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КИРИШҮҮ 

Аныктамага ылайык Парламент (англ.parliament, фр.parlement, parler-сүйлөө) – 

мамкеттердеги бийликти бөлүштүрүү орнотулган жогорку өкүлдүү жана мыйзам 

чыгаруучу орган1. Көптөгөн өлкөлөрдө ушинтип бийликти болуштуруу менен 

Парламент өзүнүн ишмердүүлүгүнүн ачыктыгына жана жарандарга жеткиликтүү 

болушуна умтулат.  

«Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция» коомдук бирикмеси өз 

ишмердүүлүгүнүн чегинде Парламенттин ишине байкоо жүргүзөт. Ошондой эле, 

жайдын соңунда Жогорку Кеңештин депутаттарынын катышуусу менен өлкөнүн 

аймактарында тегерек столдорду өткөрдүк. Мына ушуга байланыштуу Жогорку 

Кеңеш канчалык денгээлде жарандарга жана алардын суроо-талаптарына 

жеткиликтүү экендиги бизге кызык болду. Ошентип,  2018-жылдын 23-

октябрынан тартып 5-ноябрга чейин жалпы улуттук телефондук социалогиялык 

сурамжылоо жүргүздүк.  

Сурамжылоонун максаты Жогорку Кеңештин канчалык деңгээлде суроо 

талаптарга жеткиликтүүлүгү боюнча Кыргызстан жарандарынын пикирин, 

ошондой эле, кыргызстандыктардын парламентке кайрылуу жол - жоболору 

боюнча маалымдалгандыгын иликтөө болчу. 

 Бул сурамжылоо Парламенттин ишине ар тараптуу баа берип башка мамлекеттик 

органдар менен жергиликтүү калктын ортосундагы ишеним деңгээлин 

салыштыруу үчүн жүргүзүлгөн жок. Сурамжылоо Парламенттин жарандардын 

суроо талаптарынын үстундө иштөөсүндөгү ачык жана жеткиликтүүлүгү жана 

алардан Жогорку Кеңешке кайрылуусундагы мүмкүнчүлүктөрү тууралуу 

маалымдалганын билүү аспектисинде гана карайт.  

                                                             
1 https://bit.ly/2BAKdSm  

https://bit.ly/2BAKdSm


ИЛИКТӨӨНҮН КЫСКАЧА КОРУТУНДУСУ 

➢ Учурдагы сурамжылоонун негизинде, жарандардын кайрылуусуна, 

калктын оюу боюнча, депутаттардын арасынан кимиси көбүрөөк 

ачык экендиги бизге кызык болду. Сурамжылоого катышуучулардын 

көбү, тагыраак айтканда, 78,1 %  бул суроого жооп берүүдөн баш 

тартышты. Ал эми ысымдары көбурөөк аталып, катышуучулардын 

21,9 % нин пикири боюнча, жарандардын кайрылуусуна ачык деген 

бешилтикке: Акаев Жанар (КСДП), Бекешов Дастан (КСДП), 

Момбеков Рыскелди (КСДП), Касымалиева Аида (КСДП) жана 

Шыкмаматов Алманбет (Ата-Мекен) киришти. Белгилей кетүүчү 

нерсе, аты аталган депутаттардын атактуулугу алардын массалык -

маалымат каражаттарындагы активдүүлүгү менен байланыштуу. 

Тагыраак айтканда, респонденттер аларды көбүнчө өздөрүнүн 

баракчаларындагы жаңылыктар түрмөктөрүнөн көрүшөт. Бешөөнүн 

үчөөсү жаш депутаттар. Дагы бир эске алуучу жагдай, бешилтиктин 

төртөөсү КСДП партиясынын мүчөлүгүндө катталган. 

➢ Тилекке каршы, суралгандардын көпчүлүгү Жогорку Кеңештин 

депутаттарына өздөрүнүн суроо талаптары менен кантип жана кандай 

жолдор аркылуу кайрылуу керектиги боюнча маалыматы өтө аз. 

Мындайлардын саны 70 % дин көбүрөөгүн түздү. Ошондой болсо да, 

жооп берүүчулөрдүн үчтөн бир бөлүгүнүн азыраагы депутаттарга 

кайрылуунун бир канча жолун санап беришти. Ошентип, 

суралгандардын 6,4% депутатка кат аркылуу кайрылуу мүмкүн дешсе, 

5% дан азыраагы коомдук кабылдаманы жана телефон аркылуу 

чалууларды белгилешти, ал эми 3,5% өз кайрылууларын Жогорку 

Кеңештин сайтында калтырып, же социалдык тармактар аркылуу кат 

жолдоого болоорун айтышкан. 

➢ Жаш курак боюнча айта кетүүчү факт - бул улуу муундагы (55-64 жаш) 

адамдардын көпчүлүгү кайрылууну баары бир адаттагы эски көз 

карашта ишке ашырышат. Мисалы: кайрылуу кат, коомдук 

жолугушуулардагы кайрылуу, ж.б. Бирок ушуга карабастан ЖКке 

кайрылуулар боюнча активдүүлүктү так ушул курактагылар 

көрсөтуп келишет.  

➢ ЖКке кайрылуунун жоболору жана байланышуу жолдору боюнча 

маалыматтын аздыгына карабастан, респонденттердин 59% 

муктаждык жаралганда ЖК депуттатарына кайрылууда ар кандай 

байланыш жолдорун колдонууга даяр. Ушул 59%дын ар бир 9чу 

коомдук кабылдамага кайрылып, же телефон аркылуу байланышмак. Ал 

эми ар бир 10чу кат жолдосо, 5,5% коомдук жолугушууларды тандамак. 



Эске ала кетүүчү жагдай катары парламентке кайрылгандардын 17,5 % 

электрондук куралдарды колдонуп, соц.тармактардан, ЖК сайты 

аркылуу кайрылуу жасашып же депутатка электрондук кат 

жолдошот. Суралгандардын 5,5% коомдук жолугушуулардагы 

кайрылууну жогору баалашат. Ал эми калктын калган 41% зарылчылык 

болсо да ЖК депутаттарына кайрылышпайт.  

➢ ЖКке кайрылуунун тартиби жана байланышуу жолдору менен калкты 

маалымдоо керекпи деген суроого элдин көпчүлүгү оң көз карашта. 

