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КИРИШҮҮ 

 

«Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция» коомдук уюму 2018-жылдын 17-

январынан 23-январына чейин телефон аркылуу жалпы улуттук социологиялык 

сурамжылоо жүргүздү. 

 

Бул сурамжылоонун максаты –  Кыргызстандын жарандарынын шайлоочулардын 

укуктары тууралуу маалыматтуулук деңгээлин аныктоо. 

 

МААЛЫМАТТАРДЫ ТОПТОО ЖАНА ТАЛДОО ЫКМАСЫ 

Сурамжылоо телефон сурамжылоосунун CATI (Computer Assisted Telephone 

Interviewing) адистештирилген компьютердик системасынын жардамы аркылуу 

жүргүзүлдү. Мындай ыкма социалдык жактан маанилүү маселелер боюнча 

маалыматтарды тез жана сапаттуу топтоого мүмкүнчүлүк берет. Телефон аркылуу 

сурамжылоонун маанилүү артыкчылыгы  маалыматты тез алууга жана аны ошондой эле 

тез иштеп чыгууда турат. Ошондой эле артыкчылыктардын бири ишенимдүүлүк болуп 

саналат, анткени уюмда оператордук бөлмөгө түздөн-түз катышуу менен сурамжылоо 

жүргүзүүгө көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү бар. Мындан тышкары интервьюерлер кайсы 

гана жүргүзүлүп жаткан сүйлөшүүнү болбосун тыңшай ала турган жана  

интервьюерлердин ишин көзөмөлдөөчү супервайзердин көзөмөлү алдында болушат. 

 

 

Сурамжылоо үчүн уюлдук телефон номерлер атайы иштелип чыккан компьютердик 

программа менен капыстан тандалган болчу. Андан тышкары стационардык 

телефондорго чалуу үчүн ар бир област боюнча стационардык телефон номерлеринин 

маалыматтар базасы колдонулду. 

 

 

 

Изилденип жаткан жыйындылар 

 

Изилденүүчү жыйынды Кыргызстандын 18 жаштан баштап жана андан улуу курактагы, 

өлкөнүн 9 аймагы: Бишкек ш., Ош ш., Чүй областы, Ысык-Көл областы, Талас областы, 

Нарын областы, Жалал-Абад областы, Ош жана Баткен областынын аймагында 

туруктуу жашаган шаардык жана айылдык жашоочулары болду. 

 

 

 

 

 

 



1-таблица. Үч демографиялык мүнөздөмө боюнча тандалма жана башкы 

жыйындыларды салыштыруу 

 

Тандоо дизайны 

 

Тандоо жети областтын жана Бишкек жана Ош шаарларынын ортосунда бирдей 

бөлүштүрүлгөн. Мындай тандоону тегиз бөлүштүрүү статистикалык 

жаңылыштыктарды азайтууга мүмкүнчүлүк берди. Ошондой эле телефон аркылуу 

сурамжылоонун жүрүшүндө шаардык калктуу пункттарга тандоо ашыкча болгон. 

Башкы жыйындыга салыштырмалуу тандалма жыйындынын курамындагы кетирилген 

пропорцияларды калыбына келтирүү үчүн өзгөрмөлүү “Областты” салмактоо жолу 

аркылуу тандоонун параметрлерине түзөтүү киргизилди. Бул үчүн эки өзгөрмөлүү үчүн 

алынган категориялар, салмактык коэфиценттер көбөйтүлдү. Ар бир өзгөрмөлүү үчүн 

салмактык коэффициенттер төмөндөгү формула боюнча чыгарылды: 

 

wi = Pi / pi, кайда 

wi- салмактык коэффициент 

Pi - i (УлутСтаткомдун маалыматтары) жаатындагы адамдар үчүн, ал эми 

pi – ээ болгон тандалмадагы областагы адамдардын үлүшү i-. 

 

Жалпысынан алганда 738 адам суралды. Тандоонун жалпыланган мындай көлөмү үчүн 

тандоонун максималдуу статистикалык жаңылышуусу 0,95 ишенимдүү деңгээлде 

3,61%га барабар.  

 

                                                           
1 УСКнын Электрондук маалыматтар базасы http://www.stat.kg/ru/statistics/naselenie/ 

Мүнөздөмөлөр Тандоого 

бөлүштүрүү 

2016-жылга карата 

УлутСтатКомдун маалыматтары 

боюнча % менен өлкөгө 

бөлүштүрүү1 

Жынысы   

Эркектер 48,4% 48,6% 

Аялдар 51,6% 51,4% 

Курагы   

18-34 48,5% 47,8% 

35-54 35,8% 34,5% 

55+ 15,7% 17,7% 

http://www.stat.kg/ru/statistics/naselenie/


Респонденттерди жалпы тандоо жыныстык курактык квоталарга, аймактык квоталарга 

(област/шаар/айыл), ошондой эле уюлдук, стационардык номерлерди гана пайдалануу 

жана уюлдук дагы, ошондой эле стационардык байланышты дагы колдонгон 

респонденттер үчүн квоталарды көзөмөлдөө менен ишке ашырылат. 

 

Стационардык телефон номерлерге чалган учурда трубканы ким алса ошол суралды. 

Капыстан тандоо стационардык номерлер маалыматтардын жалпы базасынан капыстан 

тандоо ыкмасы менен тандоо аркылуу камсыздалды. Уюлдук номерлерге чалуу 

учурунда трубканы ким көтөрсө ошол респондент суралды. Уюлдук телефондордун 

номерлери  атайы программалык камсыздоонун жардамы менен тандалды. 

 

Респонденттер уюлдук жана стационардык байланыштын төмөндөгү операторлорунун 

кызматтарынан пайдаланган жарандар болушту:  

 

-Beeline  

-Megacom  

-O! 

-Кыргызтелеком 

 

Маалыматтарды иштеп чыгуу 

 

Сурамжылоонун жыйынтыктарын иштеп чыгуу SPSS статистикалык жана 

эконометриялык моделдештирүүнүн адистештирилген программалык камсыздоо 

пакетин пайдалануу менен жүргүзүлдү. 

 

Сурама 

 

Телефон аркылуу сурамжылоо анкетасы 6 демографиялык жана Кыргызстандын 

жарандарынын шайлоочулардын укуктары тууралуу маалыматтуулук деңгээлин, 

маалыматты жоктугунун себептерин, өлкөнүн жарандарынын шайлоо укуктары кандай 

өлчөмдө сакталып жаткандыгын, ошондой эле шайлоочулар шайлоо учурунда кандай 

көйгөйлөргө жана тартип бузууларга бет келишкендигин баалоочу 14 суроодон турду.  

