
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 
депутаттарын аралаш тутум боюнча шайлоонун

өзгөчөлүктөрү 
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Шайлоо этаптары
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Шайлоочулардын алдын ала тизмесин жүктөө. Тактоо жана арыз берүү – 2021-жылдын 12- ноябрына чейин

Бирдиктүү жана бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча талапкерлерди көрсөтүү
– 2021-жылдын 13- октябрына чейин (кошуп 

алганда)

Документтерди кабыл алуу
– 2021-жылдын 18-октябрына саат 18:00гө 

чейин

Бирдиктүү шайлоо округ боюнча партияларды жана бир мандаттуу шайлоо округдары

боюнча талапкерлерди каттоо
– 2021-жылдын 29-октябрына чейин

Шайлоо алдындагы үгүт
– 2021-жылдын 29- октябрынан тартып 27-

ноябрына саат 8:00гө  чейин

Жайдан тышкары добуш берүү күнү – 2021-жылдын 27- ноябры

Добуш берүү күнү – 2021-жылдын 28- ноябры

Добуш берүү күндөн тартып 20 календарлык күндөн кечиктирбестен добуш берүүнүн 

жыйынтыктарын чыгаруу

– 2021-жылдын 18-декабрына саат 18:00гө

чейин



ЭТАПТАРЫ:

Шайлоочулардын тизмесинин ачыктыгы
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I – Калктын бирдиктүү мамлекеттик реестринен автоматтык жүктөп алуу жолу менен 

шайлоо участокторунун чегин эске алып, шайлоочулардын алдын ала тизмесин түзүү жана 

“Тизме” мамлекеттик порталына дайыма жарыялоо

– 2021-жылдын 9- сентябрына чейин

II – Шайлоочулардын тизмесин актуалдаштыруу күн сайын жүргүзүлөт – тактоо 

шайлоочулар шайлоо участокторуна кайрылганда жүргүзүлөт. Мында шайлоочу 

биометрикалык идентификациядан өтөт.

– 2021-жылдын 19 - сентябрынан тартып 12 -

ноябрына чейин

III – Контролдук тизмени түзүү жана жайгаштыруу – 2021-жылдын 29 - октябрына чейин

IV – Шайлоочулардын биротоло тизмесин түзүү жана кагазга басып чыгаруу – 2021-жылдын 18 - ноябрына чейин



Шайлоочулардын тизмеси

Бирдиктүү шайлоо округ (пропорционалдык тутум) 
боюнча шайлоодо шайлоочулардын тизмесине 
Кыргыз Республикасынын төмөнкү жарандары 
киргизилет:

- добуш берүү күнү активдүү шайлоо укугуна ээ 
болгон;

- биометрикалык каттоодон өткөн. 
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Шайлоочулардын тизмеси

Бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча шайлоодо шайлоочулардын 
тизмесине Кыргыз Республикасынын төмөнкү жарандары киргизилет:

- добуш берүү күнү активдүү шайлоо укугуна ээ болгон;

- биометрикалык каттоодон өткөн. 

- жергиликтүү жамааттын мүчөсү (бир мандаттуу шайлоо 
округунун курамына киргизилген тиешелүү айыл аймагында, шаарда 
туруктуу жашаган). Шайлоочунун жергиликтүү жамааттагы мүчөлүгү 
добуш берүү күнүнө чейинки 90 күндөн кем эмес мөөнөттө жарандын 
паспортунда, паспорттун тибинде жазылган жашаган жерин каттоо 
жөнүндө белги же болбосо Улуттук паспорттордун мамлекеттик 
реестринде (УПМР) жашаган жеринин дарегин каттоо менен аныкталат.
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Шайлоочулардын “Тизме” мамлекеттик порталы 
https://tizme.gov.kg

Дайыма жеткиликтүү 
маалыматтык ресурс, төмөнкүлөр 
үчүн арналган:
1. ачыктыкка, жеткиликтүүлүккө;
2. шайлоочулардын өздөрү 
жөнүндө маалыматтар боюнча 
кабардар болуусун жогорулатууга;
3. аналитика жана статистика: 
шайлоочулардын өсүү 
динамикасы, шайлоочулардын 
гендерлик жана жаш курагы 
боюнча курамы.

Өзгөчөлүктөрү: шайлоочулардын тизмелери УШК, ОШК боюнча жана алфавит тартибинде, арыз берүү 
электрондук таризде. (“Шайлоочунун кабинети” сервиси)
Маанилүү! Шайлоочулардын тизмелери шайлоолордун аралыгындагы мезгилде – ай сайын, шайлоо 
убагында күн сайын жаңыланат.
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Шайлоочунун кабинетиУШК

Шайлоочулардын арыздарынын негизенде тизмени тактоо

Тизме порталы – tizme.shailoo.gov.kg

К Б М Р

ЗАГС

Биометрикалык 
маалыматтарын тапшыргандар

Жарандыкты кабыл алуу
жана андан чыгуу

18ге толгондор,
өлгөндөр

Дарек жана
маалымат бюросу

КРнын Санариптик өнүктүрүү министрлиги

КРнын Борбордук шайлоо комиссиясы Шайлоо учурунда – шайлоочулардын арыздарынын
негизинде тактоо.