Демек, Кыргызстандын парламентине кандай суроолор менен кайсы 

жолдор аркылуу жарандар кайрылыша ала тургандыгы жөнундөгү 

маалыматка калк арасындагы муктаждык бар.  

➢ Жалпы сурамжылоого катышкандардын ичинен 13,7% гана өздөрү же 

тааныштары ЖК кайрылуу жасашканын айтышкан. 

Жогорудагылардын ар бир үчүнчүсү өз кайрылуусу боюнча 

канааттандыраарлык натыйжа чыккандыгын белгилеген. Ал эми ушул 

эле ЖК кайрылгандардын 70% өз кайрылуусунан эч кандай жыйынтык 

чыккан жок дешсе, кээ бири үчүн жооп берүүдө кыйынчылык жаралган. 

Эскерте кетүүчү нерсе, сурамжылоого катышкандардын кайрылуусу 

кандай маселе козгогондугу жөнүндө маалымат чогулткан жокпуз, 

ошондой эле, сурамжылоонун чегинде ар бир кайрылуудан натыйжа 

чыгаар же чыкпасын аныктоого мүмкүнчүлүк болгон жок.  

➢ Парламентке жарандардын кайрылууларынын жеткиликтүү болушунан 

сырткары, респонденттердин парламенттин эмне менен 

алектенгендигине кызыгуусунун деңгээлин аныктоого аракет кылдык. 

Сурамжылоого ылайык, ар бир төртүнчү суралган өлкөнүн 

парламентинин депутаттарынын ишмердүүлүгүнө кызыкпай 

тургандыгын белгилешкен. Суралгандардын ар бир үчүнчүсүнүн оюу 

боюнча, ЖК депутаттары жалаң гана жеке иши менен алек. Тек гана ар 

бир алтынчы респондент депутаттар Кыргызстандын жарандарын 

түшүнүп, эмнеге муктаж экендигин билишет деп ойлошот. 

Жыйынтыгында, сурамжылоодогу калктын 21% учурдагы 

депутатттарга ишенишпейт жана ЖК пайдасыз орган деп эсептешет.  

➢ Айыл жергесиндеги калктын парламентке азыраак жеткиликтүү 

болгонугуна карабастан, аларга салыштырмалуу шаар калкы ЖК 

көбүрөөк кайрылып, көбүрөөк мүмкүнчүлүккө ээ болушса да, ЖК 

ишмердүүлүгү боюнча жакшы ойлорун мына ошол элет эли айтып 

келишээрин белгилеп кетпесек болбойт.  

➢ ЖК ишмердүүлүгүнө баа берүүдө жалпысынан «терс» жана 

«канааттандыраарлык эмес» деген үлүштү калктын 47% түздү. Ар бир 



алтынчы респондент депутаттардын ишмердүүлүгү боюнча эч нерсе 

билбейт. Ал эми суралган калктын 28,4% ЖК ишмердүүлүгүн «жакшы» 

жана «канааттандыраарлык» деп баалашты.  

 

Жогорудагы сурамжылоонун кыскача жыйынтыгынан төмөндөгүлөр 

байкалат:         

✓ Жарандарды маалымдоо боюнча парламенттин мүмкүнчулуктөрү дагы да 

болсо коп. Парламенттин ишине карата туруктуу, жагымсыз көз-

караштардын бар экени сурамжылоонун жыйынтыгы көрсөтүп 

тургандыгын эске алып, жарандардын жашоосуна депутаттын 

ишмердүүлугү канчалык деңгээлде оң таасир этээрин жеткиликтүү айтып 

беришибиз керек.  

✓ «Кантип?», «Кандай суроолордун негизинде?», «Кандай формада?», 

деген суроолорду камтыган ЖК кайрылууну түзүүдөгү көбүрөөк 

пайдаланылган жолдорун эске алуу менен, өлкөнүн парламенти 

жарандар үчүн сөзсүз өзүнчө бир маалымдоо компаниясын өткөрүшү 

керек. 

✓ Парламентке кайрылуучулардын басымдуу бөлүгү кайрылуунун 

электрондук жолун пайдаланышаарына көңүл бурушуубуз абзел.  

✓ Өзгөчө көңүлдү аймактарга, айрыкча айыл жергесине бурушубуз керек, 

анткени аларда ЖКга жетүү мүмкүнчүлүгү аз. Ал жактагы калк 

коомдук саясий иш-чараларга аз катышса да, ЖК ишине жакшы баа 

берип, мамлекеттин колдоосуна көбүрөөк муктаж. 

✓ Ар кыл фракциялардын жана комитеттердин депутаттары 

соцтармактардагы баракчалары аркылуу өздөрүнүнүн ишмердүүлугү 

жөнүндө элге көбүрөөк маалымат жеткирип туруусу зарыл. 

Жарандардын кайсы суроону кайсыл комитет карап чыга алат деген 

суроого жалпы түшүнүгү болушу үчүн, депутаттар профилдик 

комитеттердин ишмердүүлүгүнө көбүрөөк түшүндүрмө берип туруусу 

керек. 

ЖК ишмердүүлүгү жөнүндө калкты өз убагында, ачык жана жеткиликтүү 

маалымдаса бул ЖК депутаттарына гана эмес өлкөнүн жарандарына да 

ишенимдүү карым-катнаш курууга жардам бермек. Кайрылууда кандай 

байланышуу жолдорун колдонсо болоорун жарандарга үйрөтүү курч абалды 

алда канча жумшартат эле. 

