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КИРИШ СӨЗ 

 

“Демократия жана жарандык коом үчүн” коомдук уюму 10-июлдан баштап 17-июлга 

чейин телефон аркылуу жалпы улуттук социологиялык сурамжылоо жүргүздү.  

 

Бул сурамжылоонун максаты –  Кыргызстандын жарандарынын үй-бүлөдөгү зомбулук 

көйгөйү тууралуу пикирлерин билүү  

 

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 жашка толгон 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 жашоочулар болду. 

1-таблица. Үч демографиялык мүнөздөмө боюнча тандалма жана башкы 

жыйындыларды салыштыруу 

                                                           
1 УСК нын электрондук базасы http://www.stat.kg/kg/statistics/naselenie/ 

Мүнөздөмөлөр Тандоого 

бөлүштүрүү 

2016-жылга карата УлутСтатКомдун 

маалыматтары боюнча % менен 

өлкөгө бөлүштүрүү1  

Жынысы   

Эркектер 48,4% 48,4% 

Аялдар 51,6% 51,6% 

Курагы   

18-34 48,5% 48,5% 

35-54 35,8% 35,8% 

55+ 15,7% 15,7% 



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 коэффициенти 

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

pi – ээ болгон тандалмадагы областагы адамдардын үлүшү i-. 

 

 

 

Интервьюрерлер телефон чалып сүйлөшө алган 1039 потенциалдуу респондентердин 

ичинен жалпысынан 738 адам сурамжылоого катышууга макулдугун беришти (жооп 

бергендердин саны 78%ды түздү). Мындай тандалма жыйындынын көлөмү үчүн 0,95 

ишеним деңгээлиндеги тандоонун максималдуу статистикалык жаңылышуусу 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  

-Megacom  

-O! 

-Кыргызтелеком 

 



Маалыматтарды иштеп чыгуу 

 

Сурамжылоонун жыйынтыктарын иштеп чыгуу SPSS статистикалык жана 

эконометриялык моделдештирүүнүн адистештирилген программалык камсыздоо 

пакетин пайдалануу менен жүргүзүлдү. 

 

Сурам 

 

Телефон сурамжылоосу үчүн анкета 6 демографиялык жана Кыргызстандын 

жарандарынын үй-бүлөдөгү зомбулук көйгөйү тууралуу пикирлерин билүүгө 

багытталган 14 суроодон турду. Респонденттер өздөрүнүн үй-бүлөлүк зомбулуктун 

себептери, анын кандай түрлөрү көп кездешери, ошондой эле “Үй-бүлөлүк зомбулуктан 

коргоо жана сактоо жөнүндө” кабыл алынган Мыйзам үй-бүлөлүк зомбулук көйгөйүн 

чечүүгө жардам бере ала тургандыгы жөнүндө пикирлери менен бөлүштү.  

 

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 3 мүнөттөн 15 

мүнөткө чейин убакыт кетти, орто эсеп менен 5 мүнөт болду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗИЛДӨӨНҮН КЫСКАЧА РЕЗЮМЕСИ 

Бул социологиялык сурамжылоо Кыргызстандын калкынын үй-бүлөдөгү зомбулук 

көйгөйү, анын себептери, жайылган түрлөрү жана ал көп учурда кимдирге карата жасала 

тургандыгы жөнүндөгү пикирлерин изилдөө максатында жүргүзүлдү.  

 Басымдуу көпчүлүгү (96,3%) биздин өлкөдө үй-бүлөлүк зомбулук деп аталган үй-

бүлөдөгү таш боор мамиле жасоо көйгөйү бар экендигин белгилешти.  

 Үй-бүлөдөгү зомбулуктун негизги үч себебине, кыргызстандыктардын 

пикиринде: биринчи – “социалдык жактан жөнгө салынбагандык: жумушсуздук 

жана материалдык көйгөйлөр”; экинчиси – “аракечтик жана баңгичилик”; жана 

үчүнчүсү – “калктын билими жана маданиятынын төмөн болушу” кирди.  

 Сурамжыланган калктын 62,6%нын пикиринде физикалык зомбулук (уруп-сабоо, 

күч колдонуу менен мазактоо ж.б.) үй-бүлөлүк зомбулуктун көбүрөөк кездешкен 

түрү болуп саналат. Экинчи орунда моралдык, психологиялык зомбулук 

(коркутуулар, мазактоолор, тыюу салуулар ж.б.) турат, ал 20,1%ды түзөт. Үчүнчү 

орунда экономикалык зомбулук (акча каражаттары менен башкаруу, үй-бүлөнүн 

бир мүчөсүнүн экинчисинен финансылык жактан көз каранды болушу, акчаларды 

тартып алуу, акча колдонууга тыюу салуу ж.б.) - 9,2% менен белгиленди.  

Сексуалдык зомбулук (зордуктоо, сексуалдык асылуу ж.б.) 

кыргызстандыктардын пикиринде үй-бүлөлүк зомбулуктун азыраак таркалган 

түрү болуп чыкты жана болгону 1,5%ды түзөт.  

 Сурамжыланган калктын көпчүлүгүнүн пикиринде аялдар жана балдар көбүнчө 

үй-бүлөлүк зомбулуктан жапа чегишет. Үй-бүлөлүк зомбулуктан жапа чеккен 

улгайган адамдардын үлүшү 6,1%ды түздү. Эркектер жана үй-бүлөдөгү 

ДМЧАлар сурамжылангандардын пикиринде адамдардын калган 

категорияларына караганда (3%дан) үй-бүлөлүк зомбулуктан азыраак жапа 

чегишет.  

