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демилгелери”долбоорунун алкагында даярдалган. Бул макаланын мазмуну “Демократия жана 

жарандык коом үчүн коалиция үчүн” коомдук уюмунун жоопкерчилигинин предмети болуп саналат 

жана Европа Биримдигинин көз карашын чагылдырбайт.  

 

КИРИШҮҮ 

 

“Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция” коомдук уюму 2018-жылдын 25-

февралынан 3-мартына чейин телефон аркылуу жалпы улуттук социологиялык 

сурамжылоо жүргүздү. 

 

Бул сурамжылоонун максаты –  Кыргызстандын калкынын саясий партиялардын 

ишмердүүлүгүнө карата мамилесин изилдөө. 

 

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 УСКнын маалыматтарынын электрондук базасы http://www.stat.kg/ru/statistics/naselenie/  

Мүнөздөмөлөр Тандоого 

бөлүштүрүү 

2016-жылга карата 

УлутСтатКомдун маалыматтары 

боюнча % менен өлкөгө 

бөлүштүрүү 1 

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


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 коррекция жүргүзүлдү. 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-.  

 

Сурамжылоого катышууга 738 адам макулдугун беришти (жооп бергендердин үлүшү 

78%ды түздү). Тандалма жыйындылардын ушундай көлөмү үчүн тандалманын 

максималдуу статистикалык жаңылышуусу 0.95 ишенимдүү деңгээлинде 3,61%га 

барабар.  

 

Респонденттерди жалпы тандоо жыныс курагынын квоталарына, аймактык квоталарга 

(област/шаар/айыл), ошондой эле уюлдук гана, стационардык гана колдонуу боюнча 

квоталар жана мобилдик дагы, стационардык дагы байланышты колдонуучу 

респонденттер үчүн квоталарга көзөмөл кылуу менен ишке ашырылды. 

 

Стационардык телефон номерлерге чалуу учурунда трубканы ким көтөрсө 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  

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% 



-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 үчүн анкета Кыргызстандын калктын саясий 

партиялардын ишмердүүлүгүнө болгон мамилесин баалаган, анын ичинде алар саясий 

партиялардын ишмердүүлүгү, талапкерлердин жана партиялардын шайлоо фондулары, 

саясий партиялар демократиялык принциптердин өнүгүүсүнө кандай салым кошуп 

жаткандыгы; өлкөдөгү жалпы кырдаалга кандай таасирин тийгизип жаткандыгы, 

ошондой эле КРнын шаар мэрлери кимдер тарабынан шайланышы керектиги тууралуу  

кандай маалымат алууну каалашарын камтыгын 6 демографиялык жана 9 суроодон 

турду.   

 

Анкета жабык жана жарым-жартылай жабык суроолордон турду. Инструментарий 

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

тилине жараша сурамжылоо учурунда колдонулду. Бир анкетаны толтурууга 1 

мүнөттөн 9 мүнөткө чейин убакыт кетти, орто эсеп менен 4 мүнөт болду.  

 

 

 

 

 

 



ИЗИЛДӨӨНҮН КЫСКАЧА РЕЗЮМЕСИ 

Бул социологиялык сурамжылоо Кыргызстандын калкынын саясий партиялардын 

имешрдүүлүгүнө болгон мамилесин изилдөөгө багытталган болчу:  

 Талапкерлердин жана партиялардын шайлоо фондулары тууралуу маалымат 

алууга кызыккандардын үлүшү 46,6%ды түздү. Сурамжылангандардын 53,4%ы 

талапкерлердин жана партиялардын шайлоо фондулары тууралуу маалымат 

алууга кызыкдар эмес.  

 Талапкерлердин жана партиялардын шайлоо фондулары тууралуу маалымат 

алууга кызыгуусун билдиргендердин ичинен  респонденттердин (27,9%) үч 

бөлүгү алар кандайча жана эмнеге жумшалгандыгы жөнүндө майда-чүйдөсүнө 

чейин маалымат алууну каалашат. Шайлоо фондуларын түзүү булактары 

тууралуу маалымат алууга кызыкдар болгондор болгону 6,7% респондентти 

түздү. Сурамжылангандардын көчпүлүгү (65,4%) шайлоо фондуларын түзүү 

булактары тууралуу дагы, ошондой эле алар кандайча жана эмнеге 

жумшалгандыгы тууралуу маалымат алууну каалашат.  