 

 

 



СОЦИАЛДЫК СУРАМЖЫЛООНУН ЖАЛПЫ ЖЫЙЫНТЫГЫ   

ЖК ишмердүүлүгүн баалоодо сурамжылоого катышкан калктын жалпы 28,4% 

«жакшы» жана «канааттандыраарлык» деп жооп беришкен, ал эми 

ишмердүүлүктө «терс» жана «канааттандыраарлык» эмес деп баалагандардын 

үлүшүн калктын 47% түзгөн. Ар бир алтынчы респондент парламенттин 

ишмердүүлүгүнө алгылыктуу баа бере албай, алардын эмне иш менен 

алектенгендиги жөнүндө эч кандай кабары жоктугун айтышса, калган 6.1% 

жооп беришкен эмес.  (1-диаграмманы караңыз) 

 
 

Ишмердүүлүккө берилген баада эркектер менен аялдардын пикиринен 

олуттуу деле айрымачылык байкалбайт. Эркектер терс бааларды көбүрөөк 

беришсе, аялдар көбүнчө депутаттардын эмне иш кылаары боюнча кабары жок 

экендигин белгилешкен. (2-диаграмманы караңыз).  
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3-диаграммада көрүнүп тургандай, ЖКнын депутаттарынын ишмердүүлүгү 

боюнча оң бааны 18–24 курактагы жаштар жана 65 жаштан жогоркулар 

беришкен. Жакшы бааны аз бергендер 25-30 га чейинки курактагылар, 

жалпылаганда 25,5%. ЖКга эң эле терс бааны 40-64 кө чейинки курактагылар 

берген. Депутаттардын ишмердүүлүгү боюнча эч нерсе билбейбиз дегендер 

18-39 жаштагылар. (3-диаграмманы караңыз). 

 

Олуттуу айрымачылыкты суралгандардын жашаган жерине байланыштуу да 

байкаса болот. Өлкөнүн айыл жашоочулары шаардыктарга караганда ЖКнын 

депутаттарынын ишмердүүлүгү боюнча көбүрөөк жакшы пикирди 

карманышкан. (4-диаграмманы караңыз.) 
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18-24 лет 9,8% 23,0% 22,7% 18,6% 22,1% 3,8%

25-39 лет 7,3% 18,2% 16,0% 30,4% 20,9% 7,2%

40-54 лет 8,1% 20,8% 17,8% 33,2% 14,2% 5,8%

55-64 лет 9,6% 18,1% 18,1% 33,9% 16,4% 4,0%

65+ лет 8,0% 22,1% 14,2% 30,1% 15,0% 10,6%
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4-диаграмма. Учурдагы ЖК депутаттарынын ишмердүүлүгүн 

сиз кандай баалайсыз? № 1600

Шаар Айыл



Даагы бир көрүнүктүү өзгөчөлүктү аймактардагы жооп берүүчүлөрдүн 

жоопторунан байкай алдык. Оң баа бергендердин эң аз үлүшүн Бишкек 

шаарынын (18,6%) жана Талас областынын тургундары (19,4%) түздү. Калган 

областардагы оң баа бергендердин үлүшүн 26% дан ылдый эмес түзсө, Ош 

областы эң жогорку 36,5% ды көрсөттү. Терс баа бергендердин үлүшү оң баа 

бергендерге бир топ үстөмдүк кылганын айрыкча Бишкек ш., Ош, Ыссык-Көл, 

Нарын, Талас областтарында байкалат. Бишкек шаарынын жана Талас, Баткен 

областтарынын респонденттеринин үчтөн бир бөлүгүнүн көбүрөөгү 

депутаттардын ишмердүүлүгү жөнүндо эч нерсе билбей тургандыгын 

айтышкан. (5–диаграмманы караңыз). 

 

 
Ар бир суралган төртүнчу адам өлкөнүн парламентиндеги депутаттардын 

ишмердүүлүгүн талдабагандыгын, кызыкпайт экен. Ар бир үчүнчү 

респонденттин оюу боюнча депутаттар өз иштери менен гана алек. Бир гана 

ар бир алтынчысы депутаттардын Кыргызстандын жарандарынын 

муктаждыктарын түшүнө билишет деген. Жалпылап алганда, 

сурамжылоодогу калктын 21% азыркы эл өкүлдөрүнө ишенишпейт жана 

аларды пайдасыз орган деп эсептешет. (6-диаграмманы караңыз).  

Суралгандардын жоопторундагы айрымачылыкты жашаган жерине 

байланыштуу да болоорун байкадык. Шаардыктарга караганда айылдыктар эл 

өкүлдөрү боюнча жакшы пикирлерин карманышып (20,6%га каршы 16,7%), 

же болбосо, алардын ишмердүүлүгүнө кызыкпай тургандыгын билдиришкен 

(24,8%га каршы 21,3%). Ошол эле мезгилде шаар тургундары эл өкүлдөрүнө 

ишенбөө менен карап жана алардын пайдасыз экендигин айтып, ошондой эле, 

жеке өздөрүнүн гана маселелерин чечүү менен алек деген пикирин айтышкан. 

(7-диаграммманы караныз).   

 

2,1%

6,3%

11,9%

9,1%

7,3%

4,3%

13,2%

8,1%

8,5%

16,4%

20,3%

19,8%

22,0%

20,2%

23,2%

23,3%

11,3%

19,1%

22,1%

13,9%

16,7%

13,2%

20,2%

20,3%

18,6%

24,2%

16,3%

30,7%

36,7%

21,4%

28,7%

32,3%

33,3%

26,7%

25,8%

30,5%

21,4%

15,2%

22,2%

22,3%

15,3%

13,0%

14,2%

19,4%

18,7%

7,1%

7,6%

7,9%

4,7%

4,8%

5,8%

4,1%

11,3%

6,9%

Бишкек ш.

Ош.

Баткен обл.

Жалал-Абад обл.

Ысык-Көл обл.

Нарын обл.

Ош обл.

Талас обл.

Чүй обл.

5-диаграмма. Учурдагы ЖК депутаттарынын ишмердүүлүгүн сиз 

кандай баалайсыз? № 1600
Оң Канааттандырардык

Канааттандырардык эмес Терс

Алардын иши тууралуу эч нерсе билбейм Жооп бере албайм



 

 

Сурамжылоого катышкандардын көпчүлүгү эл өкүлдорүнө суроо - талаптары 

менен кайрылууда байланыштын кандай жолдорун колдонууну билишпейт. 

