөнөтүлөт. 

Борбордук шайлоо комиссиясынын борбордук серверине келип түшкөн 

сканерленген документтер протоколду толтуруунун тууралыгы 

текшерилгенден кийин Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтына 

жарыяланат. 

40. Добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу протоколго кол 

коюлгандан кийин, анын биринчи нускасы, шайлоо бюллетендерин кошуп 

алганда шайлоо документтери, шайлоочулардын, референдумдун 

катышуучуларынын тизмелери, арыздар (даттануулар), алар боюнча кабыл 

алынган чечимдер, участоктук шайлоо комиссиясы түзгөн актылар, 

автоматтык эсептөөчү урналардын отчеттору, иденттештирүү боюнча 

баштапкы жана жыйынтык отчет менен бирге участоктук шайлоо 

комиссиясынын төрагасы же болбосо, катчысы тарабынан 7 календардык 

күндөн кечиктирбестен, токтоосуз Бишкек аймактык шайлоо комиссиясына 

жеткирилет. 

10. Шайлоону жана референдумду уюштурууга чыгымдарды 

каржылык жактан камсыздоо 

41. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары шайлоо 

участокторунда добуш берүүнү уюштурууга байланыштуу чыгымдарды 

каржылык жактан камсыздоо республикалык бюджеттин каражаттарынын 

эсебинен Борбордук шайлоо комиссиясы бекиткен чыгымдар сметасынын 

чегинде жүргүзүлөт. Каржылоо тартиби Кыргыз Республикасынын 

бюджеттик мыйзамдарында белгиленет. 

42. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары түзүлгөн шайлоо 

комиссиялары шайлоону жана референдумду даярдоого жана өткөрүүгө 

каражаттарды чыгымдоо жөнүндө отчетту шайлоо, референдум 

өткөрүлгөндөн кийин 7 календардык күндөн кечиктирбестен, Тышкы иштер 

министрлигине берет. 

43. Тышкы иштер министрлиги республикалык бюджеттин 

каражаттарын чыгымдоо жөнүндө отчетту шайлоо, референдум 
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өткөрүлгөндөн кийин 20 календардык күндөн кечиктирбестен, Борбордук 

шайлоо комиссиясына берет.  

44. Шайлоо комиссияларынын төрагалары акча каражаттарын тескейт 

жана каржылык документтердин шайлоо комиссияларынын каржы 

маселелери боюнча чечимдерине ылайык болушу, каржылык отчетту 

мыйзамда белгиленген мөөнөттө жана тартипте берилиши үчүн жеке 

жоопкерчилик тартат. 

 

 