 Респонденттерди ошондой эле кайрымдуулук ишмердүүлүгү (22%), саясий 

партиялардын парламентте фракция катары иши (20,3%) жөнүндө маалыматтар 

кызыктырат. Сурамжыланган калктын 13,6%ы  саясий партиялардын курч 

социалдык суроолор боюнча пикирине кызыгышат. Саясий партиялардын 

каражаттары (фонддору), ошондой эле саясий партиялардын мүчөлөрү тууралуу 

маалымат сурамжыланган ар бир он биринчи адамды кызыктырат. 26,2%ын деги 

эле саясий партиялардын ишмердүүлүгүнө тиешелүү болгон кандайдыр бир 

маалымат кызыктырбайт.  

 Сурамжыланган адамдардын 79%нын пикиринде, саясий партиялар 

шайлоочуларга шайлоолордун ортосундагы мезгил ичинде өзүнүн 

ишмердүүлүгү жөнүндө толук маалымат беришпейт. Сурамжыланган 

респонденттердин жалпы санынан болгону 14%ы гана шайлоочуларга 

шайлоолордун ортосундагы мезгилде өзүнүн ишмердүүлүгү жөнүндө 

жетишерлик маалымат беришет.  

 Сурамжыланган респонденттердин 48,6%ы саясий партиялар демократиялык 

принциптердин өнүгүүсүнө тигил же бул даражада салым кошот деп эсептешет, 

алардын ичинен 37,5%ы алар бир аз салым кошот десе, 11,1%ы көп салым 

кошот деп белгилешкен. Үчтөн көбүрөөк бөлүгү  саясий партиялар 

демократиялык принциптердин өнүгүүсүнө такыр салым кошпойт деп ишенет 

(34,8%). 

 Сурамжыланган калктын көпчүлүгү (66%) саясий партиялар өлкөдөгү 

кырдаалга тигил же бул даражада таасирин тийгизет деп белгилешет, алардын 

ичинен 22,4%ы саясий партиялардын таасирин күчтүү десе, ал эми 43,6%ы 

начар деп эсептешет. Ар бир бешинчи респондент өлкөдөгү кырдаалга саясий 

партиялар эч кандай таасирин тийгизбейт деп ишенет (18,2%). 

 Сурамжылангандардын 67,8%ы парламент парламентке шайланбаган саясий 

партиялар менен өз ара аракеттенишүүсү керек деп эсептешет. Ар бир алтынчы  

респондент тескерисинче, бул суроого терс жооп берген (15,2%). 

 61,1% респонденттин пикиринде, партияларга мэрди эки жолу катары менен 

шайлай албай калган партияларга шайлоолорго катышууга тыюу салуучу норма 



киргизүү зарыл. 21,1%ы тескерисинче мындай норманы киргизүү 

зарылчылыгын четке кагышат.  

 Сурамжыланган адамдардын 82,9%ы шаарлардын мэрлерин шаардыктар түз 

шайлоолор аркылуу шайлоого тийиш деп эсептешет. 12,2%ы гана шаарлардын 

мэрлери жергиликтүү кеңеш тарабынан шайланышы керек деп эсептешет.  
 



СОЦИОЛОГИЯЛЫК СУРАМЖЫЛООНУН ЖАЛПЫ ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ 

Жалпысынан алганда Кыргызстандын калкы саясий партиялардын 

ишмердүүлүгүнө тиешелүү тигил же бул маалыматка карата кызыгуусун билдирет. 

Сурамжыланган калктын пикири “алар талапкерлердин жана партиялардын 

шайлоо фондулары тууралуу маалымат алууну каалайт беле?” деген суроого 

келгенде экиге бөлүндү. Мындай маалымат алууга кызыкдар болгондордун үлүшү 

46,6%ды түздү. Аял жынысындагы респонденттер  мындай маалыматка кызыгуусун 

эркек жынысындагыларга караганда кыйла көбүрөөк билдирип жатышты (51,7%ы 

41,2%га каршы). Сурамжылангандардын жарымынан көбү талапкерлердин жана 

партиялардын шайлоо фондулары тууралуу маалымат алууга кызыкдар эмес (1-

диаграмманы кар.). 