 

Анкета жабык, жарым жабык жана бир ачык суроодон турду. Инструментарий орус 

тилинде түзүлүп, кыргыз тилине которулган. Эки вариант тең респонденттин тилине 

жараша сурамжылоо учурунда колдонулду. Бир анкетаны толтурууга 4 мүнөттөн 11 

мүнөткө чейин убакыт кетти, орто эсеп менен 7 мүнөт болду.  

 

 

 

 

 

 

 



ИЗИЛДӨӨНҮН КЫСКАЧА РЕЗЮМЕСИ 

Бул социологиялык сурамжылоо Кыргызстандын жарандарынын шайлоочулардын 

укуктары тууралуу маалыматтуулук деңгээлин аныктоого багытталган.  

 Респонденттердин 70,3%ында өздөрүнүн шайлоо укуктары тууралуу жетишерлик 

өлчөмдө маалыматтары бар. Жарым-жартылай маалыматтары бар экендиги 

тууралуу 7,6% респондент билдирген. Сурамжылангандардын ар бир жетинчиси 

өзүнүн шайлоо укуктары тууралуу маалыматтуу жетишерлик өлчөмдө албай 

жаткандыгын моюнуна алган. Өзүнүн шайлоо укуктары тууралуу маалыматтын 

жетишсиздигин көп учурда Бишкек шаарынын, Талас жана Чүй областынын 

шаарларынын респонденттери белгилешкен. 

 Өзүнүн шайлоо укуктары тууралуу маалыматты жарым-жартылай же 

жетишерлик эмес алып жаткандардын ичинен респонденттердин үчтөн бир 

бөлүгүнөн көбүрөгү себептердин арасында  БШК жана мамлекеттик органдар 

тарабынан маалыматтык колдоонун начар экендигин белгилешти. Ар бир 

бешинчи адам кайсы бир маалыматты издөөнүн кыйындыгын, ошондой эле 

жеткиликтүү жана ыңгайлуу маалыматтык ресурстардын жетишсиздигин 

белгиледи.  

 Сурамжыланган адамдардын пикиринде, БШК (25,6%), ЖӨБ (19%) жана Өкмөт 

(17,6%) жарандарга алардын шайлоо укуктары тууралуу маалымат берүү менен 

алектенүүсү керек. Ал эми ар бир бешинчи респондент жарандардын өздөрүнөн 

өздөрүнүн шайлоо укуктары тууралуу өз алдынча суроону сунуштайт (18,5%).  

  Калктын көпчүлүгү жарандарга алардын шайлоо укуктары тууралуу маалымат 

берүү жана окутуу үзгүлтүксүз негизде жүргүзүлүшү керек деп ишенет (60,4%). 

Ал эми ар бир үчүнчү адам шайлоолордун алдында деп эсептейт (31,3%). 

 Ар бир үчүнчү респондент жарандардын шайлоо укуктары биздин өлкөдө 

сакталбайт деп ишенет (33,5%). 41,5% респондент Кыргызстандын 

жарандарынын шайлоо укуктары жетишерлик өлчөмдө сакталат деп ишенет. Ар 

бир жетинчи адам жарандардын шайлоо укуктары жарым-жартылай гана 

сакталат деп эсептейт (14,2%).  

 Респонденттердин пикиринде, жарандардын шайлоо укуктары эмнеге сакталбай 

жатат деген суроого негизги үч себепке: 1) бийлик органдары тарабынан 

кийлигишүүлөр; 2) жарандардын өздөрүнүн шайлоо укуктары тууралуу 

билимдеринин жетишсиздиги; 3) мамлекеттик органдардын жана шайлоо 

комиссиясынын компетенттүү эместиги кирди.  

  25,3% респондент чет өлкөдө жүргөн жарандардын шайлоо укуктары 

жетишерлик өлчөмдө сакталат деп ишенет. 7,5%ы алардын укуктары жарым-

жартылай гана сакталат деп эсептешет. Сурамжылангандардын 27%ы өлкөнүн 

жарандарынын шайлоо укуктары чет өлкөдө сакталбайт деп ишенет. Ага себеп 

катары респонденттер буларды аташты: КР ТИМи жана чет өлкөдөгү 

элчиликтер\консулдуктардын ортосундагы коммуникациянын жетишсиздиги; 

жарандардын шайлоо укуктары тууралуу билимдеринин жетишсиздиги; ошондой 

эле мамлекеттик органдардын жана шайлоо комиссияларынын компетенттүү 

эместиги.  



  47% респондент өздөрүнүн маалыматтарын шайлоочулардын тизмесинен тактоо 

учурунда ар кандай көйгөйлөргө бет келишкен. Көбүрөөк кездешкен 

көйгөйлөрдүн арасында адамдар өздөрүн шайлоочулардын тизмесинен таба 

албагандыгы (26,4%) болду,  7,2%ы жеке маалыматтарда так эместиктерге бет 

келишкен. Ал эми 4,5%ы өздөрүн тизмеден такташкан эмес.   

 Сурамжыланган респонденттер (66,9%) шайлоолордун алдында талапкерлер 

жана башка адамдар тарабынан паспортторду чогултуу тажрыйбасына бет 

келишпегендигин белгилешти. Бул суроого (28,7%) ооба деп жооп беришти. 

Талас областынын шаардык (46,2%), ошондой эле айылдык жашоочулары 

(31,1%), ошондой эле Нарын (39,1%) жана Баткен (39,3%) областтарынын айыл 

жергелеринин жашоочулары көп учурда шайлоолордун алдында талапкерлер 

жана башка адамдар тарабынан паспортторду чогултуу тажрыйбасына бет 

келишкен. 

 Ар бир төртүнчү респондент өздөрүнүн жеке маалыматтарынын коопсуздугу 

боюнча шектенүүлөрүн билдирет. Сурамжыланган калктын 55%ы алардын жеке 

маалыматтары коопсуздукта деп эсептешет.  

 Ар бир бешинчи адам шайлоолордун учурунда добуш берүүнүн купуялуулугу 

көп учурда сакталбайт деп ишенет (21,8%). 56,8% респондент шайлоолордун 

учурунда добуш берүүнүн купуялуулугу дайыма сакталат деп эсептейт. 8,7%ы 

шайлоолордун учурунда добуш берүүнүн купуялуулугу кээде гана сактала 

тургандыгын белгилешти.  