Шайлоочулардын тизмелерин актуалдаштыруу тартиби

Паспорттук
маалымат базасы

АСБ

КБМРден шайлоочулардын тизмесин дайыма
актуалдаштыруу.

Дайыма актуалдаштыруу – ай сайын.

1. КБМР – Кыргыз Республикасынын калкынын бирдиктүү мамлекеттик реестри
2. ВЭӨТ «Тундук» – «Тундук» ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү тутуму (маалымат алмашуу системасы)

УШКлар
маалымдамалары

ВЭӨТ «Тундук»

Шайлоочулардын
тизмеси

УШКлар боюнча КБМРден алдын ала тизмени жуктөп алуу.
- 18 жаш жана андан улуу;
- биометрикалык маалыматтарды тапшырды;
- УШКга шилтеме берүү менен, каттоодогу дарекке ылайык, добуш 
берүү күнүнө чейин 90 күндөн кем эмес.
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2016-жылдан 2021-жылга чейинки (кошуп алганда) мезгилде 
шайлоолорго жана референдумдарга катышкандардын саны

КР ЖК 
депутаттарын

шайлоо

04.10.2015

Жергиликтүү
кеңештеринин 

шайлоосу

11.12.2016

Референдум

11.12.2016

Президенттик
шайлоо

15.10.2017

КР ЖК 
депутаттарын

шайлоо

04.10.2020

Президенттик
шайлоо

10.01.2021

Референдум

10.01.2021

Жергиликтүү
кеңештеринин 

шайлоосу
11.04.2021

Референдум

11.04.2021

КР ЖК 
депутаттарын

шайлоо
28.11.2021

Шайлоочулардын

саны 2 761 297 2 288 651 2 851 952 3 025 770 3 523 554 3 563 574 3 563 574 3 318 130 3 606 201 3 686 921

Добуш берген
шайлоочулардын

саны
1 630 125 1 006 753 1 199 941 1692423 1980240 1416485 1 421 035 1295096 1338064 -

% 59,03 43,99 42,07 55,93 56,20 39,75 39,88 39,03 37,10 -
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Аралаш тутумдун түзүлүшү 
54/36

•54 депутат бирдиктүү шайлоо округунда –
республиканын бүт аймагы боюнча
пропорционалдык тутум боюнча ачык тизмелер
менен шайланат.

•Саясий партия көрсөтүү субъектиси болуп саналат,
ал 54 сандагы талапкерден турган талапкерлер
тизмесин көрсөтөт.

9



Аралаш тутумдун түзүлүшү 
54/36

•36 депутат бир мандаттуу шайлоо
округдарында мажоритардык тутум боюнча
шайланат. 

•Мажоритардык тутум боюнча талапкерлерди 
көрсөтүү укугу саясий партияларга жана 
өзүн-өзү көрсөтүү жолу менен жарандарга 
таандык. 
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Аралаш тутумдун түзүлүшү 
54/36

Кыргыз Республикасынын төмөнкү жараны Жогорку 
Кеңештин депутаты болуп шайлана алат.:

• шайлоо күнүнө карата 25 жашка толгон, 
• шайлоого укугу бар, 
• жогорку кесиптик билими бар.

Кыргыз Республикасынын төмөнкү жараны Жогорку Кеңештин депутаты болуп 
шайлана албайт:

• - соттолгондугу мыйзамда белгиленген тартипте жоюлбаган;

• - сот тарабынан аракетке жөндөмсүз деп таанылган же соттун мыйзамдуу 
күчүнө кирген өкүмү боюнча эркиндигинен ажыратуу жайларында кармалып 
турган.
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Бир мандаттуу шайлоо округдары 
боюнча талапкерлерди көрсөтүү тартиби

• Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча депутаттыкка талапкерди каттоо үчүн талапкер же 
анын ыйгарым укуктуу өкүлү, саясий партиялардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү шайлоо 
күнүнө чейин 40 календардык күндөн кечиктирбестен, жергиликтүү убакыт боюнча саат 
18:00гө чейин БШКга төмөнкү документтерди берет

• саясий партиянын жетекчисинин колу жана саясий партиянын мөөрү менен 
күбөлөндүрүлгөн бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкерди көрсөтүү жөнүндө 
саясий партиянын чечимин 

• же болбосо өзүн-өзү көрсөтүү тартибинде талапкерди көрсөтүү жөнүндө арызды жана 
конституциялык мыйзамда каралган документтерди берет.

• Саясий партиялардан депутаттыкка талапкерлерди көрсөтүү ар бир талапкер 
талапкерлиги добушка коюлган шайлоо округун көрсөтүү менен съезддерде жүзөгө 
ашырылат. Саясий партиялар бир мандаттуу шайлоо округу боюнча бирден ашык эмес 
талапкерди көрсөтүүгө укуктуу.