 

 
 

Кызыгуу деңгээли  Ош шаары (28,6%) жана Талас (38,5%) областы, ошондой эле 

Ысык-Көл (36,8%) жана Чүй (38,8%) областынын айыл жергесинен 

башкаларындагы бардык областтардын жашоочуларынын арасында дээрлик 

бирдей. Талапкерлердин жана партиялардын шайлоо фондулары тууралуу 

маалыматка кыйла жогорку деңгээлдеги кызыгууну Чүй  (66,7%), Ысык-Көл (56%) 

жана Талас (59,4%) областарынын шаардык жашоочулары билдиришти (2-

диаграмманы кар.).  

46,6%

53,4%

1-диаграмма. Сиз талапкерлердин жана 

партиялардын шайлоо фондулары тууралуу 

маалымат алгыңыз келеби? №738

Ооба Жок

Эркек - 58,8%

Аял - 48,3% 

Эркек - 41,2%

Аял - 51,7% 



 
 

Талапкерлердин жана партиялардын шайлоо фондулары тууралуу маалымат алууга 

кызыгуусун билдиргендердин ичинен ар бир үчүнчү респондент (27,9%) алар 

кандайча жана эмнеге коротулгандыгы жөнүндө майда-бараттарына чейин 

берилген маалымат алууну каалашат. Шайлоо фондуларын түзүүнүн булактары 

тууралуу маалымат алууга кызыкдар болгондор болгону 6,7% респондентти түздү. 

Сурамжылангандардын көпчүлүгү (65,4%)  шайлоо фондуларын түзүү булактары 

тууралуу, ошондой эле алар кандайча жана эмнеге коротулгандыгы тууралуу 

маалымат алууну каалашат (3-диаграмманы кар.).  

 

 

 
 

 

Жооптордогу айрым айырмачылыктарды курак белгиси боюнча көрүүгө болот. 18-

34 жашка чейинки жаштар калган курактык топтордогу респонденттерге караганда 

саясий партиялардын жана талапкерлердин шайлоо фондулары кандайча жана 

эмнеге коротулгандыгы жөнүндө маалымат алууну каалашат. Ал эми 35-54 

жаштагы  респонденттер шайлоо фондуларынын булактары тууралуу дагы, 

ошондой эле алар кандайча жана эмнеге жумшалгандыгы тууралуу маалымат 

алууга көбүрөөк кызыкдар  (4-диаграмманы кар.).  

46,3%42,7%47,6%45,9%50,0%45,2%56,0%
36,8%46,2%49,3%

28,6%
48,0%38,5%

59,4%66,7%
38,8%

53,7%57,3%52,4%54,1%50,0%54,8%44,0%
63,2%53,8%50,7%

71,4%
52,0%61,5%

40,6%33,3%
61,2%

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

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

2-диаграмма. Сиз талапкерлердин жана партиялардын 

шайлоо фондулары тууралуу маалымат алгыңыз келеби?  

№738

Ооба Жок

Шайлоо фондун түзүүчү булактар

Шайлоо фондуларынын каражаттары 

кандайча жана эмнеге жумшалгандыгын 

Тигинисин дагы, мунусун дагы

6,7%

27,9%

65,4%

3-диаграмма. Сиз саясий партиялардын жана 

талапкерлердин шайлоо фондулары тууралуу кандай 

маалымат алгыңыз келет?  №344



 
 

Респонденттердин жооптору ошондой эле жашап жаткан калктуу пунктка жараша 

дагы кыйла айырмаланат. Шаардык жашоочулар саясий партиялардын жана 

талапкерлердин шайлоо фондулары кандайча жана эмнеге коротулгандыгы 

жөнүндө маалымат алууну кызыгуусун билдиришсе, айыл жашоочулары анын 

ичинде аларды түзгөн булактар тууралуу дагы билүүгө кызыкдар (5-диаграмманы 

кар.). 

 

 
 

 

 

 

 

18-34 жаш 35-54 жаш 55+ жаш 

8,5% 4,0% 7,4%

30,3% 25,6% 25,9%

61,2%
70,4% 66,7%

4-диаграмма. Сиз саясий партиялардын жана 

талапкерлердин шайлоо фондулары тууралуу 

кандай маалымат алгыңыз келет?   №344

Шайлоо фондун түзүүчү булактар

Шайлоо фондуларынын каражаттары кандайча жана эмнеге 

жумшалгандыгын 

Тигинисин дагы, мунусун дагы

Шаар Айыл

8,8% 7,0%

33,3% 27,1%

57,9% 65,9%

5-диаграмма. Сиз саясий партиялар жана 

талапкерлердин шайлоо фондулары тууралуу 

кандай маалымат алгыңыз келет?   №344

Тигинисин дагы, мунусун дагы

Шайлоо фондуларынын каражаттары кандайча жана эмнеге 

жумшалгандыгын 

Шайлоо фондун түзүүчү булактар



 