Респонденттердин 28,5% гана депутаттарга кайрылуудагы кээ бир жолдорун 

санап өтүшкөн. Суралгандардын 6,4% депутатка кат жолдошу мүмкүн экенин 

айтса, 5%дан азыраагы коомдук кабылдама аркылуу же телефон аркылуу 

байланышса болот деген. Ал эми респонденттердин 3.5% кайрылуусун 

34,4%

23,0%

18,6%

11,4%

9,7%

2,4%

0,1%

0,2%

0,3%

ЖК депутаттары жеке иштери менен гана 

алек

ЖК ишмердүүлүгун түшүнбөйм/Саясатка 

кызыкпайм

ЖКнын депутаттары Кыргызстандын 

жарандарынын көйгөйлөрүн түшүнүшөт …

Азыркы ЖК депутаттарынын эч кимисине 

ишенбейм

Пайдасыз орган/Эч кандай пайдасы жок жөн 

гана уруш талаштар

ЖК мамлекеттин бийлик бутактарына эч 

кандай реалдуу таасирин тийгизе албайт

30%ы гана иштейт

Депутаттардын санын азайтыш керек

Жооп бере албайм

6-диаграмма. ЖКнын ишмердүүлүгү боюнча сиздин 

пикириңизди кайсынысы көбүрөөк чагылдырат? № 1600

36,6%

21,3%

16,7%

12,7%

9,9%

2,7%

0,1%

32,1%

24,8%

20,6%

10,1%

9,5%

2%

0,1%

0,3%

0,5%

ЖК депутаттары жеке иштери менен гана алек

ЖК ишмердүүлүгун түшүнбөйм/Саясатка 

кызыкпайм

ЖКнын депутаттары Кыргызстандын жарандарынын 

көйгөйлөрүн түшүнүшөт жана билишет

Азыркы ЖК депутаттарынын эч кимисине ишенбейм

Пайдасыз орган/Эч кандай пайдасы жок жөн гана 

уруш талаштар

ЖК мамлекеттин бийлик бутактарына эч кандай 

реалдуу таасирин тийгизе албайт

30%ы гана иштейт

Депутаттардын санын азайтыш керек

Жооп бере албайм

7-диаграмма. ЖКнын ишмердүүлүгү боюнча сиздин 

пикириңизди кайсынысы көбүрөөк чагылдырат? № 1600

Шаар Айыл



ЖКнын сайтына жазып же депутаттын соцтармактагы жеке баракчасына 

калтырса болот деген. (8 – диаграмманы караңыз). 

 

Депутаттарга кайрылуу жолдору боюнча кабардар болгондугу тууралуу 

маалымат респонденттердин жаш өзгөчөлүгүнөн да көз каранды. Кабардар 

эмеспиз дегендердин үлүшү 55-64 жашка чейинкилердин тобунда аздык 

кылат, анткени калган курактагы топтогуларга салыштырмалуу алар көбүнчө 

кат аркылуу сууроолорун жөнөтүп, кайрылышаарын айтып келишкен. 

Депутаттарга кайрылууда калган каналдар боюнча улуу-кичүү муун арасында 

алгылыктуу деле айырмачылык байкалбайт. (9 – диаграмманы караныз). 

 

 

71,5%

6,4%

4,5%

4,8%

3,5%

3,4%

2,5%

1,9%

1,5%

Эч кандай жолдорун билбейм

Кайрылуу кат

Коомдук кабылдама аркылуу

Телефон аркылуу

Соц. тармактар аркылуу

ЖКнын сайты

Коомдук жыйындарда кайрылуу

ММК аркылуу кайрылуу

Электрондук кат

8 – диаграмма. ЖК депутаттарына жарандардын 

кайрылуусу үчүн кандай байланыш жолдорун билесиз?

71,0%

7,4%

3,3%

5,9%

4,7%

3,8%

1,8%

1,2%

,9%

70,4%

6,5%

4,8%

3,7%

4,6%

3,5%

1,7%

2,3%

2,5%

77,1%

4,4%

5,1%

4,1%

1,7%

2,2%

3,6%

1,5%

,2%

62,3%

11,1%

4,5%

6,5%

2,0%

4,0%

5,0%

3,0%

1,5%

74,6%

2,5%

4,9%

6,6%

2,5%

4,1%

,8%

1,6%

2,5%

Эч кандай жолдорун билбейм

Кайрылуу кат

Коомдук кабылдама аркылуу

Телефон аркылуу

Соц. тармактар аркылуу

ЖКнын сайты

Коомдук жыйындарда кайрылуу

ММК аркылуу кайрылуу

Электрондук кат

9-диаграмма. ЖКнын депутаттарына жарандардын кайрылуусу 

үчүн кандай байланыш жолдорун билесиз?

18-24 жаш 25-39 жаш 40-54 жаш 55-64 жаш 65+ жаш



Суралган калктын 41% ЖКнын депутаттарнына кандайдыр бир себепсиз 

кайрылышпайт. Ал эми калган 59% муктаждык туулса, анда байланышуунун 

ар кыл жолдорун пайдалануу менен ЖКнын депутаттарына кайрылмак. Бул 

учурда ар бир тогузунчу адам коомдук кабылдамага кайрылып, же телефон 

аркылуу байланышат. Ал эми, ар бир онунчу кат жолдомо жазмак. 

Жалпылыганда суралгандардын 17,5% электрондук куралдар аркылууЖКнын 

депутаттарына сайт аркылуу же соцтармактар аркылуу электрондук кат 

жолдомок. Эл үчүн болгон жолугушууларда кайрылууга  суралгандардын 

5,5% басым жасашкан.  (10 – Диаграмманы караныз). 

 

Өлкөнүн шаар тургундарына салыштырмалуу айыл жергесинин калкы ЖК 

депутаттарына суроо-талабы менен көбүрөөк кайрылышат (60,2% каршы 

57,7%). Айыл тургундары үчүн кат-жолдомо жазып, коомдук кабылдамага 

кайрылып же элдик чогулуш жыйындарда эл өкүлдөрүнө кайрылуу 

жогорудагы байланыш жолдорун колдонуу жеңил. Бул учурда шаардыктар 

депутаттар менен байланышуу үчүн телефон же санариптик байланыш 

жолдору аркылуу кайрылууну туура көрүшөт.(11-диаграмманы караңыз). 