• Өзүн-өзү көрсөтүү тартибинде талапкерди көрсөтүү. Талапкер өзүнүн ушул шайлоо 
округу боюнча талапкерлигин добушка коюу ниети жөнүндө арызын БШКга берет 
жана БШКнын атайын эсебине 100 000 сом өлчөмүндө шайлоо күрөөсүн төгөт.
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Бир мандаттуу шайлоо округдары 
боюнча талапкерлерди көрсөтүү 

тартиби

Талапкер төмөнкү учурларда каттала албайт:

• бирдиктүү шайлоо округу боюнча талапкерлердин 
бирден ашык тизмесинде;

• бирден ашык бир мандаттуу шайлоо округу боюнча;

• бир учурда бирдиктүү шайлоо округу боюнча 
талапкерлердин тизмесинде жана бир мандаттуу 
шайлоо округу боюнча.
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Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча 
талапкердин шайлоо фонду

Талапкердин шайлоо фонду төмөнкү акча каражаттарынын эсебинен түзүлөт:

• талапкердин эсептик көрсөткүчтөн 150 000 сомдон ашпаган өздүк 
каражаттарынан;

• аны көрсөткөн саясий партия тарабынан талапкерге бөлүнгөн эсептик 
көрсөткүчтөн 1 000 000 сомдон ашпаган каражаттарынан;

• өлчөмү эсептик көрсөткүчтөн 200 000 сомдон ашпаган жеке адамдардын 
ыктыярдуу берүүлөрүнөн;

• өлчөмү эсептик көрсөткүчтөн 500 000 сомдон ашпаган юридикалык жактардын 
ыктыярдуу берүүлөрүнөн.

Талапкердин шайлоо фондунан келип түшкөн жана чыгымдалган акча 
каражаттарынын чектелген суммасы 10 000 000 сомдон ашпашы керек.
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Мажоритардык тутум боюнча бир 
мандаттуу округдарды түзүү тутуму

Бир мандаттуу 36 округ төмөнкү талаптарды эске алуу менен
түзүлөт: 

• Шайлоо округдарынын шайлоочулардын саны боюнча 
болжолдуу теңдиги, мында шайлоочулардын өкүлчүлүгүнүн 
орточо ченеминен 20 пайыздан ашпаган четтөөгө жол берилет;

• Шайлоо округу бирдиктүү аймактан турат, шайлоо округун өз 
ара чектешпеген аймактардан түзүүгө жол берилбейт.

• Көрсөтүлгөн талаптарды сактоодо, эреже катары, 
республиканын административдик-аймактык бөлүнүшү эске 
алынат.
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Бир мандаттуу шайлоо округдары
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Облус Шайлоочулардын

саны

Округдардын

саны

Бишкек шаары 428 599 4

Ош шаары,                    

Ош облусу

898 569 9

Баткен 305 053 3

Жалал-Абад 686 364 7

Талас 163 109 2

Чуй 609 774 6

Нарын 209 101 2

Ысык-Кол 316 572 3

ТИМ 67 643 0

Баардыгы: 3 686 921 36

Бир мандаттуу шайлоо округдарын түзүүдө БШК мыйзам талаптарына ылайык калкты 
каттоо, жер ресурстарын башкаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар, 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары берген маалыматтарга таянды.

• 2021-жылдын 4-сентябрына карата шайлоочулардын саны – 3 686 921.

• Ар бир округ 102 414 (+/- 20%) шайлоочунун болжолдуу санында түзүлөт.
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Бирдиктүү шайлоо округу боюнча талапкерлердин тизмесин көрсөтүү шайлоо дайындалган 
күндөн тартып башталат жана шайлоо күнүнө 45 календардык күн калганда (2021-жылдын 13-
октябрына чейин (кошуп алганда) аяктайт.

Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин көрсөтүү укугуна белгиленген 
тартипте мамлекеттик каттоодон жана\же кайра каттоодон өткөн саясий партиялар ээ болот. 

Бирдиктүү шайлоо округуна талапкерлердин тизмесин көрсөтүү жөнүндө чечим саясий 
партиянын съездинде жашыруун добуш берүү менен кабыл алынат (2-форма).

Саясий партиянын съездинде жашыруун добуш берүүнүн жол-жоболорун камсыздоо жана 
сактоо жоопкерчилиги саясий партияга жүктөлөт.

Талапкерлердин тизмесин көрсөтүү боюнча саясий партиянын съездине БШКнын, Жумушчу 
топтун мүчөлөрү катышууга укуктуу.

Бирдиктүү шайлоо округу боюнча 
талапкерлердин тизмесин көрсөтүү тартиби



Бирдиктүү шайлоо округу боюнча 
талапкерлердин тизмесин түзүүдө 

коюлуучу талаптар
54 талапкерлерди көрсөтүүдө төмөнкү квоталар каралат:

• бир жыныстагы талапкерлердин 70 пайыздан ашпоосун, мында саясий 
партиялардан көрсөтүлгөн аял жана эркек талапкерлердин тизмесиндеги 
кезектешүү айырмасы үч позициядан ашпоосун;

• 35 жаштан ашпаган талапкерлердин 15 пайыздан кем болбоосун, мында 
алардын ичинен кеминде 3 талапкер алгачкы 25 талапкердин тизмесине 
киргизилиши керек;

• ар кандай этносторго таандык талапкерлердин 15 пайыздан кем болбоосун, 
мында алардын ичинен кеминде 3 талапкер алгачкы 25 талапкердин 
тизмесине киргизилиши керек;

• кеминде 2 талапкердин - ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген 
адамдардан болуусун, мында булардын бири биринчи 25 талапкердин 
тизмесине киргизилиши керек.
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ТАЛАПКЕРЛЕРДИН ЖАНА САЯСИЙ ПАРТИЯЛАРДЫН ШАЙЛОО МЫЙЗАМДАРЫНЫН 
ТАЛАПТАРЫНА ЫЛАЙЫКТУУЛУГУН «ТҮНДҮК» ВЭӨТ АРКЫЛУУ ТЕКШЕРҮҮ