 Сурамжыланган калктын 86%ы үй-бүлөлүк зомбулуктун эч бир түрүн колдонууга 

болбойт деп эсептешет. Бирок ар бир тогузунчу респондент зомбулуктун айрым 

түрлөрүнө жол берүүгө болот деп ишенет (10,7%). Мындай пикирди Чүй 

областынын шаардык жашоочулары карманышат, алардын үлүшү 26,7%ды түзөт.  

 Калктын 82,2%ы үй-бүлөлүк зомбулукка бет келишпегендигин белгилешти. 

Ошол эле учурда 17,5% респондент тигил же бул даражада үй-бүлөгү зомбулукка 

бет келишкен. Алардын ичинен  4,7%ы алар өздөрү зомбулуктун курмандыгы 

болуп саналарын моюндарына алышкан. Ар бир тогузунчу адам (10,6%) үй-

бүлөлүк зомбулуктун курмандыгы менен тааныш экендигин, ал эми 2,2%ы үй-

бүлөлүк зомбулуктун агрессору менен тааныштыгын белгилешти. Үй-бүлөлүк 

зомбулукка дуушар болгон респонденттердин көбүрөөк үлүшү Бишкек шаарында 

(26,8%), Ысык-Көл (25,6%), Чүй (23,2%) жана Ош (19,5%) областтарында 

байкалат.  

 Үй-бүлөдөгү физикалык зомбулукка таш боор мамилеге тигил же бул жаатта бет 

келишкендердин ичинен 54,3% респондент кабылган.  Сурамжылангандардын 

ичинен 33,1%ы алардын айланасында моралдык, психологиялык зомбулуктун 

белгилерин айтышат. Ар бир онунчу адам экономикалык зомбулукка, ал эми 

2,3%ы  сексуалдык зомбулук менен бет келишкен.  



 Үй-бүлөлүк зомбулукка дуушар болгон ар бир бешични респондент же ага 

белгилүү болгон адам жардам алуу үчүн кайрылган  (20,8%). 

Сурамжылангандардын 74,6%ы же алардын үй-бүлөлүк зомбулукка дуушар 

болгон тааныш адамдары жардам сурап кайрылышкан эмес.  

  Үй-бүлөлүк зомбулукка дуушар болгон респонденттер негизинен же укук коргоо 

органдарына - милицияга, прокуратура же сотко (44%), же туугандарына жана 

досторуна (51,9%) кайрылышкан.  

 Сурамжыланган калктын болгону 22,4%ы “Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана 

коргоо жөнүндөгү” Мыйзамдын бар экендиги жөнүндө маалыматы бар экендигин 

белгилешкен, бул калктын Мыйзамдын бар экендиги жөнүндө 

маалыматтуулугунун төмөн экендиги жөнүндө айтып турат. Жалпысынан 

алганда мындай  Мыйзамдын бар экендиги жөнүндө маалыматтуулуктун 

төмөндүгү бардык областтарда белгиленет.  

 “Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндөгү” Мыйзамдын кабыл 

алынгандыгы жөнүндө уккандардын ичинен ар бир төртүнчү адамга бул 

Мыйзамды колдонуу учурлары белгилүү  (22,4%). 

 Болгону 10,7% респонденттин коргоочу ордер тууралуу түшүнүгү бар, алардын 

ичинен 4,6%ы гана аларга белгилүү экендигин, ал эмне жөнүндө экендигин 

белгилешти. Сурамжыланган калктын  89,3%ы коргоочу ордер тууралуу 

кандайдыр бир маалыматты жана ал  эмне жөнүндө экендигин билишпейт.  

 Сурамжыланган калктын 32,5%ы “Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо 

жөнүндөгү” Мыйзам үй-бүлөлүк зомбулук көйгөйүн чечүүгө жардам берет деп 

эсептешет. Ар бир бешинчи адам кабыл алынган Мыйзам үй-бүлөдөгү таш боор 

мамиле көйгөйүн эч кандай чече албайт деп ишенет. Сурамжыланган 

респонденттердин  42,3%ы бул суроого жооп бере алышкан эмес.  

  Респонденттер үй-бүлөдөгү зомбулуктун алдын алуу үчүн натыйжалуу 

чаралардын ичинде  төмөндөгүлөрдү аташты: 

‒ зомбулуктун алдын алуучу маектер (37,5%);  

‒ үй-бүлөлүк зомбулуктун алкагында жасалган кылмыштарды Кылмыш 

Кодексинин өзүнчө беренесине бөлүү, үй-бүлөлүк зомбулук колдонуу 

фактылары боюнча мыйзамды күчөтүү  (22,2%);  

‒ ЖМКларда үй-бүлөлүк зомбулукка карата келишкис мамилени жайылтуу 

(11,3%);  

‒ ошондой эле окуу мекемелеринде атайы билим берүү программалары 

(9,7%). 