 Сурамжылангандардын жалпы санынын ичинен ар бир онунчу респондент 

шайлоолордун учурунда шайлоочуларды сатып алуу түрүндөгү тартип 

бузууларга бет келишкен.  

 Калктын көпчүлүгү добуш берүүнүн жүрүшү тууралуу маалыматты түз 

телеберүүдө алууну каалашат (76,7%). Ар бир жетинчи респондент (14,2%) терс 

жооп берген. Шаар жашоочулары айыл жергесинин жашоочуларына караганда 

алар добуш берүүнүн жүрүшү тууралуу маалыматты түз телеберүүдөн алууну 

каалайт белеңер деген суроого оң жооп беришкен (83,3% жана ага ылайык 78,5%). 



СОЦИОЛОГИЯЛЫК СУРАМЖЫЛООНУН ЖАЛПЫ ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ 

Сурамжыланган калктын 70,3 %ы өзөдөрүнүн шайлоо укуктары тууралуу 

жетишерлик өлчөмдө маалыматтарыбыз бар деп эсептешет. Жарым-жартылай 

маалыматы бар экендигин 7,6% респондент белгилеген. Сурамжылангандардын ар 

бир  жетинчиси өздөрүнүн шайлоо укуктары тууралуу маалыматты жетишерлик 

өлчөмдө албай тургандыгын моюндарына алган (1-диаграмманы кар.). Ошол эле 

учурда өзүнүн шайлоо укуктары тууралуу жетишерлик маалымат албаган аялдардын 

үлүшү эркектер арасындагыга караганда бир аз көбүрөөк  (16,5%ы 11,8%га каршы). 

 

 
Өзүнүн шайлоо укуктары тууралуу жетишерлик маалыматы барлардын кыйла 

төмөнкү үлүшү Бишкек (52,4%), Ош (65,9%) шаарларында, Ысык-Көл (64%), Талас 

(61,5%) областтары, ошондой эле Чүй областында (61,2%) белгиленет.  Өздөрүнүн 

шайлоо укуктары тууралуу маалыматынын жетишсиздигин көп учурда 

Бишкек (20,7%) шаарынын, Талас (23,1%) жана Чүй (20%) областтарынын 

шаарларынын жашоочулары белгилешкен (2-диаграмманы кар.).  

 

 

70,3%

7,6%

14,2%

7,9%

1-диаграмма 1. Сиз кандай ойлойсуз, сиз өзүңүздүн шайлоо 

укуктарыңыз тууралуу маалыматты жетишерлик өлчөмдө 

аласызбы? №738

Ооба, жетишерлик өлчөмдө

Жарым-жартылай

Жок

Жооп бере албайм

- 8,1%

Аял- 7,6 

Эркек

Эркек- 11,8%

Аял - 16,5% 

Эркек- 8,1%

Эркек - 72,0%

Аял - 68,8% 

52,4%
65,9%

85,7% 82% 75% 66,1% 64%
84,2%

69,2% 73,9% 71,4% 77,3%
61,5%

75,4% 66,7% 61,2%

15,9%
9,8%

5%
8,1% 20%

7%

7,7% 4,3% 4%

7,7%

4,3% 13,3%
10,4%

20,7% 12,2%
9,5% 9,8% 15,0%

16,1%
12%

7%
15,4% 17,4%

14,3%
10,7%

23,1%
11,6% 20%

19,4%

11% 12,2% 4,8% 8,2% 5% 9,7% 4% 1,8% 7,7% 4,3%
14,3% 8% 7,7% 8,7% 9%

Шаар Шаар Шаар Айыл Шаар Айыл Шаар Айыл Шаар Айыл Шаар Айыл Шаар Айыл Шаар Айыл

Бишкек Ош Баткен обл.Жалал-Абад обл.Ысык-Көл обл.Нарын обл. Ош обл. Талас обл. Чүй обл.

2-диаграмма. Сиз кандай деп ойлойсуз, сиз өзүңүздүн шайлоо 

укуктарыңыз тууралуу маалыматты  жетишерлик өлчөмдө 

аласызбы? №738

Ооба, жетишерлик өлчөмдө Жарым-жартылай Жок Жооп бере албайм



Өздөрүнүн шайлоо укуктары тууралуу маалыматты жарым-жартылай же 

жетишерлик эмес алган респонденттердин ичинен үчтөн көбүрөөк бөлүгү анын 

себеби катары БШК жана мамлекеттик органдар тарабынан маалыматтык колдоонун 

начардыгын белгилешти.  

Ар бир бешинчи адам кайсы бир маалыматты өз алдынча издөөдөгү 

кыйынчылыктарды, ошондой эле жеткиликтүү жана ыңгайлуу маалыматтык  

ресурстарды белгиледи. Сурамжылангандардын 25,5%ы ушул суроого жооп бере 

алган эмес.   

 
 

Кайсы бир маалыматты издөөдөгү кыйынчылыктарга 18-34 жаштагы (19,2%) 

жаштар, ошондой эле  35-54 жаштагы (20,3%) респонденттер баарынан көп бет 

келишет. 55 жаштан жогорку курактагы респонденттер көп учурда БШК жана 

мамлекеттик органдар тарабынан маалыматтык колдоонун начардыгын белгилешти 

 (41,7%), ошондой эле жеткиликтүү жана маалыматтык ресурстардын 

жетишсиздигин белгилешти (25%) (4-диаграмманы кар.).  

 

 
 

18,0%

35,4%20,5%

25,5%

0,6%

3-диаграмма. Сиз кандай ойлойсуз, сиз өзүңүздүн шайлоо 

укуктарыңыз тууралуу маалыматты кандай себептер боюнча 

ала албай жатасыз?  №161

Кандайдыр бир маалыматты табуу кыйын

БШК жана мамлекеттик органдар 

тарабынан маалыматтык колдоонун 

начардыгы
Жеткиликтүү жана ыңгайлуу маалыматтык  

ресурстардын жетишсиздиги

Жооп бере албайм

Башка (Кызыкпаймын)

19,2%

34,6%

19,2%

25,6%

1,3%

20,3%

33,9%

20,3%

25,4%

0,0%

8,3%

41,7%

25,0%

25,0%

0,0%

Кандайдыр бир маалыматты табуу кыйын

БШК жана мамлекеттик органдар тарабынан 

маалыматтык колдоонун начардыгы

Жеткиликтүү жана ыңгайлуу маалыматтык  

ресурстардын жетишсиздиги

Жооп бере албайм

Башка (Кызыкпаймын)

4-диаграмма. Сиз кандай ойлойсуз, сиз өзүңүздүн шайлоо 

укуктарыңыз тууралуу маалыматты кандай себептер 

боюнча ала албай жатасыз?  №161

18-34 жаш 35-54 жаш 55+ жаш 



Сурамжыланган калктын пикиринде, БШК (25,6%), ЖӨБ (19%) жана Өкмөт(17,6%) 

жарандарга алардын шайлоо укуктары тууралуу маалымат берүү менен алектенүүсү 

зарыл (5-диаграмманы кар.). Андан тышкары, ар бир бешинчи респондент 

жарандардын өздөрүнө өзүнүн шайлоо укуктары тууралуу суроону сунуштайт 

(18,5%).  