Шайлоо фондулары тууралуу маалыматтан тышкары, респонденттерди ошондой 

эле кайрымдуулук ишмердүүлүгү тууралуу маалыматтар кызыктырат  (22%), 

ошондой эле саясий партиялардын  парламенттеги фракция катары иши 

кызыктырат (20,3%). Сурамжыланган калктын 13,6%ын саясий партиялардын курч 

социалдык маселелер боюнча пикирлери кызыктырат. Саясий партиялардын 

каражаттары (фондулары), ошондой эле саясий партиялардын мүчөлөрү тууралуу 

маалымат ар бир сурамжыланган он биринчи адамды кызыктырат. 26,2%ын деги 

эле саясий партиялардын ишмердүүлүгүнө тиешелүү кандайдыр бир маалымат 

кызыктырбайт (6-диаграмманы кар.).    

 

 
 

Респонденттердин ушул суроо боюнча жооптору жашап жаткан областы боюнча 

алганда өтө айырмаланат. Саясий партиялардын парламентте фракция катары 

иштеши Баткен (26,6%) жана Нарын (24%) областтарынын жашоочуларын 

кызыктырат. Саясий партиялардын кайрымдуулук ишмердүүлүгү тууралуу 

маалымат Талас областынын (27,3%) жана Ош шаарынын (25,8%) жашоочуларын 

кызыктырат. Ысык-Көл областынын респонденттерин саясий партиялардын курч 

социалдык маселелер боюнча пикирлери кызыктырат (20,5%). Саясий 

партиялардын ишмердүүлүгү тууралуу кандайдыр бир маалымат кызыктырбаган 

респонденттердин үлүшү Жалал-Абад (33,9%) жана Ош (31,3%) областтарында 

басымдуулук кылат (7-диаграмманы кар. ).      

20,3%

22,0%

13,6%

8,8%

9,0%

26,2%

0,1%

Саясий партиялардын парламенттеги  фракция 

катары иши тууралуу

Кайрымдуулук ишмердүүлүгү тууралуу 

маалыматтарды 

Алардын курч социалдык маселелер боюнча 

пикирлери тууралуу маалыматты 

Саяисй партиялардын фондулары  (саясий 

партиялар кандай каражаттарга жашап жатышат)

Саясий партиялардын мүчөлөрү тууралуу 

маалымат

Эч кандай маалыматка кызыкпайм

Башка (айкындуулук тууралуу)

6-диаграмма. Сиз саясий партиялардын ишмердүүлүгү 

тууралуу кандай маалымат алгыңыз келет?  №738



 
 

Сурамжыланган калктын көчпүлүгүнүн пикиринде, саясий партиялар 

шайлоочуларга  шайлоолордун ортосундагы мезгилде өзүнүн ишмердүүлүгү 

жөнүндө жетишерлик өлчөмдө маалымат беришпейт (79%). Мындай пикирге көп 

учурда эркек жынысындагы респонденттер көп кошулуп жатышат.  

Сурамжыланган респонденттердин жалпы санынын ичинен болгону 14,1%ы гана 

саясий партиялар шайлоочуларга шайлоолордун ортосундагы мезгилде өзүнүн 

ишмердүүлүгү жөнүндө жетишерлик өлчөмдө маалымат беришет деп эсептешет. 

Мындай пикирди көбүнчө аял жынысындагы респонденттер айтышкан  (8-

диаграмманы кар.). Бардыгы болуп 6,9% респондент суроого жооп бере алган эмес.      
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17,2%
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10,4%
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11,7%

4,7%
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5,5%

8,2%

9,6%

11,3%

10,9%

12,8%

10%

10,2%

11,7%

9,2%

4,9%

9,6%

7,0%

9,4%

8,5%

23,3%

25,8%

26,6%

33,9%

23,8%

24,0%

31,3%

20,3%

28,2%

0,8%

Бишкек шаары

Ош шаары

Баткен обл.

Жалал-Абад обл.

Ысык-Көл обл.

Нарын обл.

Ош обл.

Талас обл.

Чүй обл.