 

 



СОЦИОЛОГИЯЛЫК СУРАМЖЫЛООНУН ЖАЛПЫ ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ 

2017-жылдын жаз айларында Кыргыз Республикасында Үй-бүлөлүк зомбулуктан 

сактоо жана коргоо жөнүндөгү” Мыйзам кабыл алынган. Бул мыйзам 2018-жылдын 

башында күчүнө кирди. Буга байланыштуу биз Кыргыз Республикасынын калкынын 

арасында сурамжылоо жүргүздүк. Сурамжыланган калктын көпчүлүгү үй-бүлөлүк 

зомбулук деп аталган үй-бүлөдө таш боор мамиле жасоо көйгөйү бар экендигин 

белгилешти (1-диаграмманы кар.). 

 

 
 

 

Айылдык жашоочулар шаардыктарга караганда үй-бүлөдөгү катаал мамиле көйгөйү 

бар экендиги жөнүндө көбүрөөк белгилешти (2-диаграмманы кар.). 

 

 
 

Үй-бүлөдөгү зомбулуктун негизги үч себебине, кыргызстандыктардын пикиринде: 

биринчи – “социалдык жактан жөнгө салынбагандык: жумушсуздук жана 

материалдык көйгөйлөр”; экинчиси – “аракечтик жана баңгичилик”; жана үчүнчүсү 

– “калктын билими жана маданиятынын төмөн болушу” кирет  (3-диаграмманы кар.). 

Аялдардан айырмаланып эркек жынысындагы респонденттер үй-бүлөдөгү 

96,3%

2,8% 0,8%

1-диаграмма. Сиз кандай ойлойсуз, биздин 

өлкөдө үй-бүлөлүк зомбулук деп аталган үй-

бүлөдөгү таш боор мамиле көйгөйү барбы же 

жокпу?  №738 

Ооба, бар

Андай жок

Жооп бере албайм

Ооба, бар Андай жок Жооп бере 

албайм

93,0%

6,1% 0,9%

96,3%

2,8% 0,9%

2-диаграмма. Сиз кандай ойлойсуз, биздин 

өлкөдө үй-бүлөлүк зомбулук деп аталган үй-

бүлөдөгү таш боор мамиле көйгөйү барбы же 

жокпу?  №738 

Шаар Айыл



зомбулуктун негизги себеби катары көп учурда “аракечтик жана баңгичиликти” 

аташты  (40,7%  каршы 31,1%). Ошол эле учурда эркектерге караганда бир аз 

көбүрөөк сандагы аялдар “маданият жана билим деңгээлинин төмөндүгүн” 

белгилешти (13,7% каршы 10,8%).  

 

 
Бул суроого берилген жооптордогу айырмачылыктарды респонденттердин жашаган 

калктуу пункту боюнча дагы көрүүгө болот. Айылдык жашоочулар үй-бүлөдөгү 

зомбулуктун негизги себептеринин арасында “аракечтик жана баңгичиликти” 

аташты. Мындан тышкары айылдыктар шаардык жашоочуларга караганда үй-

бүлөдөгү зомбулуктун “үй-бүлө мүчөлөрүнүн ортосундагы өз ара мамилелердин 

начардыгы” жана “туугандарынын үй-бүлөнүн жашоосуна кийлигишүү” себептерин 

белгилешти. Шаар жашоочуларынын арасында “социалдык жактан жөнгө 

салынбагандык” жана “маданият жана билим деңгээлинин төмөндүгү” көйгөйлөрү 

актуалдуу (4-диаграмманы кар.). 

 

 

36,6%

35,6%

12,4%

5,8%

4,4%

1,2%

1,8%

1,9%

0,3%

35,3%

40,7%

10,8%

5,2%

4,3%

1,1%

1,2%

1,2%

0,3%

37,7%

31,1%

13,7%

6,4%

4,4%

1,4%

2,3%

2,4%

0,8%

Cоциалдык жактан жөнгө салынбагандык …

Аракечтик, баңгичилик

Билим жана маданияттын деңгээлинин …

Үй-бүлө мүчөлөрүнүн арасындагы начар …

Коомдогу агрессиянын жогорку деңгээли

Зомбулукка карата генетикалык жактан …

Үй-бүлөнүн жашоосуна туугандарынын …

Бала кездеги үй-бүлөлүк зомбулуктун …

Башка

3-диаграмма.  Сиздин көз карашыңызда үй-бүлөдөгү 

зомбулуктун негизги себептери кайсылар? №738 

Баары Эркек Аял

Cоциалдык жактан жөнгө салынбагандык …

Аракечтик, баңгичилик

Билим жана маданияттын деңгээлинин …

Үй-бүлө мүчөлөрүнүн арасындагы начар …

Коомдогу агрессиянын жогорку деңгээли

Зомбулукка карата генетикалык жактан …

Үй-бүлөнүн жашоосуна туугандарынын …

Бала кездеги үй-бүлөлүк зомбулуктун …

Башка

38,0%

33,9%

14,1%

2,6%

5,7%

2,1%

2,6%

1,0%

35,4%

39,4%

9,9%

6,3%

4,4%

0,7%

2,0%

1,7%

0,1%

4-диаграмма. Сизднн көз карашыңызда үй-бүлөдөгү 

зомбулуктун негизги себептери кайсылар?  №738 

Шаар Айыл



Ошондой эле үй-бүлөлүк статус дагы бул суроо боюнча респонденттердин 

жоопторуна таасирин тийгизет. Үйлөнгөн/турмушка чыккан жана жесир 

респонденттер үй-бүлөлүк зомбулуктун себеби катары башкаларга караганда 

“социалдык жактан жөнгө салынбагандык” жана “аракечтик жана баңгичилик” 

жоопторуна ыкташты. Ошол эле учурда үйлөнбөгөн/турмушка чыкпаган жана 

ажырашкан респонденттер “маданият жана билим деңгээлинин төмөндүгү” 

жоопторун беришкен.  