 
 

Айылдыктардан айырмаланып шаардын жашоочулары БШК жарандарга алардын 

шайлоо укуктары тууралуу маалымат бериши керек деп көбүрөөк ишенет (29,1% ы 

23,2%га каршы). Айыл жашоочулары тескерисинче жарандар өздөрү өзүнүн шайлоо 

укуктары тууралуу сурашы керек деп көбүрөөк ишенет (19,2%ы 16,6%га каршы). 

Башка варианттар боюнча жооптордогу айырмачылыктар көп эмес (6-диаграмманы 

кар.).  

 

 
 

Калктын көпчүлүгү жарандарга алардын шайлоо укуктары тууралуу маалымат берүү 

жана окутуу үзгүлтүксүз негизде жүрүшү керек деп ишенет (60,4%). Ар бир үчүнчү 

адам шайлоолордун алдында гана деп эсептейт (7-диаграмманы кар.).   

 

25,6%

8,1%

17,6% 19,0%

1,4%

9,8%

18,5%

БШК МКК Өкмөт ЖӨБ ИИМ Жооп бере 

албайм

Башка 

(жарандар 

өздөрү 

сурашы 

керек)

5-диаграмма. Сиздин пикириңизде жарандарга алардын 

шайлоо укуктары тууралуу маалымат берүү боюнча ким 

алектенүүсү керек?  №738

29,1%

8,6%

15,9%

19,2%

2,6%

7,9%

16,6%

23,2%

8,0%

16,2%

20,9%

1,5%

11,1%

19,2%

БШК

МКК

Өкмөт

ЖӨБ

ИИМ

Жооп бере албайм

Башка (жарандар өздөрү сурашы керек)

6-диаграмма.  Сиздин пикириңизде жарандарга алардын 

шайлоо укуктары тууралуу маалымат берүү боюнча ким 

алектенүүсү керек? №738

Шаар Айыл



 
 

Шаардык жашоочулар жарандарга алардын шайлоо укуктары тууралуу маалымат 

берүү жана окутуу үзгүлтүксүз негизде жүрүшү керек деп айылдыктарга караганда 

бир аз көбүрөөк ишенет (64%ы 61,3%га каршы) (8-диаграмманы кар.).  

 
 

Респонденттердин пикирлериндеги айырмачылыктар  жашаган жери боюнча 

белгиленет. Жарандарга алардын шайлоо укуктары тууралуу үзгүлтүксүз маалымат 

берүү жана окутуунун зарыл экендигине Ысык-Көл (69,5%), Нарын (67,1%) жана 

Чүй (67,1%) областтарынын жашоочулары ишенет. Баткен (52,4%) жана Жалал-Абад 

(50%) областтарынын жашоочулары мындай пикирди баарынан азырак карманышат. 

Эки түштүк областтын жашоочулары шайлоо укуктар тууралуу окутуу жана 

маалымат берүү шайлоонун гана алдында ишке ашырылышы керек деген пикирди 

карманышат (9-диаграмманы кар.).  

 

60,4%

31,3%

8,3%

7-диаграмма. Сиз кандай деп ойлойсуз, жарандарга 

алардын шайлоо укуктары тууралуу маалымат берүү 

жана окутуу кандай өтүшү керек? №738

Үзгүлтүксүз негизде

Шайлоолордун алдында 

гана

Жооп бере албайм

64,0% 28,1% 7,9%

61,3% 31,3% 7,4%

Үзгүлтүксүз негизде Шайлоолордун алдында гана Жооп бере албайм

8-диаграмма.  Сиз кандай деп ойлойсуз, жарандарга 

алардын шайлоо укуктары тууралуу маалымат берүү жана 

окутуу кандай өтүшү керек? №738

Шаар Айыл



 
 

41,5% респондент Кыргызстандын жарандарынын шайлоо укуктары жетишерлик 

өлчөмдө сакталат деп ишенет. Мындай пикирге  аялдарга караганда эркек 

жынысындагы адамдар көбүрөөк кошулат (45,7%га 37,5% каршы). Ар бир жетинчи 

адам жарандардын шайлоо укуктары жарым-жартылай гана сакталат деп эсептейт 

(14,2%). Буга эркек жынысындагы респонденттер ишенет (16,2%га 12,3%ы каршы). 

Бирок, ар бир үчүнчү респондент биздин өлкөдөгү жарандардын шайлоо укуктары 

сакталбайт деп ишенет (33,5%). Ошол эле учурда аял жынысындагы респонденттер 

эркек жынысындагыларга караганда ушундай пикирди көбүрөөк карманышат (37%ы 

29,7%га каршы) (10-диаграмманы кар.).  

 
 

55 жаштан жогорку курактагы калк кичүү курак категориясындагы респонденттерге 

караганда биздин өлкөдөгү жарандардын шайлоо укуктары жетишерлик өлчөмдө 

56,1%

54,9%

52,4%

50%

69,5%

67,1%

62,2%

64,6%

67,1%

36,6%

30,5%

39%

39%

29,3%

28%

23,2%

30,5%

25,6%

7,3%

14,6%

8,5%

11%

1,2%

4,9%

14,6%

4,9%

7,3%

Бишкек шаары

Ош шаары

Баткен обл.

Жалал-Абад обл.

Ысык-Көл обл.

Нарын обл.

Ош обл.

Талас обл.

Чүй обл.