«Түндүк» ВЭӨТ аркылуу мамлекеттик органдардын маалыматтык тутумдарынын 
маалыматтарын алмашуу
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https://talapker.shailoo.gov.kg/«Электрондук талапкер»
маалыматтык тутуму

Веб-ресурс жарандарга 
талапкерлер жана партиялар 
жөнүндө жарыяланган 
маалыматтар – жалпы 
маалымат, талапкерлердин 
тизмелери, 
талапкерлердин/партияларды
н программалары, шайлоо 
фонддорунун маалыматтары 
жана медиа-контент менен 
таанышууга мүмкүнчүлүк 
берет.
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https://talapker.shailoo.gov.kg/«Электрондук талапкер»
маалыматтык тутуму

Талапкердин программасы

1

С/п жөнүндө жалпы 
маалымат

Талапкерлер жөнүндө 
маалымат

Шайлоо фонду

Медиа

2

3

Талапкерлердин тизмеси

4

5
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Талапкерди, талапкерлердин тизмесин каттоодон 
баш тартуу үчүн негиздер:

1) талапкерди, талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн конституциялык Мыйзамга ылайык зарыл болгон 
документтерди бербөө;

2) көрсөтүүнүн конституциялык Мыйзамда каралган тартибин сактабоо;

3) талапкерде пассивдүү шайлоо укугунун жоктугу;

4) талапкердин башка саясий партиянын талапкерлеринин тизмесинде катталуу фактысынын болушу, 
талапкердин бирден ашык шайлоо округунда катталган фактысынын болушу;

5) саясий партиянын, талапкердин өз шайлоо фондун түзбөгөнү;

6) талапкердин башка мамлекеттин жарандыгына тиешелүүлүгү.

Талапкерди каттоодон баш тартуу тууралуу чечим кабыл алган учурда, БШК ал кабыл алынган учурдан тартып 
бир сутка аралыгында саясий партиянын өкүлүнө, талапкерге баш тартуунун негизин баяндоо менен шайлоо 
комиссиясынын чечиминин көчүрмөсүн берүүгө милдеттүү. 

Талапкерлердин тизмесин, бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкерди, каттоодон баш тартуу жөнүндө 
чечим сотко чечимди алган учурдан тартып 3 күндүк мөөнөттө даттанылышы мүмкүн.

(КР КМ 61-беренеси)



Шайлоо бюллетени

Добуш берүү күнү шайлоочу 2 бюллетень алат:

• бири – бирдиктүү шайлоо округу боюнча, анда чүчү кулак менен 
аныкталган кезектүүлүктө саясий партиялардын аталыштары жана 
квадратын тышкы сол тарабына номерленген 54 бош квадрат
көрсөтүлөт. Бош квадратын номери саясий партиянын 
талапкерлеринин тизмесинде катталган талапкердин катар номерине 
дал келет.

• экинчиси – бир мандаттуу шайлоо округу боюнча, ал 
талапкерлердин фамилияларын, аттарын, аталарынын аттарын чүчү 
кулакта аныкталган кезекте камтыйт.



Добуш берүү тартиби

Добуш берүү үчүн кабинада төмөнкүлөр жайгаштырылат:

• бардык талапкерлер, саясий партиялар жөнүндө маалыматтык 
материалдар чүчү кулак менен аныкталган кезекте; 

• ар бир партиянын талапкерлеринин тизмелери ар бир талапкердин 
катар номерин көрсөтүү менен;

• талапкерлер жөнүндө баардык маалыматтар «ТАЛАПКЕР» порталында 
жана шайлоо участокторундагы плакаттарда.

• Талапкер маалыматтык материалдардын формасы менен тексти бекип 
калгандан кийин саясий партиянын талапкерлеринин тизмесинен чыгып 
калган учурда, маалыматтык материалдардардагы талапкер жөнүндө 
маалыматтар, талапкерлердин тизмесиндеги катар номери кошуп 
алганда толук көлөмдө чийип салынат.



Добуш берүү тартиби

Бир мандаттуу округ боюнча шайлоолордо шайлоочу шайлоо бюллетенине:
• талапкерге тийиштүү квадратка; 
• же болбосо "Баарына каршы" позициясына белги коёт.
Бирдиктүү округ боюнча депутаттарын шайлоодо шайлоочу шайлоо 
бюллетенине:
• шайлоо бюллетенинин бир бөлүгүндө саясий партияга тийиштүү бир 

квадратка
• шайлоо бюллетенинин башка бөлүгүндө талапкердин катар номерине 

тийиштүү бир квадратка белги коёт.
• эгерде бир дагы саясий партиянын пайдасына тандоо жасабаса, анда 

"Баарына каршы" позициясына  тийиштүү квадратка белги коёт.



Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча 
бюллетендин үлгүсү – 36 депутат

Шайлоо бюллетенинде белги тандалган 
талапкерден оң жагындагы чарчыга 

коюлат.
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Бир мандаттуу округдарда 
депутаттарды шайлоо

• Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин шайланган 
депутаты деп ушул бир мандаттуу шайлоо округу боюнча добуш берүүгө 
катышкан шайлоочулардын кыйла көп добушун (добуштардын жөнөкөй 
көпчүлүгү) алган талапкер таанылат. Талапкерлердин алган добуштары 
тең чыккан учурда, бир мандаттуу шайлоо округу боюнча шайланган 
талапкер болуп каттоо үчүн документтердин топтомун датасы жана 
убактысы боюнча мурдараак берген талапкер эсептелет.

• Бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча чыгып кеткен  депутаттардын 
ордуна тийиштүү шайлоо округдарына жаңы шайлоо Президент 
тарабынан дайындалат жана бош депутаттык мандат пайда болгондон 
кийин эки айдын ичинде БШК тарабынан өткөрүлөт. 

• Жогорку Кеңештин депутаттары Жогорку Кеңешке шайланган мөөнөтү 
аяктаганга чейин бир жыл же болбосо бир жылдан аз калганда чыгып 
кеткен учурда, чыгып кеткендердин ордуна депутаттарды шайлоо 
өткөрүлбөйт.



Бирдиктүү шайлоо округу боюнча 
бюллетендин үлгүсү – 54 депутат

Белги саясий партияга тийиштүү бир 
чарчыга жана бюллетендин төмөнкү 
бөлүгүндөгү партиядагы тандалган 

талапкердин катар номери бар  чарчыга 
коюлат.
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Бирдиктүү шайлоо округу боюнча добуш берүүнүн 
жыйынтыктарын белгилөө (54 мандат)

Депутаттык мандаттарды бөлүштүрүүгө катышуу үчүн 
партия жалпы республика боюнча добуш берүүгө катышкан 
шайлоочулардын добуштарынын 5 пайыздан кем эмесин 
алууга, ошондой эле ар бир облус, Бишкек жана Ош 
шаарлары боюнча добуш берүүгө катышкан 
шайлоочулардын добуштарынын 0,5 пайыз босогодон 
өтүүгө тийиш.

Белгиленген босоголордон өткөн партиялардын 
тизмесинде мандаттарды бөлүштүрүү ар бир талапкер алган 
добуштардын санына ылайык жүргүзүлөт.
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Добуш берүүнүн 
жыйынтыктарын белгилөө

Жогорку Кеңештин депуттарын шайлоодо шайлоочулардын 
добуштарын эсептөө төмөнкүдөй жүргүзүлөт:

• биринчи кезекте бир мандаттуу шайлоо округдары 
боюнча депутаттыка талапкерлер үчүн берилген 
добуштар;

• экинчи кезекте, бирдиктүү шайлоо округу боюнча
саясий партиялар жана алардын талапкерлери үчүн 
берилген добуштар.
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Бирдиктүү округ боюнча добуш 
берүүнүн жыйынтыктарын белгилөө

Эгерде шайлоочу шайлоо бюллетенинде белгини саясий партияга 
тиешелүү чарчыга коюп, ошол эле учурда белгини талапкерлердин 
тизмегиндеги талапкердин катар номери боюнча койбосо же болбосо 
белгини чыгып кеткен талапкердин чарчысына коюп салса, анда 
шайлоочунун добушу ушул саясий партиянын пайдасына кошуп эсептелинет.

1. Бирдиктүү шайлоо округу боюнча шайлоодо шайлоочулардын 
добуштарын эсептөө шайлоо бюллетендери боюнча, ар бир саясий партия 
жана “Баарына каршы” позициясы боюнча өз алдынча жүргүзүлөт.

2. Ар бир саясий партия боюнча иргелген шайлоо бюллетендеринен ар 
бир саясий партия боюнча өзүнчө, шайлоо бюллетенинин үстүңкү бөлүгүндө 
көрсөтүлгөн кезекте талапкерлердин тизмегиндеги талапкердин катар 
номери боюнча шайлоочулардын добуштарын эсептөө жүргүзүлөт.
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Жогорку Кеңештин депуттарын бирдиктүү шайлоо округу боюнча 
шайлоодо шайлоо бюллетендери төмөнкү учурларда жараксыз деп 
эсептелинет, эгерде:

• шайлоочу шайлоо бюллетенине тийиштүү белгини саясий партияга 
тиешелүү чарчыга койсо, бирок ошол эле учурда, шайлоо 
бюллетенинин төмөнкү бөлүгүндөгү талапкерлердин катар 
номерлери бар чарчыларга бирден ашык белги койсо;

• шайлоочу шайлоо бюллетенинин саясий партияларга тийиштүү 
чарчысына белги койбосо, бирок ошол эле учурда шайлоо 
бюллетенинин төмөнкү бөлүгүндөгү талапкерлердин катар 
номерлери бар чарчыга белги койсо;

• конституциялык Мыйзамда каралган башка учурларда.

Бирдиктүү округ боюнча добуш 
берүүнүн жыйынтыктарын белгилөө
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Пропорционалдык тутум боюнча 
шайлоонун натыйжаларын аныктоо

БШК бирдиктүү шайлоо округу боюнча ар бир саясий партия 
жана талапкерлердин тизмесиндеги ар бир талапкер үчүн берилген 
шайлоочулардын добуштарын саноону жүргүзөт.

Саясий партия алган мандаттарды бөлүштүрүүдө алгач, саясий 
партия алган мандаттардын жалпы санынын 30 пайыздан кем эмеси
щайлоочулардын кыйла көп добушун алган аял талапкерлердин 
арасында бөлүштүрүлүүгө тийиш. 