 Үйлөнгөн/турмушка чыккан респонденттер үй-бүлөлүк зомбулуктун себеби катары 

“үй-бүлө мүчөлөрүнүн ортосундагы начар мамилелерди” калган бардыгынан 

азыраак белгилешкендиги көрүнүктүү иш болду (5-диаграмманы кар.).    

 

 
Сурамжыланган калктын көпчүлүгүнүн пикиринде физикалык зомбулук (уруп-

сабоо, күч колдонуу менен мазактоо ж.б.) үй-бүлөлүк зомбулуктун көбүрөөк 

кездешкен түрү болуп саналат (62,6%). Ар бир бешинчи адам зомбулуктун калган 

түрлөрүнүн ичинде көбүрөөк жайылган катары моралдык, психологиялык 

зомбулукту (коркутуулар, мазактоолор, тыюу салуулар ж.б.) аташат (20,1%). 

Экономикалык зомбулук (акча каражаттары менен манипуляция кылуу, үй-бүлөнүн 

бир мүчөсүнүн экинчисинен финансылык көз каранды болушу, акчаларды тартып 

алуу, акча колдонууга тыюу салуу ж.б.) менен бет келишкендердин үлүшү 9,2%ды 

түздү. Сексуалдык зомбулук (зордуктоо, сексуалдык асылуу ж.б.) болгону 1,5%ды 

түздү. Үй-бүлөлүк зомбулуктун бардык саналып өткөн түрлөрүнө сурамжыланган 

калктын 6,1%ы дуушар болгон (6-диаграмманы кар.).    

30,7%

29,2%

18,2%

7,3%

7,3%

1,5%

1,5%

4,4%

37,5%

36,9%

11,4%

5,4%

3,8%

1,1%

2%

1,6%

0,3%

37%

31,5%

13%

9,3%

7,4%

1,9%

31,8%

22,7%

18,2%

9,1%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

Cоциалдык жактан жөнгө салынбагандык …

Аракечтик, баңгичилик

Билим жана маданияттын деңгээлинин …

Үй-бүлө мүчөлөрүнүн арасындагы начар …

Коомдогу агрессиянын жогорку деңгээли

Зомбулукка карата генетикалык жактан …

Үй-бүлөнүн жашоосуна туугандарынын …

Бала кездеги үй-бүлөлүк зомбулуктун салттары

Башка

5-диаграмма. Сиздин көз карашыңызда үй-бүлөдөгү 

зомбулуктун негизги себептери кайсылар? №738 

Эч качан үйлөнгөн эмес/күйөөгө тийген эмес

Аялы бар/Күйөөсү бар

Жесир

Ажырашкан



 
Жооптордогу айрым айырмачылыктарды респонденттердин жыныстык жана 

курактык белгиси боюнча көрүүгө болот. Жынысы жана курагына карабастан 

физикалык зомбулук  респонденттердин бардык категорияларынын арасында үй-

бүлөлүк зомбулуктун негизги формасы болуп саналат.  

Ошол эле учурда моралдык, психологиялык зомбулук 55 жаштан жогорку курактагы 

респонденттер үчүн көбүрөөк актуалдуу (7-диаграмманы кар.). Сексуалдык 

зомбулук жөнүндө аял жынысындагыларга караганда эркек жынысындагылар  

көбүрөөк айтышкандыгы дагы көрүнүктүү болду (1,5% каршы 0,5%).   

 

 
 

Бул суроо боюнча жооптордогу айырмачылыктар респонденттердин жашап жаткан 

калктуу пункту боюнча дагы көрүүгө болот. Физикалык зомбулуктан тышкары 

шаардык жашоочулар көбүнчө айылдыктарга салыштырмалуу моралдык, 

психологиялык зомбулукка көп кездешет (24,6% каршы 17,1%). Ошол эле учурда 

айылдык жашоочулар экономикалык жана сексуалдык зомбулукка көбүрөөк бет 

келишет (8-диаграмманы кар.).   

 

62,6%

20,1%

9,2%

1,5%

6,1%

0,5%

Физикалык зомбулук

Моралдык, психологиялык 

зомбулук

Экономикалык зомбулук

Сексуалдык зомбулук

Баардык жогоруда саналып 

өткөндөр

Жооп бере албайм

6-диаграмма. Сиз кандай ойлойсуз, үй-бүлөдө 

баарынан зомбулуктун кайсы түрү көп кездешет? 

№738

Физикалык зомбулук

Моралдык, психологиялык зомбулук

Экономикалык зомбулук

Сексуалдык зомбулук

Баардык жогоруда саналып өткөндөр

Жооп бере албайм

62,6%

20,1%

9,2%

1,5%

6,1%

0,5%

62,7%

22,0%

6,8%

0,5%

7,1%

0,3%

63,4%

19,3%

8,4%

0,5%

6,7%

0,8%

62,1%

19,3%

10,2%

1,1%

6,1%

1,1%

61,2%

24,1%

9,5%

0,9%

4,3%

7-диаграмма. Сиз кандай ойлойсуз, үй-бүлөдө 

баарынан зомбулуктун кайсы түрү көп кездешет? 