9-диаграмма. Сиз кандай деп ойлойсуз, жарандарга алардын 

шайлоо укуктары тууралуу маалымат берүү жана окутуу 

кандай өтүшү керек?   №738

Үзгүлтүксүз негизде Шайлоолордун алдында гана Жооп бере албайм

41,5%

14,2%

33,5%

10,8%

10-диаграмма.  Сиздин көз карашыңызда  биздин өлкөдө 

жарандардын шайлоо укуктары жетишерлик өлчөмдө 

сакталабы? №738

Ооба, жетишерлик 

өлчөмдө

Жарым-жартылай 

сакталат

Жок, сакталбайт

Жооп бере албайм

Эркек - 8,4%

Аял - 13,1% 

Эркек - 29,7%

Аял - 37,0% 

Эркек- 45,7%

Аял - 37,5% 

Эркек - 16,2%
Аял - 12,3% 



сакталат деп ишенет.  18-34 жашка чейинки жаштар жана 35-54 жашка чейинки орто 

курактагы респонденттер Кыргызстандын жарандарынын шайлоо укуктары жарым-

жартылай сакталат деп көбүрөөк деп эсептешет. Шайлоо укуктар сакталбайт деп 

ишенгендердин үлүшү бардык курактык топтордун арасында бар жана 

респонденттердин үчтөн көбүн ээлейт (11-диаграмманы кар.).  

 

 
Респонденттердин жоопторундагы айырмачылыктарды жашаган областы боюнча 

көрүүгө болот. Өлкөдө шайлоо укуктар сакталып жатат деп эсептегендердин 

жогорку үлүшү Баткен (48,8%) жана Талас (46,3%) областтарында болсо, Чүй 

областында (30,5%) жана Бишкек шаарында (35,4%) төмөн болуп чыкты. Өлкөнүн 

жарандарынын шайлоо укуктары сакталбай тургандыгына Чүй (37,8%), Жалал-Абад 

(39%) жана Талас (41,5%) областтарынын жашоочулары баарынан көп ишенет (12-

диаграмманы кар.).  

 
Респонденттердин пикиринде, жарандардын шайлоо укуктары жетишерлик өлчөмдө 

сакталбайт деген негизги үч себептин ичине төмөндөгүлөр кирди: 1) бийлик 

органдары тарабынан кийлигишүү (37%); 2) жарандардын өздөрүнүн шайлоо 

укуктары тууралуу билимдеринин жетишсиздиги (27,6%); ошондой эле 3) 

мамлекеттик органдардын жана шайлоо комиссиясынын компетенттүү эместиги 

41,1% 14,2% 34,4% 10,3%

39,8% 15,5% 32,2% 12,5%

46,6% 11,2% 33,6% 8,6%

Ооба, жетишерлик 

өлчөмдө

Жарым-жартылай 

сакталат

Жок, сакталбайт Жооп бере албайм

11-диаграмма. Сиздин көз карашыңызда биздин өлкөдө 

жарандардын шайлоо укуктары жетишерлик өлчөмдө 

сакталабы? №738

18-34 жаш 35-54 жаш 55+ жаш 
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39,0%
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35,4%
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37,8%

9,8%
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9,8%
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13,4%
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Бишкек шаары

Ош шаары

Баткен обл.

Жалал-Абад обл.

Ысык-Көл обл.

Нарын обл.

Ош обл.

Талас обл.

Чүй обл.

12-диаграмма. Сиздин көз карашыңызда биздин өлкөдө 

жарандардын шайлоо укуктары жетишерлик өлчөмдө 

сакталабы? №738

Ооба, жетишерлик өлчөмдө Жарым-жартылай сакталат

Жок, сакталбайт Жооп бере албайм



(19,7%). Шайлоо мыйзамынын жетилбегендиги, респонденттер калган бардык 

варианттардан сейрек аташкан, болгону  6,2% (13-диаграмманы кар.). 

 
 

Билим берүүнүн деңгээли калктын пикирине таасирин тийгизет (14-диаграмманы 

кар.). Орто жана орто-кесиптик билими бар респонденттер көп учурда бийлик 

органдары тарабынан кийлигишүүлөрдү жарандардын шайлоо укуктары сакталбаган 

себеп катары белгилешкен (40%дан көп). Студенттердин пикиринде, негизги үч 

себептин арасында бирдей даражада бөлүндү (22,7%дан). Жогорку жана андан 

жогорку билими бар респонденттер бийлик органдары тарабынан 

кийлигищүүлөрдөн тышкары (35,6%), ошондой эле жарандардын өзүнүн билимдери 

тууралуу билимдеринин жетишсиздигин аташкан (31,6%).  
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27,6%

19,7%
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8,6%

0,9%

Шайлоо мыйзамынын жетилбегендиги

Жарандардын өздөрүнүн шайлоо укуктары тууралуу 

билимдеринин жетишсиздиги 

Мамлекеттик органдардын жана комиссиялардын 

компетенттүү эместиги

Бийлик органдары тарабынан болгон кийлигишүүлөр 

Жооп бере албайм

Башка (коррупция, адамдар өзүнүн добуштарын өздөрү 

сатышат)

13-диаграмма. Сиз кандай ойлойсуз, жарандардын шайлоо 

укуктары кандай себептерден улам жетишерлик өлчөмдө 

сакталбай жатат? №352
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9,8%

31,6%

19,0%

35,6%

4,0%

Шайлоо мыйзамынын жетилбегендиги

Жарандардын өздөрүнүн шайлоо укуктары 

тууралуу билимдеринин жетишсиздиги 

Мамлекеттик органдардын жана 

комиссиялардын компетенттүү эместиги

Бийлик органдары тарабынан болгон 

кийлигишүүлөр 

Жооп бере албайм

Башка (коррупция, адамдар өзүнүн 

добуштарын өздөрү сатышат)

14-диаграмма. Сиз кандай ойлойсуз. жарандардын шайлоо 

укуктары кандай себептерден улам жетишерлик өлчөмдө 

сакталбай жатат?  №352

Билими жок Орто билимдүү (9-11 класс)

Орто кесиптик (техникум/колледж) Толук эмес жогорку (студент)

Жогорку/окумуштуулук даража



Респонденттердин 25%нын пикиринде, чет өлкөдө жашап жаткан жарандардын 

шайлоо укуктары жетишерлик өлчөмдө сакталат. 7,5%ы алардын укуктары жарым-

жартылай гана сакталат деп эсептешет. Сурамжылангандардын 27%ы өлкөнүн чет 

өлкөдөгү жарандарынын шайлоо укуктары сакталбайт деп ишенет (15-диаграмманы 

кар.).   

 
 

Респонденттердин ушул суроо боюнча жоопторунун айырмачылыктары жашаган 

областы боюнча белгиленет. Баткен (36,6%), Ысык-Көл (30,5%) жана Талас (29,3%) 

областтарынын жашоочулары оң маанайды карманышат. Чүй областы шектенген 

маанайды карманат. Чет өлкөдөгү жарандардын шайлоо укуктары жетишерлик 

өлчөмдө сакталат деп эсептегендердин саны болгону 14,6%ды түздү, ошол эле 

учурда шайлоо укуктары сакталбайт дегендер 39%ды түздү (16-диаграмманы кар.). 