7-диаграмма. Сиз саясий партиялардын ишмердүүлүгү тууралуу 

кандай маалымат алгыңыз келет?  №738

Саясий партиялардын парламенттеги  фракция катары иши тууралуу

Кайрымдуулук ишмердүүлүгү тууралуу маалыматтарды 

Алардын курч социалдык маселелер боюнча пикирлери тууралуу маалыматты 

Саяисй партиялардын фондулары  (саясий партиялар кандай каражаттарга жашап жатышат)

Саясий партиялардын мүчөлөрү тууралуу маалымат

Эч кандай маалыматка кызыкпайм

Башка (айкындуулук тууралуу)



 
 

 

Респонденттердин жоопторундагы айрым айырмачылыктарды курак боюнча дагы 

көрүүгө болот. 18ден 54 жашка чейинки курактагы респонденттер 55 жаштан 

жогорку курактагы адамдарга караганда шайлоочуларга шайлоолордун 

ортосундагы мезгилде өзүнүн ишмердүүлүгү жөнүндө жетишерлик өлчөмдө 

маалымат беришет деп көбүрөөк эсептешет. 55 жаштагы жана андан улуу 

курактагы респонденттер жетишерлик эмес деп жооп беришкен  (9-диаграмманы 

кар.).  

 

 

14,1%

79%

6,9%

8-диаграмма. Сиздин көз карашыңызда саясий 

партиялар шайлоолор ортосундагы мезгилде өзүнүн 

ишмердүүлүгү тууралуу жеткиликтүү өлчөмдө 

маалымат беришеби?  №738

Жеткиликтүү

Жеткиликтүү эмес

Жооп бере албайм

Эркек - 7,0%

Аял - 6,8% Эркек - 11,2%

Аял - 16,8% 

18-34 жаш 35-54 жаш 55+ жаш 

13,7% 15,9% 11,2%

80,2% 76,1% 81,9%

6,1% 8,0% 6,9%

9-диаграмма. Сиздин көз карашыңызда саясий 

партиялар шайлоолор ортосундагы мезгилде өзүнүн 

ишмердүүлүгү тууралуу жеткиликтүү өлчөмдө 

маалымат беришеби? №738

Жеткиликтүү Жеткиликтүү эмес Жооп бере албайм

Эркек - 81,8% 
Аял - 76,4%  



 

Жалпысынан алганда шайлоочуларга шайлоолордун ортосундагы мезгилде өзүнүн 

ишмердүүлүгү жөнүндө жетишерлик өлчөмдө маалымат беришет деп 

эсептегендердин үлүшү бардык областтарда төмөн. Ош (22,7%), Жалал-Абад (21%) 

областтарында жана Ысык-Көл областынын (20%) шаарларында жалпы мааниден 

бир жогору болуп чыкты, калган областтарда бул белги 6,7% -16,4% маанилеринин 

ортосунда турат (10-диаграмманы кар.).   

 

 
 

Жалпысынан сурамжыланган 48,6% респондент саясий партиялар  демократиялык 

принциптердин өнүгүүсүнө салым кошуп жатат деп эсептешет, алардын ичинен  

37,5%ы алар аз салым кошуп жаткандыгын белгилешти. Ар бир үчүнчү  респондент 

саясий  партиялар демократиялык принциптердин өнүгүүсүнө такыр салым 

кошпойт деп ишенет (34,8%). Ар бир алтынчы адам бул суроого жооп бере алган 

эмес (11-диаграмманы кар.). 
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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.

10-диаграмма. Сиздин көз карашыңызда саясий партиялар 

шайлоолор ортосундагы мезгилде өзүнүн ишмердүүлүгү 

тууралуу жеткиликтүү өлчөмдө маалымат беришеби? 

№738

Жеткиликтүү Жеткиликтүү эмес Жооп бере албайм 



 
 Саясий партиялар демократиялык принциптердин өнүгүүсүнө такыр салым 

кошпойт деп айыл жергесинин жашоочулары шаардыктарга караганда көбүрөөк 

ишенишет  (35,2%ы 27,2%га каршы). Шаардык жашоочулар саясий партиялар 

демократиялык принциптердин өнүгүүсүнө салым кошуп жатат деп көбүрөөк 

ишенет, бирок азыраак дегени көбүрөөк санда (42,1%ы 37,2%га каршы) (12-

диаграмманы кар.).  