№738

Эркек Аял 18-34 жаш 35-54 жаш 55+ жаш 



 
 

Жооптордогу чоң айырмачылыктарды респонденттердин жашап жаткан областы 

боюнча дагы көрүүгө болот. Физикалык зомбулук Талас (79,3%) жана Нарын (72%) 

областтарында көбүрөөк жайылган. Моралдык, психологиялык зомбулук жөнүндө 

Чүй областынын жана  Бишкек шаарынын (26,8%дан) жашоочулары көбүрөөк 

айтышкан. Экономикалык зомбулук Жалал-Абад (13,4%) жана Ош (12,2%) 

областтары үчүн көбүрөөк актуалдуу. Сексуалдык зомбулукту көбүнчө түштүк 

областтардын, бирок көбүнчө Ош областынын респонденттери аташты (4,9%) (9-

диаграмманы кар.). 

 

 
 

Физикалык зомбулук

Моралдык, психологиялык зомбулук

Экономикалык зомбулук

Сексуалдык зомбулук

Баардык жогоруда саналып өткөндөр

Жооп бере албайм
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8-диаграмма. Сиз кандай ойлойсуз, үй-бүлөдө 

баарынан зомбулуктун кайсы түрү көп кездешет? 

№738

Шаар Айыл
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Бишкек шаары

Ош шаары

Баткен обл.

Жалал-Абад обл.

Ысык-Көл обл.

Нарын обл.

Ош обл.

Талас обл.

Чүй обл.

9-диаграмма. Сиз кандай ойлойсуз, үй-бүлөдө баарынан 

зомбулуктун кайсы түрү көп кездешет?  №738

Физикалык зомбулук Моралдык, психологиялык зомбулук

Экономикалык зомбулук Сексуалдык зомбулук

Баардык жогоруда саналып өткөндөр Жооп бере албайм



Аялдар жана балдар калктын көпчүлүгүнүн пикиринде үй-бүлөлүк зомбулуктан 

көбүрөөк жапа чегишет  (10-диаграмманы кар.). Үй-бүлөлүк зомбулуктан жапа 

чеккен улгайган адамдардын үлүшү 6,1%ды түздү. Сурамжылангандардын 

пикиринде эркектер жана үй-бүлөдөгү ДМЧАлар адамдардын башка 

категорияларына караганда үй-бүлөлүк зомбулуктан азыраак жапа чегишет (3%дан) 

(10-диаграмманы кар.).      

 

 
Жалпысынан алганда сурамжылангандардын пикиринде аялдар жана балдар жашап 

жаткан аймагына карабастан үй-бүлөлүк зомбулуктан көбүрөөк жапа чегишет. 

Айрым айырмачылыктарды үй-бүлөлүк зомбулуктан жапа чеккен адамдардын башка 

категориялары боюнча көрүүгө болот (11-диаграмманы кар.).  

Улгайган адамдар баарынан Чүй  (12,2%), Ысык-Көл (8,8%) областтарында жана 

Бишкек шаарында (9,8%) үй-бүлөлүк зомбулукка дуушар болушат. ДМЧА баарынан 

көп учурда үй-бүлөлүк зомбулуктан Ош шаары (5,8%) жана Чүй областында (4,8%) 

жапа чегишет.  

 

 

Аялдар Балдар Улгайган 

адамдар

Эркектер Үй-бүлөдөгү 

ДМЧА

Башка

47,6%
39,8%

6,1% 2,8% 3,0% 0,8%

10-диаграмма. Сиздин пикириңизде үй-бүлөлүк 

зомбулуктан адамдардын кайсы категориясы көп 

жабыркайт? №738 
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11-диаграмма. Сиздин пикириңизде үй-бүлөлүк зомбулуктан 

адамдардын кайсы категориясы көп жабыркайт?  №738 

Аялдар Балдар Улгайган адамдар Эркектер Үй-бүлөдөгү ДМЧА Башка



Сурамжыланган калктын 86%ы үй-бүлөлүк зомбулукту эч бир түрүндө колдонууга 

болбойт деп эсептешет. Бирок ар бир тогузунчу респондент зомбулуктун айрым 

түрлөрүнө жол берүүгө болот деп ишенишет. 3,3% респондент бул суроого жооп 

бере алышкан эмес (12-диаграмманы кар.).  

 

 
 

 

Төмөндөгү диаграммадан бул суроо боюнча респонденттердин пикирлериндеги 

айырмачылыктарды областтар жана калктуу пункттар боюнча көрүүгө болот. Үй-

бүлөлүк зомбулуктун эч бир түрүнө жол берүүгө болбостугун бардык областтардын 

калкынын көпчүлүгү белгилешет (13-диаграмманы кар.). Ошол эле учурда Чүй 

областынын шаар жергесинин ар бир төртүнчү жашоочусу үй-бүлөлүк зомбулуктун 

айрым түрлөрүнө жол берүүгө болот деп эсептейт  (26,7%). Андан төмөнүрөөк 

мындайлардын үлүшү Ысык-Көл (15,8%), Жалал-Абад (12,9%) жана Ош областынын 

айыл жергесинин жана шаардык калктуу  пункттарынын (14,3%), ошондой эле Ош 

жана Бишкек шаарларында белгиленет (14,6%дан).   