Андан тышкары Нарын жана Жалал-Абад областтарынын жашоочулары дагы чет 

өлкөдө жашап жаткан жарандардын укуктары сакталбайт деп көбүрөөк ишенет 

(34,1% жана 32,9% ага ылайык).   

 

 

25,3%

7,5%

27%

40,2%

15-диаграмма. Сиздин оюңузча чет өлкөдө 

жүргөн жарандардын шайлоо укуктары 

жетишерлик өлчөмдө сакталып жатабы?   

№738

Ооба, жетишерлик өлчөмдө

Жарым-жартылай сакталат

Жок, сакталбайт

Жооп бере албайм

22%

25,6%

36,6%

24,4%

30,5%

23,2%

22%

29,3%

14,6%

13,4%

4,9%

6,1%

3,7%

11%

6,1%

9,8%

6,1%

6,1%

22%

22%

20,7%

32,9%

18,3%

34,1%

29,3%

24,4%

39%

42,7%

47,6%

36,6%

39%

40,2%

36,6%

39%

40,2%

40,2%

Бишкек шаары

Ош шаары

Баткен обл.

Жалал-Абад обл.

Ысык-Көл обл.

Нарын обл.

Ош обл.

Талас обл.

Чүй обл.

16-диаграмма. Сиздин оюңузча чет өлкөдө жүргөн жарандардын шайлоо 

укуктары жетишерлик өлчөмдө сакталып жатабы?   №738

Ооба, жетишерлик өлчөмдө Жарым-жартылай сакталат Жок, сакталбайт Жооп бере албайм



Кыргызстандын жарандарынын шайлоо укуктары эмне үчүн чет өлкөдө сакталбай 

жатат деген себептердин арасында респонденттер буларды аташты:  КР ТИМ жана 

КРнын чет өлкөдөгү  элчиликтери/консулдуктарынын ортосундагы 

коммуникациянын жетишсиздиги; жарандардын шайлоо укуктары тууралуу 

билимдерин ин жетишсиздиги; мамлекеттик органдардын жана шайлоо 

комиссияларынын компетенттүү эместиги (17-диаграмманы кар.).  

 
 

Жалпысынан алганда респонденттердин 47%ы өздөрүн шайлоочулардын 

тизмесинен тактоо учурунда ар кандай көйгөйлөргө бет келишкен.  

Алардын арасында кыйла көбүрөөк кездешкен көйгөй, адамдар өздөрүн 

шайлоочулардын тизмесинен таппагандыгы болуп чыккан (26,4%). 7,2%ы жеке 

маалыматтардагы так эместиктерге бет келишкен.  Ал эми 4,5%ы өздөрүн тизмеден 

такташкан эмес.  

Сурамжыланган адамдардын жарымынан көбү респонденттер жана алардын 

тааныштары өздөрүн тизмеден тактаган учурда кандай көйгөйлөргө дуушар болду 

деген суроого жооп бере алышкан эмес (18-диаграмманы кар.).  

 

Шайлоо мыйзамынын жетилбегендиги

Жарандардын өздөрүнүн шайлоо укуктары тууралуу 

билимдеринин жетишсиздиги 

КР ТИМ жана КР чет өлкөдөгү элчиликтери жана 

консулдуктарынын ортосундагы  коммуникациянын …

Мамлекеттик органдардын жана шайлоо комиссияларынын 

компетенттүү эместиги

Бийлик органдары тарабынан кийлигишүүлөр

Жооп бере албайм

4,5%

23,0%

28,3%

19,6%

14,3%

10,4%

17-диаграмма. Сиз кандай ойлойсуз, чет өлкөдө жүргөн 

жарандардын шайлоо укуктары кандай себептерден улам 

жетишерлик өлчөмдө сакталбай жатат? №254

7,2%

26,4%

4,5%

53%

8,9%

18-диаграмма. Сиз же сиздин тааныштарыңыз 

шайлоочулардын тизмесинен өздөрүнүн 

маалыматтарын тактоо учурунда кандай 

көйгөйлөргө туш болушту эле?  №738

Жеке маалыматтардагы 

каталар жана так 

эмесстиктер 

Шайлоочулардын 

тизмесинде жок болуу

Өзүн тизмеден тактаган 

эмес

Жооп бере албайм



Эркек жынысындагы респонденттер, ошондой эле 18ден 54 жашка чейинки адамдар 

шайлоочулардын тизмелеринен жок болуу көйгөйү менен бет келишкен (30,5%  жана 

ага ылайык 27,2%) (19-диаграмманы кар.). 

 
 

Айыл жеринин жашоочулары көп учурда шаардык жашоочуларга караганда өздөрүн 

тизмеден таба алышкан эмес (27,2%ы 22,8%га каршы). Өздөрүн 

тизмелерден тактабаган шаардыктардын үлүшү айыл жашоочуларынын үлүшүнөн 

ашып кетет (10,5%ы 3%га каршы) (20-диаграмманы кар.).  

 
 

28,7% респондент талапкерлер жана башка адамдар тарабынан шайлоолордун 

алдында паспортторду чогултуу тажрыйбасына бет келишкендигин моюндарына 

Эркек

Аял

18-34 жаш

35-54 жаш

55+ жаш 

7,6%

6,8%

7,0%

6,8%

8,6%

30,5%

22,6%

27,9%

26,5%

21,6%

3,6%

5,2%

5,6%

4,5%

0,9%

48,7%

57,0%

51,1%

53,8%

56,9%

9,5%

8,4%

8,4%

8,3%

12,1%

19-диаграмма. Сиз жана сиздин тааныштарыңыз 

шайлоочулардын тизмесинен өздөрүнүн 

маалыматтарын тактоо учурунда  кандай 

көйгөйлөргө туш болушту эле?  №738

Жеке маалыматтардагы каталар жана так эмесстиктер 

Шайлоочулардын тизмесинде жок болуу

Өзүн тизмеден тактаган эмес

Жооп бере албайм

Башка

8,8%

22,8%

10,5%

50,9%

7,0%

7,6%

27,2%

3,0%

53,5%

8,7%

Жеке маалыматтардагы каталар жана так 

эмесстиктер 

Шайлоочулардын тизмесинде жок болуу

Өзүн тизмеден тактаган эмес

Жооп бере албайм

Башка

20-диаграмма. Сиз жана сиздин 

тааныштарыңыз шайлоочулардын 

тизмесинен өздөрүнүн маалыматтарын тактоо 

учурунда кандай көйгөйлөргө туш болушту 

эле?  №738

Шаар Айыл



алышкан. Алардын арасында эркек жынысындагы респонденттер аял 

жынысындагыларга караганда көбүрөөк бет келишкен (32,2%ы 25,5%га каршы). 

