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Суроо: Женская квота жалпы айылдык кенеште 30% болуш керек да ээ? Биздин 
аймактык шайлоо комиссиясы алдынкы коп добуш алган талапкер аялдардан 

тышкары, дагы 30% аялдар  квота менен келет деп окууда тушундуруптур. 
Мыйзамда бул ньюанстар так корсотулгонбу? Туурасын тушундуруп койсонуздар 

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

Шайлоо округунда резервге калтырылган мандаттардын саны 
тиешелүү шайлоо округундагы мандаттардын жалпы санына жараша 
болот: 
1) 2 мандаттуу шайлоо округунда 1 мандат резервге калтырылат 
2) 3 мандаттуу шайлоо округунда 1 мандат резервге калтырылат; 
3) 4 мандаттуу шайлоо округунда 2 мандат резервге калтырылат; 
4) 5 мандаттуу шайлоо округунда 2 мандат резервге калтырылат; 
5) 6 мандаттуу шайлоо округунда 2 мандат резервге калтырылат; 
6) 7 мандаттуу шайлоо округунда 3 мандат резервге калтырылат; 
7) 8 мандаттуу шайлоо округунда 3 мандат резервге калтырылат; 
8) 9 мандаттуу шайлоо округунда 3 мандат резервге калтырылат; 
9) 10 мандаттуу шайлоо округунда 3 мандат резервге калтырылат; 
10) 11 мандаттуу шайлоо округунда 4 мандат резервге калтырылат; 
11) 12 мандаттуу шайлоо округунда 4 мандат резервге калтырылат; 
12) 13 мандаттуу шайлоо округунда 4 мандат резервге калтырылат; 
13) 14 мандаттуу шайлоо округунда 5 мандат резервге калтырылат; 
14) 15 мандаттуу шайлоо округунда 5 мандат резервге калтырылат; 
15) 16 мандаттуу шайлоо округунда 5 мандат резервге калтырылат. 

 



Распределение мандатов в айылном кенеше  
Дара Баткенской области 

№ избират. Округа Количество мандатов в 
этом избират. Округе 

30% квота 
для 

женщин 

№1 6 2 
№ 2 5 2 
№ 3 4 2 
№4 3 1 
№5 3 1 

Всего мандатов 21 8 



Избирательный бюллетень  
Избирательного округа 1 Дара АК Баткенской области 

     

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МЕСТНОГО КЕНЕША  
(20 кандидатов: 4 женщины, 16 мужчин)     
1) Женщина 1  11) Мужчина 7   
2) Женщина 2  12) Мужчина 8   
3) Женщина 3   13) Мужчина 9   
4) Женщина 4  14) Мужчина 10   
5) Мужчина 1  15) Мужчина 11   
6) Мужчина 2  16) Мужчина 12   
7) Мужчина 3  17) Мужчина 13   
8) Мужчина 4  18) Мужчина 12   
9) Мужчина 5  19) Мужчина 13   
10) Мужчина 6  20) Мужчина 14   
         

• Против всех  



Итоги голосования  по избирательному округу №1 
ДАРА Айыл кенеш      

 Количество мандатов в этом округе: 
6,   

из них согласно Закону КР «О выборах 
депутатов МК»:  
 
30 % квота - 2 мандата/женщины, 
оставшие 4 мандата.  

 
• Каждый избиратель в этом избирательном 

округе №1 может проголосовать  
максимально за 6 кандидатов (но не более 
6 мандатов). 



Итоги голосования  по избирательному округу №1 
ДАРА Айыл кенеш      

 
1. Итоги голосования среди кандидатов -женщин по 30% квоте (2 мандата) 
Фамилия 
кандидата 

Количество 
набранных 
голосов 

1) Женщина  
  

20  В этом избиоательном округе: 
Женщина 1 и Женщина 3 проходят в 
депутаты АК  по 30% квоте 

2) Женщина  
  

15 

3) Женщина  
  

17 

4) Женщина  
  

6 



2. Итоги голосования по оставшимся 4 мандатам 
 Проходят в депутаты АК в этом избирательном  округе:  