86%

10,7%
3,3%

12-диаграмма. Коомчулукта үйдөгү зомбулук көйгөйү 

боюнча ар кандай көз караштар бар? Сиз кандай ойлойсуз, 

үй-бүлөдө кайсы бир түрдөгү зомбулукка жол берүүгө 

болобу? №738

Эч бир түрдөгү зомбулукка жол 

берүүгө болбойт 

Зомбулуктун айрым түрлөрүнө жол 

берүүгө болот

Жооп бере албайм



 
 

Калктын көпчүлүгү үй-бүлөлүк зомбулук менен бет келишкендигин белгилешти  

(82,2%). Ошол эле учурда  17,5% респондент үй-бүлөдөгү зомбулукка тигиле же бул 

өлчөмдө бет келишкен. Алардын ичинен 4,7%ы алар өздөрү зомбулуктун 

курмандыктары болуп саналарын моюндарына алышкан. Ар бир жетинчи адам 

(10,6%) үй-бүлөлүк зомбулуктун курмандыгы менен, ал эми 2,2% үй-бүлөлүк 

зомбулуктун агрессору менен тааныш экендигин билдирди (14-диаграмманы кар.). 
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13-диаграмма. Коомчулукта үй-бүлөлүк зомбулук көйгөйү 

боюнча ар кандай көз караштар бар. Сиз кандай ойлойсуз, үй-

бүлөдө кайсы бир түрдөгү зомбулукка жол берүүгө болобу? 

№738

Жооп бере албайм

Зомбулуктун айрым түрлөрүнө жол берүүгө болот

Эч бир түрдөгү зомбулукка жол берүүгө болбойт 
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14-диаграмма.  Сиз үй-бүлөлүк зомбулукка бет 

келиштиңиз беле? №738



Үй-бүлөлүк зомбулук менен баарынан дагы 35-54 жаштагы адамдардын 

категориялары бет келишет (чогуу 20,8%), алардын ичинен үй-бүлөлүк зомбулуктун 

курмандыктары менен тааныш болгондор көбүрөөк болуп чыкты (13,6%). Үй-

бүлөлүк зомбулукка 18-35 жашка чейинки респонденттер азыраак бет келишет  

(16,8%), ал эми 55 жаштан жогорку курактагы респонденттер 12,1%ды түздү (15- 

диаграмманы кар.).  

 

 
Жалпысынан алганда шаардык жашоочулар үй-бүлөлүк зомбулукка айылдыктарга 

караганда көбүрөөк бет келишкен (20,2% каршы 16,5%). Алардын арасында 

респонденттер көбүнчө  үй-бүлөлүк зомбулуктун курмандыгы менен тааныш 

экендигин белгилешкен  (16-диаграмманы кар.).   

 

 
 

Үй-бүлөлүк зомбулукка бет келишкен респонденттердин көбүрөөк үлүшү Бишкек 

шаарында (26,8%), Ысык-Көл (25,6%), Чүй (23,2%) жана Ош (19,5%) областтарында 

белгиленет. Башкалар менен катар Ысык-Көл областындагы респонденттер үй-

бүлөлүк зомбулуктун курмандыктары менен көбүрөөк тааныш (19,5%). Өзү түздөн-

түз үй-бүлөлүк зомбулуктун курмандыгы болуп калгандардын көбүрөөк үлүшү 

Бишкек шаарында болуп чыкты (13,4%) (17-диаграмманы кар.).  

Ооба, өзүм зомбулуктун …
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келиштиңиз беле? №738
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16-диаграмма. Сиз үй-бүлөлүк зомбулук менен бет 

келиштиңиз беле? №738

Шаар Айыл



 
 

Үй-бүлөдөгү физикалык зомбулукка таш боор мамилеге тигил же бул жаатта бет 

келишкендердин ичинен 54,3% респондент кабылган.  Сурамжылангандардын 

ичинен үч бөлүгү (33,1%) алардын айланасында моралдык, психологиялык 

зомбулуктун белгилерин айтышат. Ар бир онунчу адам экономикалык зомбулукка, 

ал эми 2,3%ы  сексуалдык зомбулук менен бет келишкен (18-диаграмманы кар.). 

 

 
 

Аял жынысындагы респонденттер эркек жынысындагы  респонденттерге караганда 

физикалык зомбулук түрүндөгү үй-бүлөлүк зомбулукка көбүрөөк бет келишкен,  

(58,6% каршы 50%). Ошол эле учурда эркек жынысындагы респонденттер моралдык, 

психологиялык зомбулуктун белгилерин белгилешкен (19-диаграмманы кар.).    
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17-диаграмма. Сиз үй-бүлөлүк зомбулкка бет келиштиңиз 

беле? №738
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18-диаграмма. Сизге белгилүү болгон учурлар кайсылар 

болду эле? №130 



 
 

35 жаштан улуу курактагы респонденттер жаш курактагы респонденттерге караганда 

физикалык зомбулуктун белгилери менен көбүрөөк бет келишкен. 34 жашка чейинки 

жаштар моралдык, психологиялык зомбулуктун белгилерин көбүрөөк белгилешти. 

Сексуалдык зомбулуктун белгилерин 55 жаштан жогорку курактагы респонденттер 

көбүрөөк белгилешкендиги көрүнүктүү иш  (20-диаграмманы кар.).   