 

 
 

Талас (50%), Чүй (41,5%) областтарынын жана Бишкек (41,5%) шаарынын 

жашоочулары шектүү маанайда жана демократиялык принциптердин өнүгүүсүнө 

такыр салым кошпойт деп эсептешет. Саясий партиялар демократиялык 

принциптердин өнүгүүсүнө “көп” же “аз даражада” салым кошот деп 

эсептегендердин жалпы үлүшү Нарын (59,8%), Ош (54,9%) жана Баткен (51,2%) 

областтарынын жашоочуларынын арасында басымдуулук кылат (13-диаграмманы 

кар.).  

 

Такыр кошпойт

Бир аз салым кошот

Көп салым кошот

Жооп бере албайм

34,8%

37,5%

11,1%

16,5%

11-диаграмма. Сиз кандай ойлойсуз, саясий 

партиялар  демократиялык принциптердин 

өнүгүүсүнө салым кошуп жатабы? №738

Такыр кошпойт Бир аз салым 

кошот

Көп салым кошот Жооп бере албайм

27,2%

42,1%

11,4%
19,3%

35,2% 37,2%

10,4%
17,2%

12-диаграмма. Сиз кандай ойлойсуз, саясий партиялар 

демократиялык принциптердин өнүгүүсүнө салым 

кошуп жатабы? №738

Шаар Айыл



 
Сурамжылангандардын көпчүлүгү (66%) саясий партиялар өлкөдөгү жалпы 

кырдаалга тигил же бул даражада таасирин тийгизет деп эсептешет, алардын 

ичинен 

22,4%ы саясий партиялардын таасирин күчтүү десе,  43,6%ы начар деп эсептейт. Ар 

бир бешинчи  респондент саясий партиялар өлкөдөгү жалпы кырдаалга эч кандай 

таасири жок деп ишенет (18,2%). Мындай пикирди эркек жынысындагы 

респонденттер аял жынысындагыларга караганда көбүрөөк карманышат (20,4%ы 

16%га каршы). Ар бир алтынчы респондент  ушул суроого жооп бере алган эмес 

(14-диаграмманы кар.).  
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Бишкек шаары

Ош шаары

Баткен обл.

Жалал-Абад обл

Ысык-Көл обл.

Нарын обл.

Ош обл.

Талас обл.

Чүй обл.

13-диаграмма. Сиз кандай ойлойсуз, саясий партиялар 

демократиялык принциптердин өнүгүүсүнө салым кошуп 

жатабы? №738

Такыр кошпойт Бир аз салым кошот Көп салым кошот Жооп бере албайм



Айыл жашоочулары саясий партиялар өлкөдөгү жалпы кырдаалга “күчтүү” же 

“начар” даражада таасирин тийгизе тургнадыгын шаардыктарга караганда көбүрөөк 

белгилешкен. Ошол эле учурда шаардык жашоочулар көп учурда бул суроого жооп 

бере алышкан эмес (15-диаграмманы кар.).  

 

 
Саясий партиялардын өлкөдөгү жалпы кырдаалга көбүрөөк таасирин тийгизерин 

Чүй (31,7%) жана Нарын (28%) областында, ошондой эле Бишкек (30,5%) 

шаарында жашаган респонденттер белгилешкен. Таасири начар экендигин 

белгилегендердин үлүшү Ош областында кыйла жогору болуп чыкты (50%). Саясий 

партиялар өлкөдөгү кырдаалга кандайдыр бир таасирин тийгизбей тургандыгын 

көп учурда Талас областынын (25,6%) жашоочулары белгилешти (16-диаграмманы 

кар.). 

 

Күчтүү Начар Эч кандай 

таасири жок

Жооп бере 

албайм

18,4% 42,1% 17,5% 21,9%

22,4% 45,2% 17,4% 15,0%

15-диаграмма. Сиздин көз карашыңызда саясий 

партиялар өлкөдөгү жалпы кырдаалга канчалык 

таасирин тийгизет?  №738

Шаар Айыл

22,4%

43,6%

18,2%

15,9%

Диаграмма 14. На ваш взгляд как сильно политические 

партии влияют на общую ситуацию в стране? №738

Сильно

Слабо

Не имеют никакого влияния

Затрудняюсь ответить

Муж - 23,8%

Жен - 21,0% 

Эркек - 40,3%

Аял - 46,7% 

Муж - 20,4%

Жен - 16,0% 

Муж - 15,4%

Жен - 16,3% 



 
 

Сурамжылангандардын көпчүлүгү парламент парламентке шайланбаган саясий 

партиялар менен өз ара акеттениши керек деп эсептешет (67,8%). 15,2% респондент 

тескерисинче бул суроого терс жооп берген (15,2%). Сурамжылангандардын 

17,1%ы бул суроого жооп бере алышкан эмес.   