 

41%

11,6%

12%

9,7%

7,5%

6,3%

5,5%

3,7%

2,8%

Мен кайрылмак эмесмин

Коомдук кабылдамага кайрылам

Телефон чалам

Кайрылуу кат жазам

Соц. тармактар аркылуу кайрылам

ЖКнын сайты аркылуу

Чогулуш, элдик жыйындарда кайрылам

Электрондук кат жолдойм

ММК аркылуу кайрылам

10 – диаграмма. Эгер сиз ЖКга кайрыла турган 

болсоңуз байланышуунун кандай жолдорун 

колдонмоксуз? №1600

39,8%

11,7%

12,7%

9,3%

8%

6,7%

4,7%

4,3%

2,9%

42,3%

11,4%

11,3%

10%

7,1%

5,8%

6,3%

3%

2,7%

Мен кайрылмак эмесмин

Коомдук кабылдамага кайрылам

Телефон чалам

Кат-жолдомо жазам

Соцтармактар аркылуу кайрылам

ЖКнын сайты аркылуу

Чогулуш, элдик жыйындарда кайрылам

Электрондук кат жолдойм

ММК аркылуу кайрылам

11 – диаграмма. Эгер сиз ЖКга кайрыла турган болсоңуз 

байланышуунун кандай жолдорун колдонмоксуз? №1600

Шаар Айыл



Жалпы респонденттердин санынан суралгандардын 13,7% гана кандайдыр бир 

суроо менен ЖКнын депутаттарына дос, туугандарынын же жеке өздөрүнүн 

кайрылгандыгы тууралу айтышкан. Калктын көпчүлүк катмары эл өкүлдөрүнө 

кайрылышпайт. (12 – диаграмманы караныз). 

 

Эркек респонденттерге караганда ЖК депутаттарына көбүрөөк аялдар 

кайрылышат (15% каршы 12,2 %). Парламенттин депутаттарына кайрылган 

аялдардын саны жашы жогорулаган сайын көбүрөөк. Ал эми эркектер 

арасындагы кайрылуучулардын жашы 55ке жакын жана андан жогору (13-

диаграмманы караңыз). 

 

13,7%

86,3%

12 – диаграмма. Өзүңүз же сиздин 

туугандарыңыз/досторуңуз кайсы бир убакта кандайдыр 

бир жол менен ЖКга кайрылды беле? 

№ 1600

Ооба

Жок

14,9%
10,1% 9,2%

17,3% 18,9%
12,4% 14,3% 15,8% 19,8%

15,0%

85,1%
89,9% 90,8%

82,7% 81,1%
87,6% 85,7% 84,2% 80,2%

85,0%

18-24 

жаш

25-39 

жаш

40-54 

жаш

55-64 

жаш

65+ жаш 18-24 

жаш

25-39 

жаш

40-54 

жаш

55-64 

жаш

65+ жаш

Эркек Аял

13 – диаграмма. Өзүңүз же сиздин туугандарыңыз/досторуңуз 

кайсы бир убакта кандайдыр бир жол менен ЖКга 

кайрылды беле? 

№ 1600

Ооба Жок



Бишкек, Ош шаарларынын жана Жалалабад, Талас, Ысык-Көл областарынын 

тургундары башкаларга салыштырмалуу депутаттарга көбүрөөк кайрылышат. 

Айыл тургундарына караганда шаардыктар бир топ коп кайрылып турушат. 

ЖК депутаттарына эң аз кайрылгандар болуп Нарын жана Баткен областынын 

тургундары эсептелинет. (14 – диаграмманы караныз).   

 
 

ЖК депутаттарына кандайдыр бир суроо менен кайрылган респонденттердин 

ар бир үчүнчүсү кайрылуудагы суроосу боюнча белгилүү бир натыйжа 

чыкканын тастыкташат. Эл өкүлдөрүнө кайрылган аялдардын саны 

басымдуулук кылса да, көбүнчө эркек жарандардын кайрылуулары көбүрөөк 

натыйжа берген. (34,1 % каршы 26,6 %). Буга карабастан депутаттарга 

кайрылып бирок эч кандай жыйынтык чыкпаган респонденттердин саны көп. 

(15 – диаграмманы караңыз).  

 

 

17,9% 18,2%
13,3%

8,6%

19,4%
11,2%

17,8% 13,9%
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13,3% 9,5% 9,9%

20,8%

10,5% 12,2% 12,8%

82,1% 81,8%
86,7%

91,4%

80,6%
88,8%

82,2% 86,1%
91,7%

86,7% 90,5% 90,1%

79,2%

89,5% 87,8% 87,2%

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.

14 – диаграмма. Өзүңүз же сиздин туугандарыңыз/досторуңуз 

кайсы бир убакта кандайдыр бир жол менен ЖКга кайрылды 

беле? 

№ 1600

Ооба Жок

29,7%

65,8%

4,6%

15 – диаграмма. ЖКга кайрылууңуз натыйжага жетүүгө  

жардам бердиби? №219

Ооба

Жок

Жооп бере албайм

Эркек - 7,7%

Аял - 2,3% 

Эркек- 34,1%

Аял - 26,6% 
Эркек - 58,2%

Аял - 71,1% 



Депутаттарга кайрылуудагы натыйжага жетүүдө респонденттердин жашаган 

жеринен да көз каранды. Анткени, айылдыктардын кайрылуусуна караганда 

шаардыктардын кайрылуусунан жакшы натыйжа чыккан. (16 – диаграмманы 

караңыз).   

 
«ЖКнын депутаттарынын ичинен жарандарынын кайрылуусуна кимиси 

көбүрөөк ачык?» - деген суроого суралгандардын көпчүлүгү (78,1 %) жооп 

бере алышкан жок. Калган 21,9 % эл үчүн ачык делген 5 депутаттын атын 

аташты. Алар: Акаев Жанар, Бекешев Дастан, Касымалиева Аида, Момбеков 

Рыскелди жана Шыкмаматов Алманбет (2 - табл. караныз). 