 

 
 

Үй-бүлөлүк зомбулукка дуушар болгон ар бир бешинчи респондент же ага белгилүү 

болгон адам жардам сурап кайрылышкан  (20,8%). Сурамжыланган 

респонденттердин көпчүлүгү же үй-бүлөлүк зомбулукка дуушар болгон ага белгилүү 

болгон адам жардам сурап кайрылышкан эмес (74,6%) (21-диаграмманы кар.).      
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19-диаграмма. Сизге белгилүү болгон учурлар 

кайсылар болду эле? №130 
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20-диаграмма. Сизге белгилүү болгон учурлар 

кайсылар болду эле?  №130 

18-34 жаш 35-54 жаш 55+ жаш 



 
Үй-бүлөлүк зомбулукка дуушар болгон респонденттердин курагы канчалык жогору 

болсо, алар ошончолук аз жардам сурап кайрылышат. 55 жаштан жогорку курактагы 

адамдар калган курактык категорияларга караганда бул суроого жооп берүүдөн 

ошончолук көбүрөөк баш тартышкан (22-диаграмманы кар.).   

    

 
 

Үй-бүлөлүк зомбулукка дуушар болгон шаардын жашоочулары айыл жергесинин 

жашоочуларына караганда жардам сурап бир аз көбүрөөк кайрылышат. Айылдык 

жашоочулар ушул суроого жооп бербей коюуга көбүрөөк артыкчылык беришкен (23- 

диаграмманы кар.).   
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жардам алуу үчүн кайрылышты беле?  №130

Ооба Жок Жообу жок



 
 

Үй-бүлөлүк зомбулукка дуушар болгон респонденттер негизинен укук коргоо 

органдарына -   милиция, прокуратура же сотторго же туугандарына жана досторуна 

кайрылышкан (24-диаграмманы кар.).    

 

 
 

 

Төмөндөгү диаграмма калк арасында “Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо 

жөнүндөгү” Мыйзамдын бар экендиги жөнүндө маалыматтын төмөнкү деңгээлин 

чагылдырат  (25-диаграмманы кар.).  
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Бул өз кезегинде адамдар үй-бүлөлүк зомбулукка бет келишкен учурда эмне кылуу, 

кайда кайрылуу жана кайда баруу керектиги жөнүндө билбестиги тууралуу айтып 

турат. Сурамжыланган калктын болгону 22,4%ы  Мыйзамдын бар экендиги жөнүндө 

маалымат алышкандыгын белгилешти. Алардын арасында эркектерге 

салыштырмалуу аялдардын үлүшү басымдуулук кылат (26,2% каршы 18,2%).   

Калктын “Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндөгү” Мыйзамдын бар 

экендиги жөнүндө маалыматты билүүсү респонденттердин курагынан көз каранды.  

Респонденттин курагы канчалык жаш болсо, Мыйзам тууралуу уккандар ошончолук 

аз жана курагы канчалык улуу болсо, Мыйзамдын бар экендиги жөнүндө маалыматы 

барлар ошончолук көп (26-диаграмманы кар.).  

 

 
 

Төмөндөгү диаграммада калктын “Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо 

жөнүндөгү” Мыйзамдын кабыл алынышы жөнүндө маалыматтуулук даражасын 

аймактар боюнча көрүүгө болот. Жалпысынан мындай Мыйзамдын бар экендиги 

жөнүндө маалыматтуулуктун үлүшүнүн төмөн болушу бардык областтарда 
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зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө" 

мыйзам кабыл алынган, сиз ал тууралуу уктуңуз 

беле? 

№738 

Ооба

Жок

Эркек - 81,8%

Аял- 73,8% 

Эркек - 18,2%

Аял - 26,2% 

18-34 жаш 35-54 жаш 55+ жаш 

17%
25,8% 31%

83%
74,2% 69%

26-диаграмма. 2017-жылы "Үй-бүлөлүк 

зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө" 

мыйзам кабыл алынган, сиз ал тууралуу 

уктуңуз беле? 

№738 

Ооба Жок



байкалат, бирок  кырдаал Чүй областы, Бишкек шаары жана Ысык-Көл областында 

жакшыраак (27-диаграмманы кар.).     

 

 
 

“Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндөгү” Мыйзамдын кабыл 

алынышы жөнүндө  уккандардын ичинен ар бир төртүнчү адамга ушул Мыйзамды 

колдонуу учурлары белгилүү (22,4%). Мындайлардын арасында аял жынысына 

караганда эркек жынысындагы респонденттер көп. Сурамжылангандардын 

көпчүлүгүнө аны конкреттүү учурда пайдаланган окуялар белгилүү эмес  (77,6%) 

(28-диаграмманы кар.).   

 

 
Айыл жергесинде жогоруда аталган Мыйзамды пайдалануу учурлары шаар 

жергесине караганда көбүрөөк кездешкен (20% каршы 16,7%) (29-диаграмманы 

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

27-диаграмма. 2017-жылы "Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо 

жана коргоо жөнүндө" мыйзам кабыл алынган, сиз ал 

тууралуу уктуңуз беле?  №738 

Ооба Жок

22,4%

77,6%

28-диаграмма. Сиз ушул мыйзамды колдонгон 

учурлар тууралуу билесизби? №165

Ооба

Жок

Эркек - 75,4%

Аял- 79% 

Эркек - 24,6%

Аял - 21% 



 
 

Бардыгы болуп 10,7% респондент коргоочу ордер тууралуу түшүнүктөрү жок, 

алардын ичинен 4,6%ы гана аларга ал эмне жөнүндө экендиги белгилүү экендигин 

белгилешкен. Сурамжыланган калктын көпчүлүгү коргоочу ордер тууралуу эч нерсе 

билишпейт (89,3%) (30-диаграмманы кар.).  