Сурамжылангандардын көпчүлүгү бул суроого терс жооп берген, алардын арасында 

аял жынысындагы  респонденттер көбүрөөк. Бул суроого 4,3% жооп бере алган эмес 

(21-диаграмманы кар.). 

 
 

18-34 жаштагы жаштар шайлоо алдында талапкерлер жана башка адамдар тарабынан 

калган эки курактык категорияга караганда көбүрөөк бет келишкен (22-диаграмманы 

кар.).  

 
Талас областындагы шаар дагы (46,2%), айыл (31,1%) дагы жашоочулары, ошондой 

эле Нарын (39,1%) жана Баткен (39,3%) областтарынын жашоочулары көп учурда 

талапкерлер жана башка адамдар тарабынан  паспортторду чогултуу тажрыйбасына 

бет келишкен. Баткен (14,3%), Нарын (15,4%), Ош (14,3%) жана Чүй (13,3%) 

областтарынын шаардык жашоочулары бет келишти (23-диаграмманы кар.).  

28,7%

66,9%

4,3%

21-диаграмма. Сиз же сиздин тааныштарыңыз шайлоолордун 

алдында талапкерлер жана башка адамдар тарабынан 

паспортторду чогултуу тажрыйбасына бет келишти беле?  

№738

Ооба

Жок

Жооп бере албайм

Эркек - 63,0%

Аял  - 70,6% 

Эркек - 4,8%

Аял- 3,9% Эркек - 32,2%

Аял- 25,5% 

18-34 жаш 35-54 жаш 55+ жаш 

32,1% 26,1% 24,1%

63,1% 69,7% 72,4%

4,7% 4,2% 3,4%

22-диаграмма. Сиз же сиздин 

тааныштарыңыз шайлоолордун алдында 

талапкерлер жана башка адамдар 

тарабынан паспорттторду чогултуу 

тажрыйбасына бет келишти беле? №738

Ооба Жок Жооп бере албайм



 

 
 

Сурамжыланган калктын 55%ы алардын жеке маалыматтары коопсуздукта деп 

ишенет. Ар бир төртүнчү адам анын жеке маалыматтары коопсуздукта экендигинен 

шектенишет. Ар бир бешинчи респондент бул суроого жооп бере алган эмес (24-

диаграмманы кар.).   

 
 

Өзүнүн жеке маалыматтары тууралуу 18 жаштан 54 жашка чейинки ар бир төртүнчү 

респондент жана 55 жаштан жогорку курактагы ар бир бешинчи респондент 

кабатырланат (25-диаграмманы кар.).  

 

25,6% 22% 14,3%

39,3%
30% 29%

20% 21,1%15,4%

39,1%

14,3%
25,3%

46,2%39,1%

13,3%
31,3%

68,3%70,7%
76,2%

55,7%
65% 66,1% 80% 77,2%84,6%

58%
85,7%69,3%

46,2% 58%

86,7%
65,7%

6,1% 7,3% 9,5% 4,9% 5% 4,8% 1,8% 2,9% 5,3% 7,7% 2,9% 3%

Шаар Шаар Шаар Айыл Шаар Айыл Шаар Айыл Шаар Айыл Шаар Айыл Шаар Айыл Шаар Айыл

Бишкек Ош Баткен обл. Жалал-Абад обл.Ысык-Көл обл. Нарын обл. Ош обл. Талас обл. Чүй обл.

23-диаграмма. Сиз же сиздин тааныштарыңыз шайлоолордун 

алдында талапкерлер жана башка адамдар тарабынан 

паспортторду чогултуу тажрыйбасына бет келиштиңиз беле? 

№738

Ооба Жок Жооп бере албайм

55%

23%

22%

24-диаграмма. Сиз кандай деп эсептейсиз,  

сиздин жеке маалыматтарыңыз 

коопсуздуктабы?  №738

Ооба Жок Жооп бере албайм



 

 

Өзүнүн жеке маалыматтарынын коопсуздугуна тынчсыздангандардын кыйла 

жогорку үлүшү Талас областынын (69,2%) шаар жергесинде болуп чыкты. Бир аз 

төмөн жакта дагы ошондой эле Бишкек шаарында, ошондой эле Чүй областында 

дагы жогору (26-диаграмманы кар.).  

 

 
 

 

56,8%дан көп респонденттердин пикиринде шайлоолор учурундагы добуш берүүнүн 

купуялуулугу дайыма сакталат.  Мындай пикирди эркектерге караганда аял 

жынысындагы респонденттер көбүрөөк карманышат (58,5%ы 54,9%га каршы). 

8,7%ы шайлоолордун учурундагы добуш берүүнүн купуялуулугу кээде гана сактала 

тургандыгын белгилешти, ага аял жынысындагы респонденттер көбүрөөк ишенет 

42,7%

63,4% 66,7% 68,9% 70%

54,8%

40%

59,6%
53,8%

43,5% 42,9%

62,7%

30,8%

65,2%

40% 41,8%

35,4%

19,5% 9,5%
14,8% 10%

19,4%

28%

21,1%

7,7% 26,1%

14,3%

18,7%

69,2%

18,8%

33,3% 32,8%

22% 17,1%
23,8%

16,4% 20%
25,8%

32%

19,3%

38,5%
30,4%

42,9%

18,7% 15,9%
26,7% 25,4%

Шаар Шаар Шаар Айыл Шаар Айыл Шаар Айыл Шаар Айыл Шаар Айыл Шаар Айыл Шаар Айыл

Бишкек Ош Баткен обл. Жалал-Абад 

обл.

Ысык-Көл обл. Нарын обл. Ош обл. Талас обл. Чүй обл.

26-диаграмма.  Сиз кандай деп эсептейсиз, сиздин жеке 

маалыматтарыңыз коопсуздуктабы? №738

Ооба Жок Жооп бере албайм

18-34 жаш 35-54 жаш 55+ жаш 

57,8%

50,4%

56,0%

23,2%
25,8%

18,1%19,0%
23,9% 25,9%

25-диаграмма. Сиз кандай деп эсептейсиз, 

сиздин жеке маалыматтарыңыз 

коопсуздуктабы?  №738

Ооба Жок Жооп бере албайм



(27-диаграмманы кар.). Ар бир бешинчиси шайлоолордун учурундагы добуш 

берүүнүн купуялуулугу көп учурда сакталбайт деп эсептейт (21,8%). Мындай 

пикирди аял жынысындагыларга караганда эркек жынысындагы респонденттер 

карманышат  (24,1%га 19,7%ы каршы).  