• Женщина 2, Мужчина 1, Мужчина 12 и Мужчина 3 
Фамилия кандидата Количество 

набранных голосов 
Фамилия кандидата Количество набранных 

голосов 

2) Женщина 2 
  

15 12) Мужчина 8 
  

4 

4) Женщина 4 
  

6 14) Мужчина 10 
  

3 

5) Мужчина 1 
  

14 15) Мужчина 11 
  

7 

6) Мужчина 2 
  

6 16) Мужчина 12 
  

13 

7) Мужчина 3 
  

12 17) Мужчина 13 
  

5 

8) Мужчина 4 
  

10 18) Мужчина 12 
  

6 

9) Мужчина 5 
  

9 19) Мужчина 13 
  

2 

10) Мужчина 6 
  

6 20) Мужчина 14 
  

7 



Шайлоо өткөрүүдө үгүт төмөнкүдөй жүзөгө ашырылышы мүмкүн: 
 жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу; 
 жалпы иш-чараларды (чогулуштар жана жарандар менен жолугушуулар, 
көпчүлүк алдындагы дебаттар жана пикир алышуулар, митингдер, 
демонстрациялар, жүрүштөр) өткөрүү жолу менен; 

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

 мыйзам менен тыюу салынбаган башка түрлөрдө. 

Вотсап  жалпы маалымдоо каражаттарга кирбейт, ал интернет 
ресурстар жана социалдык тарамдарда  же электрондук мессенджер 
катары эсептелет.  

 

Суроо: Ватсап группа массалык маалымат каражаттарына киреби? 
Жазуу, фото, видео жазуу,  үн жазмасы менен үгүт иштерин жүргүзүүгө 

болобу? Ватсапка чыгарган үгүт материалдарын АШК менен макулдашуу 
керекпи?  



КР Борборшайлоокомунун 2016-жылдын 20-октябрындагы № 161 токтому менен 
бекитилген “Жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө 
шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө” Жобонун  8.1. пункт. 
ылайык: “Талапкерлер, саясий партиялар Кыргыз Республикасынын мыйзамдары 
менен белгиленген тартипте басылма, көрмө-укма жана башка үгүт 
материалдарын чыгарууга жана таратууга укуктуу.  

Үгүт материалдарын Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары даярдоого 
тыюу салынат.  

Басылма жана башка үгүт материалдарынын нускалары же алардын 
көчүрмөлөрү аларды таратып баштаганга чейин тиешелүү аймактык 
шайлоо комиссиясына берилүүгө тийиш”. 

Тышкы үгүт материалдарын жайгаштырууда талапкерлер, саясий партиялар аны 
жайгаштырганга чейин тышкы үгүт материалынын түрүн жана аны жайгаштыруу 
болжолдонгон орундун так дарегин көрсөтүү, үгүт материалынын үлгүлөрүн жана 
эскиздерин тиркөө менен тиешелүү шайлоо комиссиясына жазуу жүзүндө арыз берүүгө 
милдеттүү”. 

 
 

Суроо: Ватсап группа массалык маалымат каражаттарына киреби? 
Жазуу, фото, видео жазуу,  үн жазмасы менен үгүт иштерин жүргүзүүгө 

болобу? Ватсапка чыгарган үгүт материалдарын АШК менен макулдашуу 
керекпи?  



21 жашка толгон, жалпы орто билим бар, ошол 
айыл аймакта туруктуу каттоодон откон, 
соттуулугу жоюлган ар КР жараны талапкер 
боло алат. 
 
КР мыйзамдарында имамдар/диний 
кызматкерлер жергиликтүү кеңештин 
депутаттыгына талапкер боло албайт деп 
көрсөтүлгөн норма жок. 
 

Суроо: Саламатсынарбы, бизде жергиликтуу кенешке молдо киши , жаамий 
мечиттин имамы оз талапкерлигин коюптур, мыйзамдуу эле болобу же 

мыйзамга туура келбей калабы??  



 
 
 
 
___________________________, 
 
____________________________________ 

ЧОҢ ЫРАХМАТ! 
 
 
 


	Суроолор – жооптор �������КР ЖӨБ Союзунун �юристтери жана эксперттери 
	Суроо: Женская квота жалпы айылдык кенеште 30% болуш керек да ээ? Биздин аймактык шайлоо комиссиясы алдынкы коп добуш алган талапкер аялдардан тышкары, дагы 30% аялдар  квота менен келет деп окууда тушундуруптур. Мыйзамда бул ньюанстар так корсотулгонбу? Туурасын тушундуруп койсонуздар�
	Распределение мандатов в айылном кенеше �Дара Баткенской области
	Избирательный бюллетень �Избирательного округа 1 Дара АК Баткенской области
	Итоги голосования  по избирательному округу №1 ДАРА Айыл кенеш					�
	Итоги голосования  по избирательному округу №1 ДАРА Айыл кенеш					�
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	����___________________________,��____________________________________