 

2-ТАБЛИЦА. ЖКНЫН ДЕПУТАТТАРЫНЫН ИЧИНЕН 

ЖАРАНДАРЫНЫН КАЙРЫЛУУСУНА КИМИСИ 

КӨБҮРӨӨК АЧЫК?»? №1600, % 
 

 

  Биринчи аты 

аталган 

Экинчи аты 

аталган 

Үчүнч аты 

аталган 

 

ПРИМОВ УЛАН   0,1    

ИСМАИЛОВА АИДА   0,1    

КАРАШЕВ ААЛЫ   0,1    

МАМАШОВА АЙСУЛУУ   0,2    

ТАШИЕВ КАМЧЫБЕЕК   0,1    

ТУМАНБАЕВА РАДА   0,1    

БАЙБАКПАЕВ ЭКМАТ   0,1    

ЖАМАНГУЛОВ АКЫЛБЕК   0,1    

АЛТЫНБЕВА АЙНУРУ     0,2  

ТОРОКУЛОВ ДУЙШОН   0,1    

АБДЫЛДАЕВ МЫКТЫБЕК 0,1      

АЛИМБЕКОВ НУРБЕК 0,1      

АМАНКУЛОВ МАРАТ 0,1      

БЕРДИГУЛОВ УЛАН 0,1      

ДИКАМБАЕВ БОЛОТ 0,1      

ЖОЛДОШБАЕВ КАМЧЫБЕК 0,1      

33,6%

60,2%

6,3%

24,2%

73,6%

2,2%

Ооба Жок Жооп бере албайм

16 – диаграмма. ЖКга кайрылууңуз натыйжага 

жетүүгө  жардам бердиби? №219

Шаар Айыл



МУСАБЕКОВА ЖЫЛДЫЗ   0,1    

ИШАНОВ САЙДИЛА 0,1      

МАМЫТОВ ТАЛАНТ 0,1      

МАСАБИРОВ ТАЛАЙБЕК 0,1      

САМАКОВ КАРГАНБЕК 0,1      

ТУРСУНКУЛОВ ЖЫРГАЛБЕК 0,1      

БАБАНОВ ОМУРБЕК 0,1      

КЫДЫРАЛИЕВ УМБЕТАЛЫ 0,1      

КАРИМОВ НОДИРБЕК 0,1      

ОРМОНОВ УЛУГБЕК 0,1      

СЫДЫКОВ БАКТЫБЕК 0,1      

САРИЕВ ТЕМИР 0,1      

ЖАПАРОВ САДЫР 0,1   0,1  

АРАПБАЕВ АЗАМАТ 0,1 0,1    

ИКРАМОВ ТАЗАБЕК 0,1 0,1 0,1  

ТОКТОШЕВ ЭМИЛЬ  0,1 0,1    

АТТОКУРОВ ДАНИЯР 0,1 0,1    

КАЗАКБАЕВ РУСЛАН 0,1 0,1    

КАРАМУШКИНА ИРИНА 0,1 0,2    

КУЛБАРАКОВ АВТАНДИЛ 0,1   0,1  

МАВЛЯНОВА МАХАБАТ 0,1 0,1    

ЖАМАЛДИНОВ ЗИЯДИН 0,1   0,1  

ИСАЕВ КАНАТ 0,1 0,1    

КОЧКОРОВ УЛУКБЕК 0,1 0,1    

НИКИТЕНКО НАТАЛЬЯ 0,1 0,3    

ОМУРКУЛОВ ИСА 0,1  0,1    

ТУРСУНБЕКОВ ЧЫНЫБАЙ 0,1   0,1  

ЭРГЕШОВ АЛМАЗБЕК 0,1 0,1    

ЖЭЭНБЕКОВ АСЫЛБЕК 0,1 0,2 0,1  

БАКИРОВ МИРЛАН 0,2 0,1 0,1  

НУРБАЕВ АБДЫВАХАП 0,2 0,1    

ТЕКЕБАЕВ ОМУРБЕК 0,2 0,1 0,1  

СУЛАЙМАНОВ АЛТЫНБЕК   0,3 0,2  

СУРАБАЛДИЕВА ЭЛЬВИРА 0,3      

ТОРОБАЕВ БАКЫТ 0,3 0,1    

БОКОЕВ КЕНЖЕБЕК 0,3 0,4    

ДЖУМАБЕКОВ  ДАСТАН 0,3 0,1 0,1  

МАДУМАРОВ АДАХАН 0,3      

МАСАЛИЕВ ИСХАК 0,4 0,2 0,2  

САБИРОВ МАКСАТ 0,4 0,1    

ЗУЛПУКАРОВ ТОРОБАЙ 0,5 0,2 0,1  

ИМАНАЛИЕВ КАНЫБЕК 0,6 0,3 0,1  

ШЫКМАМАТОВ АЛМАМБЕТ 0,7 0,4 0,2  

КАСЫМАЛИЕВА АИДА 1,1 0,9 0,6  

МОМБЕКОВ РЫСКЕЛДИ 2,1 1,9 0,4  

БЕКЕШЕВ ДАСТАН 2,3 0,5 0,3  

АКАЕВ ЖАНАР 8,9 1,5    

ЖООП ЖОК 78,1 90,8 95,9  

 

Сурамжылоодогу калктын 15,8 % өздөрүн өлкөнүн коомдук-саясий  

жашоосунун активдүү катышуучусумун дешип, алардын көбүн эркектер 



түзгөн, ал эми тескерисинче өлкөнүн коомдук-саясий жашоосуна аралашпайм 

дегендер 81,4 % ды түздү. Мындан улам биз бул катмарды көбүнесе аялдар 

түзгөнүн баамдасак болот. (17 – диаграмманы караныз). 

 
 

Өлкөнүн коомдук-саясий жашоосундагы өздөрүнүн эң активдүүлүгүн Талас 

областынын тургундары көрсөтүшсө, эң азын Нарын жана Ош шаарынын 

тургундары түзүшкөн. (18 – иаграмманы караңыз). 

 

 
Респонденттер ЖК депутаттары менен болгон карым-катнаштагы 

активдүүлүгүн көбүнчө төмөнкүлөр аркылуу көрсөтүшкөн: коомдук 

уктурууларга катышуу; мамлекеттик органдарга караштуу иш чараларга 

катышуу; ММК жана соцтармактар аркылуу жалпы кайрылуу жасоо. 

15,8%

81,4%

2,9%

17 – Диаграмма. Өзүңүздү өлкөнүн коомдук-саясий 

жашоосунун активдүү катышуучусумун деп атай аласызбы? 

№ 1600.