Эгерде аял талапкерлер шайлоочулардын добуштарын албаса 
аялдардын квотасы боюнча калган мандаттар партиянын 
тизмесиндеги аял талапкерлерди жайгаштыруу тартибине ылайык 
кезекте бөлүштүрүлөт.



Пропорционалдык тутум боюнча 
шайлоонун натыйжаларын аныктоо

Мандаттардын жалпы санынын 70 пайызы башка талапкерлерге карата 
шайлоочулардын добуштарынын кыйла көп добушу берилген катар номерлери
үчүн талапкерлердин арасында бөлүштүрүлөт. Мында талапкерлердин
тизмелериндеги талапкерлердин позициялары ар бир талапкердин алган
добуштарынын санына жараша төмөндөөчү ырааттуулукта жылдырылат.

Талапкерлеринин тизмесиндеги талапкерлердин ортосунда алган добуштары тең
чыккан учурда, талапкерлердин тизмесиндеги талапкерлердин позицияларынын
ырааттуулугу БШКда тизмени каттоодо белгиленген бул тизмедеги талапкерлерди
жайгаштыруу тартибине ылайык аныкталат.

Шайлоонун натыйжалары боюнча саясий партияга пропорционалдык тутум боюнча
депутаттык мандаттардын жалпы санынын 50 пайыздан көп эмеси (27 
депутаттык мандаттан көп эмеси) берилиши мүмкүн.



Бир мандаттуу округ боюнча АЭУнун                    
жыйынтык отчётунун үлгүсү
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Бир мандаттуу 
округ боюнча 

АЭУнун алгачкы 
отчётунун үлгүсү

Бир мандаттуу 
округ боюнча 

АЭУнун 
жыйынтык

отчётунун үлгүсү



Бирдиктүү округ боюнча АЭУнун 
жыйынтык отчётунун үлгүсү
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Бирдиктүү округ 
боюнча АЭУнун 

алгачкы 
отчётунун үлгүсү

Бир мандаттуу 
округ боюнча 

АЭУнун 
жыйынтык

отчётунун үлгүсү
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Маалыматтарды АЭУдан БШКнын борбордук серверине өткөрүп берүү (саат 20:00дөн кийин АЭУ модемге 
кошулат)

Добуш берүү аяктагандан кийин добуш берүүнүн алдын ала маалыматтары ар бир участоктон 
корголгон каналдар боюнча шифрланган түрдө АЭУдан автоматтык жол менен БШКнын борбордук 
серверине өткөрүлүп берилет жана МШТ сайтына (https://newess.shailoo.gov.kg/) көз ирмегенче 
жарыяланат. 

https://newess.shailoo.gov.kg/
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АЭУдан маалыматтарды БШКнын сайтында автоматтык түрдө, 
контактысыз, ыкчам (1 – 1,5 саат ичинде) көрсөтүү

АЭУдан алынган
маалыматтын 84% 
20-00дон 21-00го 
чейин алынган
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Добуш берүүнүн жыйынтыктарынын сайты 
Маалыматтык  шайлоо тутуму (МШТ) 

newess.shailoo.gov.kg
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Сканерленген шайлоо документтеринин көчүрмөлөрү 
добуш берүүнүн жыйынтыктарынын сайтында 
(newess.shailoo.gov.kg) көрсөтүлөт: 
- АЭУнун алгачкы жана жыйынтык отчёту;
- идентификация жөнүндө баштапкы жана жыйынтык 
отчёт;
- УШКда кол менен саноонун протоколу.

Добуш берүүнү эсептөөнүн сканерленген документтерин көрсөтүү
protocol.shailoo.gov.kg 
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Талапкердин каттоосун жокко чыгаруу үчүн 
негиздер

Талапкердин каттоосу төмөнкү учурларда жокко чыгарылат:

• - белгиленген мөөнөттөрдө талапкер өзүнүн талапкерлигин алып салуу жөнүндө арыз бергенде;

• - өзүнүн шайлоо өнөктүгүн каржылоодо талапкер шайлоо фондунун каражаттарынан тышкары, талапкердин шайлоо фондуна келип 
түшкөн акча каражаттарынын жалпы суммасынын 0,5 пайыздан ашыгын түзгөн башка акча каражаттарын пайдаланганда, же 
талапкер өзүнүн шайлоо фондунун каражаттарынан чыгымдарды шайлоо фондундагы каражаттардын бардык чыгымдарынын 
белгиленген суммасынын чегинен 0,5 пайыздан ашык чыгымдаганда;

• - конституциялык Мыйзамдын 21 (талапкердин статусу) жана 61 (көрсөтүү тартиби)-беренелеринде белгиленген талаптар 
бузулганда;

• - талапкер, анын өкүлдөрү талапкерди шайлоо максатында административдик ресурсту кыянаттык менен пайдаланууга жол 
берилбей тургандыгы жөнүндө конституциялык Мыйзамдын 21-1-беренесинде каралган талаптарды бузганда;

• - талапкердин, анын өкүлдөрүнүн шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү эрежелерин бузууга түздөн-түз катышуу фактылары 
далилдегенде (КМдын 28-беренесинин 2-бөлүгү);

• - талапкердин, анын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн, ишенимдүү адамдарынын, байкоочулардын, ошондой эле жакын туугандарынын 
шайлоочуларды сатып алуу же ага катышуу фактылары далилденгенде;