 

 
 

18-34 жаштагы жаштар  улуу курактагы респонденттерге караганда “парламентке 

шайланбаган саясий партиялар менен парламент өз аракеттениши керекпи же 

жокпу?” деген суроого оң жооп беришкен. Ошол эле учурда 35 жаштан жогорку 

курактагы сурамжыланган адамдар көп учурда терс жооп беришкен  (18-

диаграмманы кар.).   

 

30,5%

19,5%

13,4%

20,7%

18,3%

28,0%

22,0%

17,1%

31,7%

36,6%

43,9%

47,6%

39,0%

48,8%

43,9%

50,0%

42,7%

40,2%

20,7%

20,7%

19,5%

19,5%

18,3%

12,2%

11,0%

25,6%

15,9%

12,2%

15,9%

19,5%

20,7%

14,6%

15,9%

17,1%

14,6%

12,2%

Бишкек шаары

Ош шаары

Баткен обл.

Жалал-Абад обл

Ысык-Көл обл.

Нарын обл.

Ош обл.

Талас обл.

Чүй обл.

16-диаграмма. Сиздин көз карашыңызда саясий партиялар 

өлкөдөгү жалпы кырдаалга канчалык таасирин тийгизет? 

№738

Күчтүү Начар Эч кандай таасири жок Жооп бере албайм

67,8%

15,2%

17,1%

17-диаграмма. Сиз кандай ойлойсуз,  

парламентке шайланбаган саясий партиялар 

менен  парламент өз ара аракеттениши 

керекпи?№738

Ооба

Жок

Жооп бере албайм



 
 

Жалпысынан алганда бардык областтардын калкынын көпчүлүгү парламентке 

шайланбаган саясий партиялар менен парламент өз аракеттениши керектигине 

кошулат. Мындайлардын үлүшү Талас жана Ысык-Көл областтарында (74,4%дан) 

басымдуу. Мындай сүйлөмгө макул болбогондордун үлүшү баарынан дагы Бишкек  

шаарынын (29,3%), Баткен (22%) жана Нарын (18,3%) областтарынын 

жашоочуларынын арасында белгиленет (19-диаграмманы кар.).   

 

 
 

61,1% респонденттин пикиринде, эки жолу катары менен мэр шайлай албай калган 

партиялардын кийинки шайлоолорго катышуусуна тыюу салуучу норма киргизүү 

керек. 21,1%ы тескерисинче, мындай норма киргизүүнүн зарылдыгын четке кагат. 

17,8% бул суроого жооп бере алган эмес (20-диаграмманы кар.).   

 

 

18-34 жаш 35-54 жаш 55+ жаш 

70,1%
65,2% 66,4%

12,8%
17,8% 16,4%17,0% 17,0% 17,2%

18-диаграмма. Сиз кандай ойлойсуз,  парламентке 

шайланбаган саясий партиялар менен  парламент 

өз ара аракеттениши керекпи?№738

Ооба Жок Жооп бере албайм

63,4%

63,4%

64,6%

64,6%

74,4%

67,1%

69,5%

74,4%

68,3%

29,3%

11,0%

22,0%

8,5%

13,4%

18,3%

12,2%

11,0%

11,0%

7,3%

25,6%

13,4%

26,8%

12,2%

14,6%

18,3%

14,6%

20,7%

Бишкек шаары

Ош шаары

Баткен обл.

Жалал-Абад обл

Ысык-Көл обл.

Нарын обл.

Ош обл.

Талас обл.

Чүй обл.

19-диаграмма. Сиз кандай ойлойсуз, парламентке 

шайланбаган саясий партиялар менен  парламент өз ара 

аракеттениши керекпи?№738

Ооба Жок Жооп бере албайм



 
 

Респонденттердин курагы канчалык улуу болсо, эки жолу катары менен мэр шайлай 

албай калган партиялардын кийинки шайлоолорго катышуусуна тыюу салуучу 

норма киргизүү зарыл деп эсептегендер ошончолук көп. Тескерисинче, 

респонденттердин курагы канчалык жаш болсо, мындай норманын зарыл экендигин 

тангандардын саны ошончолук көп (21-диаграмманы кар.).  