Ооба

Жок

Жооп бере албайм

Эркек - 2,7%

Аял - 3,0% 

Эркек - 79,2%

Аял - 83,3% 

Эркек - 18,1%

Аял - 13,7% 

18,9% 18,2% 17,8%
12,3%

19,0% 19,1%
15,6%

19,0%

8,3%

20,0%

7,8%
14,4%

29,2% 26,3%

12,2% 11,5%

78,9% 79,2% 82,2% 85,2%
81,0% 78,2%

84,4%
79,7% 79,2% 77,8%

90,5%

82,7%

66,7% 68,4%

83,3% 82,7%

2,1% 2,6% 2,5% 2,7% 1,3%

12,5%

2,2% 1,7% 3,0% 4,2% 5,3% 4,4% 5,8%

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.

18 – Диаграмма. Өзүңүздү өлкөнүн коомдук-саясий жашоосунун 

активдүү катышуучусумун деп атай аласызбы? № 1600.

Ооба Жок Жооп бере албайм



Шаар тургундары, айыл тургандарына караганда мамлекетик органдарга 

караштуу иш-чараларга катышып, ЖК депутаттары менен эки эсе көбүрөөк өз-

ара аракеттенүүдө болушат. Муну менен бирге шаардыктар эл өкүлдөрүнө 

кайрылууда ММК менен соцтармактарды көбүрөөк колдонушат (19-

диаграмманы караныз).  

 
 

Калктын көпчүлүгү ЖК кайрылуудагы жол-жоболор жөнүндө кенен маалымат 

берилиши керектигин баса белгилешет (кайрылуунун түрлөрү, байланышуу 

жолдору, суроо-талаптарды каттатуу). Ал эми ар бир алтынчы респондент бул 

ойго каршы. Калган 7,4 % суралгандар бул суроого жооп берише алган жок. 

(20-диаграмманы караныз).  

 

42,2%

15,5%

8,7%

7,5%

7,1%

4,3%

4,7%

4,3%

3,1%

1,9%

,6%

40,3%

20,1%

10,1%

6,9%

6,3%

3,1%

3,8%

1,9%

3,8%

2,5%

1,3%

44,2%

11,0%

7,4%

8,0%

8,0%

5,5%

5,5%

6,7%

2,5%

1,2%

0,0%

Коомдук угууларга катышуу

Мамлекетик органдарга караштуу иш-чараларга  катышам

ММК жана соц.тармактар аркылуу көйгөйлөр боюнча ЖК 

депутаттарына жалпы кайрылам

Мыйзамдын аткарылышындагы бузуулар жөнүндө кабарлайм

ЖК депутаттарына кат жолдомолор

ЖК депутаттарынын катышуусундагы элдик жыйын, 

чогулуштарды уюштуруу

Нааразычылык акцияларын, жөө-жүрүш, өткөрүү

ЖК депутаттарына жарандардын колдору коюлган 

кайрылууларды чогултуу

ЖК депутаттарына жана коомчулукка укук коргоо 

долбоорлорун сунуштоо

Эч кандай

Депутаттар менен жеке жолугушуулар

19 – Диаграмма. Эгер «ооба» болсо, анда ЖК депутаттары менен 

болгон өз -ара аракетенишүүдө сиздин активдүлүгүңүз кандай 

формада чагылдырылат? № 252

Жалпы Шаар Айыл

76,1%

16,5%

7,4%

20 – диаграмма. Сиздин оюнузча, ЖК 

кайрылуулардын аткаруу тартиби боюнча 

жарандарды маалымдоо зарылчылыгы барбы 

(кайрылуунун түрлөрү, байланыш жолдору суроо-

талаптарды каттатуу)? № 1600  

Ооба

Жок

Жооп бере албайм



Бардык областардан ЖК кайрылуу жасоонун аткаруу тартиби боюнча калкты 

туура, так маалымдоо боюнча зарылчылык өтө жогорку денгээлди көрсөттү. 

Айырмачылыкты өтө терс жооптордон көрсөк болот. Ош, Чүй, Ысык-Көл, 

областарынын улушу башка областарга караганда бир аз көбүрөөк (21-

диаграмманы караңыз). 

 
Элдин ою боюнча адамдардын коомдук жашоого аралашуудагы эн 

натыйжалуу деп саналган бир нече жолу бар: гезит-журналдарга, сыналгы, 

үналгыга чыгуу; соц.тармактардан ЖК депутатарына суроо-талаптар менен 

кайрылган макалаларды жарыялоо. Бул боюнча адамдардын көз карашы 

адамдардын жашаган жерине карабастан өтө деле айырмаланбайт. Муну биз 

төмөнкү 22 – диаграммадан көрсөк болот. 

 

77,1%

74,7%

76,2%

78,4%

75,8%

76,8%

73,6%

79,0%

75,2%

15,7%

16,5%

15,9%

12,8%

17,7%

13,0%

20,8%

14,5%

17,5%

7,1%

8,9%

7,9%

8,8%

6,5%

10,1%

5,7%

6,5%

7,3%

Бишкек ш.

Ош ш.

Баткен обл.

Жалал-Абад обл.

Ысык-Көл обл.

Нарын обл.

Ош обл.

Таласобл.

Чүй обл.