• - талапкерге карата соттун айыптоо өкүмүнүн күчүнө киргенде.
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Талапкердин каттоосун жокко чыгаруу үчүн 
негиздер

Саясий партиянын талапкерлеринин тизмесин каттоо төмөнкү учурларда жокко чыгарылат:

- эгерде саясий партиянын төмөнкүдөй арызы Борбордук шайлоо комиссиясына добуш берүү күнүнө чейин 5 календардык күндөн 
кечиктирбестен жазуу жүзүндө келип түшсө, саясий партия талапкерлердин тизмесин кайра чакыртып алганда жана шайлоого катышуудан баш 
тартканда;

- өзүнүн шайлоо өнөктүгүн каржылоодо саясий партия шайлоо фондунун каражаттарынан тышкары, саясий партиянын шайлоо 
фондуна келип түшкөн акча каражаттарынын жалпы суммасынын 0,5 пайыздан ашыгын түзгөн башка акча каражаттарын пайдаланганда же
саясий партия өзүнүн шайлоо фондунун каражаттарынан чыгымдарды шайлоо фондундагы каражаттардын бардык чыгымдарынын белгиленген 
суммасынын чегинен 0,5 пайыздан ашыкча чыгымдаганда;

- конституциялык Мыйзамдын 21 (талапкердин статусу), 61 (көрсөтүү тартиби)-беренелеринде белгиленген талаптар бузулганда;

- саясий партиянын жетекчилиги, талапкерлер тарабынан талапкерлердин тизмесин шайлоо максатында административдик ресурсту
кыянаттык менен пайдалануунун жол берилбестиги жөнүндө конституциялык Мыйзамдын 21-1-беренесинде каралган талаптар бузулганда;

- саясий партиянын аткаруу органынын жетекчилигинин же кызматкерлеринин, талапкерлердин, саясий партиянын өкүлдөрүнүн
шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү эрежелерин бузууга түздөн-түз катышы бар экендигинин фактылары ырасталганда;

- саясий партиянын жетекчилигинин, аткаруу органынын кызматкерлеринин, талапкерлердин, ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн, саясий
партиянын ишенимдүү адамдарынын, саясий партиянын атынан чыккан байкоочулардын шайлоочуларды сатып алуу же алардын
шайлоочуларды сатып алууга катышы бар экенинин фактылары далилденгенде.

Эгерде Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоонун натыйжаларын аныктагандан кийин жана шайланган талапкерди Жогорку
Кеңештин депутаттыгына каттаганга чейин анда пассивдүү шайлоо укугунун жок экени тууралуу, анын ичинде, мыйзамда белгиленген тартипте
алып салынбаган же жоюлбаган соттолгону бар экени жөнүндө, ага карата соттун айыптоо өкүмү күчүнө киргени жөнүндө, Кыргыз 
Республикасынын жарандыгынан чыкканы же жоготкону жөнүндө, башка мамлекеттин жарандыгына таандык экени жөнүндө маалыматтар
ырасталган, ошондой эле ал каза болгон учурда, ушул шайланган талапкерди каттоо жөнүндө чечим кабыл алынбайт.



Мыйзамдардын добуш берүүнүн
жыйынтыктары бөлүгүндөгү өзгөртүүлөр

• Эгерде шайлоолорго даярдануу, добуш берүүнү өткөрүү, добуштарды саноо, добуш 
берүүнүн жыйынтыгын белгилөө учурунда талапкер, саясий партия тарабынан добуш 
берүүнүн жыйынтыгын анык белгилөөгө мүмкүндүк бербеген бузуулар орун алса, же 
шайлоочулардын эрк билдирүүсүнө таасир көрсөтүлсө, БШК талапкер, талапкерлердин 
тизмеси боюнча добуш берүүнүн жыйынтыгын анык эмес деп таанууга укуктуу.

• Мындай учурда, шайлоочулардын талапкерге, саясий партияга берген добуштары 
шайлоо бюллетендерин анык эмес бюллетендерге кошуу менен жараксыз деп 
таанылат. 

• Алар боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктары анык эмес деп таанылган талапкерге, 
саясий партиянын талапкерлеринин тизмесине берилген шайлоочулардын добуштары 
депутаттык мандаттарды бөлүштүрүүнү эсептөө максаттары үчүн добуш берүүгө 
катышкан шайлоочулардын катарында эсепке алынбайт.

• Мындай талапкер, саясий партия Жогорку Кеңештин депутаттарын кийинки шайлоого 
катыша албайт.



Мыйзамдардын үгүт бөлүгүндөгү 
маанилүү өзгөртүүлөр

Төмөнкүлөргө жол берилбейт:

• ибадат кылуу имараттарына, курулмаларына жана аларга 
тиешелүү аймактарга жакын жерлерде (аралыгы 100 
метрден аз) үгүт иш-чараларын жүргүзүүгө, үгүт 
материалдарын таратууга;

• үгүт материалдарында тикелей жана кыйыр өздөштүрүп 
алынган маалыматтык бөлүктөрдү жана элементтерди 
(сүрөттөлүштөрдү) көрсөтүүгө же башкача пайдаланууга 
же диний тематикага шилтеме жасоого.