 

 
 

Башка областтарда бул белги 50%дан кем эмес болсо, мындай демилгеге 

кошулгандардын саны болгону 42,9%ды түзгөн Ош областынын шаарларынын 

жашоочуларынан башка дээрлик бардык областтардын калкы эки жолу катары 

менен мэр шайлай албай калган партиялардын кийинки шайлоолорго катышуусуна 

тыюу салуучу норма киргизүү демилгесине оң көз карашта. Мындай демилгеге Чүй 

областынын шаарларынын дагы, айылдарынын дагы жашоочулары, ошондой эле 

бишкектиктер жана Ысык-Көл областынын шаар жашоочулары каршы чыгып 

жатышат  (22-диаграмманы кар.).    

 

61,1%
21,1%

17,8%

20-диаграмма. Сиз  мэрди эки жолу катары 

менен шайлай албай калган партияларга 

кийинки шайлоолорго катышууга тыюу 

салуучу норма киргизүү зарыл деп 

эсептейсизби? №738

Ооба

Жок

Жооп бере албайм

18-34 жаш 35-54 жаш 55+ жаш

61,2% 59,1% 65,5%

22,6% 21,6% 15,5%
16,2% 19,3% 19,0%

21-диаграмма. Сиз  мэрди эки жолу катары менен 

шайлай албай калган партияларга кийинки 

шайлоолорго катышууга тыюу салуучу норма киргизүү 

зарыл деп эсептейсизби? №738

Ооба Жок Жооп бере албайм



 
 

Калктын басымдуу бөлүгү шаарлардын мэрлерин шаардыктар түз шайлоолор 

аркылуу шайлашы керек деп эсептешет (82,9%). 12,2%ы гана шаардын мэрлери 

жергиликтүү кеңеш тарабынан шайланышы керек деп эсептешет (23-диаграмманы 

кар.).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Жалпысынан шаар мэрлерин шаардыктар түз шайлоолор аркылуу шайлашы керек 

деп эсептегендердин үлүшү бардык областтарда жогору, бирок мындайлар 

баарынан дагы Ош (100%), Жалал-Абад (95%) жана Талас (92,3%) областтарында 

көп болуп чыкты. Нарын шаарында мындайлар баарынан аз болуп чыкты (69,2%) 

51,2%
62,2%57,1%62,3%

50% 51,6%
64% 66,7%

53,8%
72,5%

42,9%
64% 69,2%66,7%66,7%58,2%

29,3%13,4% 19%
24,6%

20% 22,6%

28% 21,1%
23,1%

13,0% 20% 15,4%21,7%26,7%
25,4%

19,5%24,4%23,8%
13,1%

30% 25,8%
8% 12,3%

23,1%14,5%

57,1%

16% 15,4%11,6% 6,7% 16,4%

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.

22-диаграмма. Сиз мэрди эки жолу катары менен шайлай 

албай калган партияларга кийинки шайлоолорго 

катышууга тыюу салуучу норма киргизүү зарыл деп 

эсептейсизби? №738

Ооба Жок Жооп бере албайм

12,2%

82,9%

4,9%

23-диаграмма. Сиздин көз карашыңызда шаар 

мэрлерин кимдер шайлашы керек? №738

Жергиликтүү кеңеш

Шаардыктар түз 

шайлоолор аркылуу

Жооп бере албайм



жана тескерисинче, шаар мэрлери жергиликтүү кеңеш тарабынан шайланышы 

керек деп эсептегендер калган областтарга караганда көп (23,1%) (24-диаграмманы 

кар.).  

 

 
 

 

 

 

 

 

12,2%13,4% 9,5% 9,8% 8,1%
16% 15,8%

7,7%
18,8%

8% 7,7%
17,4%13,3%11,9%

82,9%80,5%85,7% 82% 95% 77,4%

84% 84,2%

69,2%

78,3%
100% 88% 92,3%79,7%86,7%86,6%

4,9% 6,1% 4,8% 8,2% 5%
14,5%

23,1%

2,9% 4% 2,9% 1,5%

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.

24-диаграмма. Сиздин көз карашыңызда шаар мэрлерин 

кимдер шайлашы керек?  №738

Жергиликтүү кеңеш Шаардыктар түз шайлоолор аркылуу Жооп бере албайм