 

 
 

Шайлоолордун учурунда  добуш берүүнүн купуялуулугу сакталып жатабы деген 

суроого респонденттердин курагы канчалык жогору болсо, алар ошончолук оң жооп 

беришкен. Тескери тенденция жаш курактагы респонденттердин арасында байкалат. 

Респонденттердин курагы канчалык жаш болсо, шайлоолордун учурунда добуш 

берүүнүн купуялуулугу көп учурда сакталбайт деп эсептегендердин саны ошончолук 

көп (28-диаграмманы кар.).    

 

 
Респонденттердин пикирлери жашап жаткан калктуу пункттары боюнча 

айырмаланат (29-диаграмманы кар.). Шаардык жашоочулар айылдыктарга караганда 

56,8%

8,7%

21,8%

12,7%

27-диаграмма. Сиздин көз карашыңызда шайлоолордун 

учурунда добуш берүүнүн купуялуулугу дайыма 

сакталабы?   №738

Ооба, дайыма Кээде Көп учурда сакталбайт Жооп бере албайм

Эркек - 54,9%

Эркек- 13,7%

Эркек - 24,1%

Аял - 19,7% 

18-34 жаш 35-54 жаш 55+ жаш 

53,9% 55,3%
69,0%

8,9% 8,3%
8,6%23,7% 22,3%
14,7%

13,4% 14,0% 7,8%

28-диаграмма. Сиздин көз карашыңызда шайлоолордун 

учурунда добуш берүүнүн купуялуулугу дайыма 

сакталабы?   №738

Ооба, дайыма Кээде Көп учурда сакталбайт Жооп бере албайм



добуш берүүнүн купуялуулугу шайлоолордун учурунда сакталбай тургандыгы 

тууралуу көбүрөөк белгилешкен  (27,2%ы 21,1%га каршы).  Айыл жашоочулары 

шаардыктарга караганда добуш берүүнүн купуялуулугу дайыма сактала 

тургандыгын көп белгилешти (57,6%ы 52,6%га каршы).   

 

 
 

 

 

Сурамжылангандардын ичинен ар бир онунчу респондент шайлоолордун учурунда 

шайлоочуларды сатып алуу сыяктуу тартип бузууларга бет келишкен  (30-

диаграмманы кар.).  

 

 

Ооба, 

дайыма

Кээде Көп учурда 

сакталбайт

Жооп бере 

албайм

52,6%

9,6%

27,2%

10,5%

57,6%

8,9%

21,1%
12,4%

29-диаграмма. Сиздин көз карашыңызда 

шайлоолордун учурунда добуш берүүнүн 

купуялуулугу дайыма сакталабы?   №738

Шаар Айыл

10,2%

0,8%

1,8%

1,1%

0,4%

0,3%

0,4%

0,1%

0,1%

0,3%

84,6%

Шайлоочуларды сатып алуу

Коррупция

Адм. ресурсту колдонуу жана жетекчилик, шайлоо 

комиссиясы, бийлик тарабынан кысым көрсөтүү  

Бюллетендерди урнага массалык түрдө таштоо жана 

жыйынтыктарды жасалмалоо 

Шайлоолор күнүндөгү үгүттөө

Талапкерлерди урматтабоо

Техникалык бузулуулар, тизмелерде жок болуу,  

маалыматтын жоктугу 

Добуш берүүнүн купуялуулугунун бузулушу

Добуш берүүгө тоскоол болуу

Тартип бузулуулар болгон жок

Жооп бере албайм

30-диаграмма. Сиз же сиздин тааныштарыңыз 

шайлоолордун учурунда дагы кандай тартип 

бузууларга бет келишти эле?  №114



Калктын көп бөлүгү  добуш берүүнүн жүрүшү тууралуу маалыматты түз телеберүүдө 

алууну каалайт (76,7%). Мындайлардын арасында аялдарга караганда  эркек 

жынысындагы респонденттер көп (78,4%ы 75,1%га каршы). 14,2% респондент гана 

терс жооп беришкен. Мындай пикирди аял жынысындагы респондеттер 

карманышат. 9,1%ы суроого жооп бере алышкан эмес (31-диаграмманы кар.).  

 
Шаарлардын жашоочулары добуш берүүнүн жүрүшү тууралуу маалыматты түз 

телеберүүдө көрүүнү каалайсызбы деген суроого  айыл жашоочуларына караганда 

оң жооп беришкен  (83,3%ы 78,5%га каршы) (32-диаграмманы кар.).  

 

 
 

Көпчүлүк областтардын жашоочулары Бишкек ш., респонденттеринин үч бөлүгүнөн 

жана Ош шаарынын жана Чүй областынын ар бир бешинчи жашоочусунан 

башкалары добуш берүүнүн жүрүшү тууралуу маалыматты түз телеберүүдө алууну  

каалашат (33-диаграмманы кар.).    

 

76,7%

14,2%

9,1%

31-диаграмма. Сиз добуш берүүнүн жүрүшү 

тууралуу маалыматты түз телеберүүдө  алгыңыз 

келеби? №738

Ооба

Жок

Жооп бере албайм

Эркек - 9,2%

АялМуж - 12,3%

Эркек - 12,3%

Аял - 16,0% 
Эркек - 78,4%

Аял - 75,1% 

83,3% 11,4%
5,3%

78,5% 11,3%
10,2%

Ооба Жок Жооп бере албайм

32-диаграмма. Сиз добуш берүүнүн жүрүшү 

тууралуу маалыматты түз телеберүүнүн жүрүшүндө 

алгыңыз келеби?  №738

Шаар Айыл



 
 

 

 

59,8%

74,4%

84,1%

84,1%

79,3%

81,7%

72%

82,9%

72%

29,3%

19,5%

4,9%

8,5%

13,4%

6,1%

13,4%

13,4%

19,5%

11%

6,1%

11%

7,3%

7,3%

12,2%

14,6%

3,7%

8,5%

Бишкек шаары

Ош шаары

Баткен обл.

Жалал-Абад обл.

Ысык-Көл обл.

Нарын обл.

Ош обл.

Талас обл.

Чүй обл.

33-диаграмма. Сиз добуш берүүнүн жүрүшү тууралуу 

маалыматты түз телеберүүнүн жүрүшүндө алгыңыз 

келеби?  №738

Ооба Жок Жооп бере албайм