Талапкерлер, алардын жакын туугандары, жубайы, талапкерлердин 
жана саясий партиялардын өкүлдөрү шайлоо дайындалган учурдан 
тартып жана шайлоонун натыйжалары жарыяланганга чейин 
кайрымдуулук иштерин жүргүзгөн учурда талапкерди каттоо жокко 
чыгарылат.

Талапкер, саясий партия Кыргыз Республикасынын жарандары 
менен үгүт боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруу жөнүндө 
келишимдерди төмөнкүдөй чектерде түзүүгө укуктуу:

• саясий партия, Кыргыз Республикасынын Президентинин
кызмат ордуна талапкер 10 000 үгүттөөчүдөн ашпайт;

• бир мандаттуу округдан талапкер 500 үгүттөөчүдөн ашпайт.



Төмөнкүлөр административдик ресурсту кыянат пайдалануу түрүнө 
киргизилет:

• республикалык жана жергиликтүү бюджеттерден каржылануучу 
мекемелердин жана уюмдардын кызматкерлерин, аймактагы 
коомдук өз алдынча башкаруунун кызматкерлерин талапкерди 
көрсөтүүгө жана (же) шайлоого өбөлгө болгон ишти жүзөгө ашыруу 
үчүн тартуу;

• аймактагы коомдук өз алдынча башкаруунун кызматкерлеринин 
колтамга чогултуусу, шайлоо алдында үгүт жүргүзүүсү.

• аймактагы коомдук өз алдынча башкаруунун кызматкерлерине үгүт 
жүргүзүүгө, ар кандай үгүт материалдарын чыгарып, таратууга 
тыюу салынат.
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БШКнын сайтында даттануулардын 
жана кайрылуулардын электрондук 
реестри бар.
Реестрде онлайн режиминде 
шайлоонун жүрүшүндө түшкөн 
баардык арыздар жана 
даттануулар, алардын шайлоо 
комиссиялары жана соттор 
тарабынан карлышы тууралуу 
маалыматтар арыздардын жана 
даттануулардын, кабыл алынган 
чечимдердин, сот актыларынын 
скан-көчүрмөлөрү көрсөтүлүү 
менен жайгаштырылат.

БШКнын маалыматтык ресурстары:



Даттануулардын жана кайрылуулардын реестри

БШКнын сайтында даттануулардын жана кайрылуулардын электрондук реестри бар.
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КР БШКнын ачык маалыматтары 

БШКнын АЧЫК 
МААЛЫМАТТАРЫ –
шайлоолордо жана 
референдумдарда добуш 
берүүнүн жыйынтыктары, 
шайлоочулар тууралуу 
статистиканы, жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу жана 
шайлоо комиссиялары  
тууралуу маалыматтарды 
камтыган веб-ресурс. 
Шилтеме: 
https://shailoo.gov.kg/ru/otkry
tye-dannye-cik/

https://shailoo.gov.kg/ru/otkrytye-dannye-cik/
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Шайлоо участокторунун картасы

Шайлоо участокторунун 
картасы – шайлоо 
участокторунун географиялык 
жайгашкан жерлерин 
көрсөткөн жана шайлоо 
комиссияларынын курамы, 
байланыш маалыматтары 
тууралуу маалыматтарды 
камтыган БШКнын веб-ресурсу.

https://shailoo.gov.kg/ru/map/
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Шайлоо календары

ШАЙЛОО КАЛЕНДАРЫ – иш-
чараларды чагылдыруу 
менен шайлоо 
процесстеринин этаптары 
тууралуу маалыматтарды 
камтыган веб-ресурс.

https://shailoo.gov.kg/ru/election/vybor
y-deputatov-zhogorku-kenesha-kr-2021-
god-proekt/schedule/
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ЫЧКТ тууралуу маалымат :

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
конституциялык Мыйзамынын 43-беренесинин 4-бөлүгүнө ылайык шайлоо 
мыйзамдарын бузууларга ыкчам чара көрүү жана көрүлүп жаткан чаралар 
жөнүндө жарандарга маалымдоо үчүн баардык деңгээлдеги шайлоо 
комиссияларында: КР БШКда жана 19 АШКда Ыкчам чара көрүүчү 
координациялык топтор (ЫЧКТ) иштейт.

КР БШКда ыкчам чара көрүүчү координациялык топ
36 округдук шайлоо комиссияларында ыкчам чара көрүүчү 

координациялык топтор түзүлөт.
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Ыкчам чара көрүүчү координациялык топтордун 

курамына төмөнкүлөр кирет:

 шайлоо комиссияларын мүчөлөрү;
 прокуратура органдарынын өкүлдөрү;
 ички иштер органдарынын өкүлдөрү;
 Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин 

өкүлдөрү.

Шайлоо
комиссияларынын

мүчөлөрү

Прокуратура 
органдарынын

өкүлдөрү

Ички иштер
органдарынын

өкүлдөрү

УКМКнын
өкүлдөрү

шайлоо мыйзамдарын бузууларга 
ыкчам чара көрүү;

көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө 
жарандарга маалымдоо.

ЫЧКТнын негизги иш-милдеттери төмөнкүлөр:
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Байланышуу

+996 (312) 66 02 40 – коомдук кабылдама

1255 – кыска номер

0 221 00 12 55, 0 550 01 12 55, 0 709 00 12 55 – БШКнын Call-центр номерлери