21 – диаграмма. Сиздин оюнузча, ЖК кайрылуулардын аткаруу 

тартиби боюнча жарандарды маалымдоо зарылчылыгы барбы 

(кайрылуунун түрлөрү, байланыш жолдору суроо-талаптарды 

каттатуу)? № 1600

Ооба Жок Жооп бере албайм

27,1%

16,0%

11,6%

6,4%

4,3%

3,4%

2,5%

,04%

,4%

0,1%

27,8%

26,9%

17,1%

11,2%

6,7%

4,9%

3,5%

2,0%

0,3%

0,1%

0,1%

27,1%

27,3%

14,8%

12,1%

6,1%

3,6%

3,3%

3,1%

0,4%

0,7%

28,6%

Гезит-журналдарга, сыналгы, үналгыга чыгуу

Соц.тармактардагы билдирүүлөр

Депутаттар менен мамлекеттик органдарга …

Шайлоо алдындагы кампанияга катышуу

Массалык митинг, демонстрацияларга катышуу

Формалдык эмес жаны тайпаларга катышуу

Партиялык профсоюздук уюмдарда иштөө

Депутаттар менен жеке жолугушуулар

Катышуунун эч бир формалары натыйжалуу эмес

Талкууга алуу клубдарын уюштуруу

Жооп бере албайм

22 – диаграмма. Сиздин оюңузча, ЖК депутаттарынын кабыл 

алган чечимдерине адамдардын коомдук жашоого 

катышуусундагы кайсы формалар күчтүү таасир бере алат? № 

1600

Жалпы Шаар Айыл



МААЛЫМАТТАРДЫ ЧОГУЛТУУ ЖАНА АНАЛИЗДӨӨ ЫКМАСЫ 

Сурамжылоо ылайыкташылган компьютердик системадагы телефондук CATI 

(Computer Assisted Telephone Interviewing) сурамжылоо ситемасынын жардамы 

менен жүргүзүлдү. Мындай ыкма социалдык маанилүү суроолор боюнча 

маалыматтарды бат жана сапаттуу чогултууну жүргүзүүгө жардам берет. 

Телефондук сурамжылоолордун маанилүү өзгөчөлүүлүгү болуп маалыматты бат 

чогултуп, бат иштетүү саналат. Ошондой эле, ишенимдүүлүк бирден бир 

артыкчылыгы болуп саналат, себеби, уюштуруучулар оператордук бөлмөдө 

катышып, сурамжылоону көзөмөлдөө мумкүнчүлүгүнө ээ болот. Ошондой эле, 

сурап жаткан адам жетекчисинин карамагында болот, жана жетекчи жүруп жаткан 

маектерди угуп, сурап жаткан адамдын ишин көзөмөлдөй алат.  

Сурамжылоо үчун уюлдук телеондун номерлери атайы иштелип чыккан программа 

аркылуу тандалган. Ошондой эле, стационардык телефондорго чыгуу үчүн ар бир 

областтагы маалыматтар базасы колдонулган. 

 

Изилдөөлөрдүн жыйындысы  

 

Изилдөөгө Кыргызстандын жашы 18ден жогору, шаар жана айыл тургундары, 

төмөндөгү 9 территорияда: Бишкек ш., Ош ш., Чуй, Ысык-Көл, Талас, Нарын, 

Жалал-Абад,Ош жана Баткен областарында туруктуу жашагадар катышкан.  

 

1-таблица. Үч демографиялык мүнөздөмө боюнча тандалган жана генералдык 

катыштарын салыштыруу 

                                                             
2 УСК маалыматтардын электрондук базасы: http://www.stat.kg/ru/statistics/naselenie/  

Мүнөздөмөлөр Улуттук СтатКомдун 2018-

жылдагы берилмелери боюнча 

өлкөлүк бөлүштүрүлүшү, %2 

Тандоо боюнча  

бөлүштүрүлүшү 

Жынысы   

Эркектер 49,6% 46,6% 

Аялдар  50,4% 53,4% 

Курак   

18-24 19,1% 19,8% 

25-39 37,9% 37,4% 

40-54 24,2% 24,6% 

55-64 11,5% 11,1% 

65+  7,3% 7,1% 

Область    

Бишкек шаары 16% 17,5% 

Ош шаары 4,6% 4,9% 

Баткен обл. 8,2% 7,9% 

Жалал-Абад обл. 19% 18,5% 

Ысык-Көл обл. 7,7% 7,8% 

Нарын обл. 4,5% 4,3% 

Ош обл. 21% 19,9% 

Талас обл. 4,1% 3,9% 

Чуй обл. 14,7% 15,4% 



 

Тандоонун дизайны 

 

Тандоо Бишкек жана Ош шаарлары, жети область боюнча бирдей бөлүштүрүлгөн. 

Ылгоонун мындай тең бөлүштүрүлүшү статистикалык каталарды азайтууга 

мүмкүндүк түздү. Тандоонун берилген көлөмүн саноо төмөндөгү формула менен 

саналды: 

 

Moe =
1

√𝑛
 

 

 n – ылгоонун көлөмү. 

  

Жалпы жонунан 1600 адам сурамжыланды. Мындай көлөмдөгү ылгоонун 

жыйындысынын ылгоодогу максималдуу статистикалык каталыгы 95% ишенимдүү 

деңгээлде 2,5% барабар.  

Респонденттерди тандоо курактык, жыныстык квотаны, аймактык 

(область/шаар/айыл) квотаны, ошондой эле, уюлдук гана телефонду колдонуу, 

жалаң гана стационардык номер жана уюлдук дагы, стационардык дагы 

байланышты колдонгон респондеттердин квоталарын көзөмөлдөө аркылуу ишке 

ашкан.  

 

Стационардык телефон номерлерине чалганда, чалууга жооп берген адам 

сурамжыланган. Стационардык номерлер жалпы маалыматтар базасынан кокустук 

ыкмасы менен тандалып, кокустук сакталган. Уюлдук номерлерге чалганда, чалууга 

жооп берген адам сурамжыланган. Уюлдук телефон номерлери атайы программалык 

камсыздандыруунун жардамы менен кокусунан тандалды. 

 

Респонденттер төмөндөгү операторлордун уюлдук жана стационардык байланыш 

кызматын колдонгон жарандар эле: 

 

-Beeline  

-Megacom  

-O! 

-Кыргызтелеком 

 

Маалыматтарды иштетүү 

 

Сурамжылоонун жыйынтыктарын иштетүү статистикалык жана экономикалык 

SPSS моделдештирүүнү камсыздоочу атайы программдык пакетти колдонуу менен 

жүргүзүлдү.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Суроолор тизмеги 

 

Телефондук сурамжылоо үчүн анкета Жогорку Кенештин Кыргызстандын 

жарандарынын талаптарына жеткиликтүү деңгээли тууралуу оюн изилдөөгө 

багытталган 6 демографиялык жана 10 суроодон турган.  

Анкета жабык жана чала жабык суроолордон түзүлгөн. Колдонмо орус тилинде 

түзүлүп, кыргызчага которулган. Эки тил тең респондент сүйлөгөн тилге карата тең 

колдонулган. Бир анкетаны толтуруу 2 мүнөттөн 12 мүнөткө чейин болгон, орточо 

7 мүнөт убакытты түздү. 
 