 
 

Аймактар боюнча алганда коргоочу ордер тууралуу тигил же бул даражада 

маалыматы барлардын кыйла төмөн үлүшү Баткен (6,1%), Нарын (6,1%) жана Талас 

(7,3%) областында. Кыйла жогору үлүшү Чүй областында (17,1%). Жалпысынан 

коргоочу ордер тарабынан эмне карала тургандыгы жөнүндө маалыматтуулуктун 

деңгээли бардык областтарда төмөн  (31-диаграмманы кар.).     

Шаар Айыл

16,7% 20%

83,3% 80%

29-диаграмма. Сиз ушул мыйзамды колдонгон 

учурлар тууралуу билесизби?  №165

Ооба Жок

4,6%6,1%

89,3%

29-диаграмма. Сиз коргоочу ордер тууралуу бир 

нерсе билесизби?  №738

Ооба, мага ал эмнени 

камсыздай тургандыгы 

белгилүү

Жарым-жартылай 

белгилүү

Жок, эч нерсе белгисиз



 
 

22,4% гана респондент “Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндөгү” 

Мыйзамдын бар экендиги жөнүндө билишсе, сурамжыланган калктын 32,5%ы ал үй-

бүлөлүк зомбулук көйгөйүн чечүүгө жардам берет деп эсептешет. Ар бир бешинчи 

адам кабыл алынган Мыйзам үй-бүлөдөгү катаал мамиле көйгөйүн эч кандай чече 

албайт деп ишенет (25,2%). Сурамжыланган респонденттердин жарымынан бир аз 

азыраагы ушул суроого жооп бере алышкан эмес  (42,3%) (32-диаграмманы кар.).  

 

 
 

Мыйзам үй-бүлөлүк зомбулук көйгөйүн чечүүгө жардам бере ала тургандыгына 

болгон үмүт Кыргызстандын шаарларынын жашоочуларынын арасында 

басымдуулук кылат (34,2% против 29,5%). Айылдык жашоочулар Мыйзам бул 

көйгөйдү чечпейт деп көбүрөөк ишенишет (24,1% каршы 21,9%) (33-диаграмманы 

кар.).   
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31-диаграмма. Сиз коргоочу ордер тууралуу бир нерсе 

билесизби?  №738

Ооба, мага ал эмнени камсыздай тургандыгы белгилүү

Жарым-жартылай белгилүү

Жок, эч нерсе белгисиз

11,2%

21,3%
25,2%

42,3%

Ооба, жардам 

берет

Кайсы бир 

даражада жардам 

бере алат

Жок, жардам бере 

албайт

Жооп бере албайм

31-диаграмма. Сиздин пикириңизде бул Мыйзам 

үй-бүлөлүк зомбулук көйгөйүн чечүүгө жардам 

бере алабы№738



 
Үй-бүлөдөгү зомбулуктун алын алуу үчүн көбүрөөк натыйжалуу чаралардын 

арасында респонденттер аташты (маанисинин кемишине жараша): зомбулуктун 

алдын алуучу маектер (37,5%); үй-бүлөлүк зомбулуктун алкактарында жасалган 

кылмыштарды Кылмыш Кодексинин өзүнчө беренесине бөлүү, үй-бүлөлүк 

зомбулукту пайдалануу фактылары боюнча мыйзамды күчөтүү  (22,2%); ЖМКда үй-

бүлөлүк зомбулукка карата келишкис мамилени үгүттөө (11,3%); ошондой эле окуу 

мекемелеринде атайы билим берүү программалары  (9,7%) (34-диаграмманы кар.).   

 

 

Ооба, жардам 
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33-диаграмма. Сиздин пикириңизде бул Мыйзам 

үй-бүлөлүк зомбулук көйгөйүн чечүүгө жардам 

бере алабы?  №738

Шаар Айыл

37,5%

22,2%

11,3%

9,7%

5,5%

3,4%

3,3%

3,3%

2,8%

0,9%

Үй-бүлөлөрдөгү алдын ала маектер

Үй-бүлөлүк зомбулуктун алкактарындагы 

кылмыштарды Кылмыш Кодексинин өзүнчө …

ЖМКларда үй-бүлөлүк зомбулукка карата келишкис 

мамилени жайылтуу 

Окуу мекемелериндеги атайы билим берүү  

программалары

Ишеним телефондорунун, аралыктан жардам 

берүүчү психологиялык кызматтардын жумушу 

Өлкөнүн экономикалык жыргалчылыгын 

жакшыртуу 

Үй-бүлөлүк зомбулуктан жапа чеккендер үчүн 

кризистик борборлорду түзүү 

Жооп бере албайм

Үй-бүлөлүк зомбулукту колдонуучу адамдарга 

экономикалык санкцияларды киргизүү (айып …

Диний тарбия

34-диаграмма. Сиздин көз карашыңызда үй-бүлөдөгү 

зомбулуктун алдын алуу үчүн кандай чаралар 

натыйжалуураак болушу мүмкүн?  №738


