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Бул отчет Америка элинин АКШнын эл аралык өнүгүү боюнча Агенттиги (USAID) аркылуу көрсөткөн 
жардамынын натыйжасында ишке ашты. Публикация үчүн жоопкерчиликти “Демократия жана 
жарандык коом үчүн коалиция” Коомдук бирикмеси мойнуна алат жана анын мазмуну сөзсүз түрдө 
USAID менен АКШ Өкмөтүнүн көз карашын билдирүүсү кажет эмес.  
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КИРИШҮҮ 

“Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция” Коомдук бирикмеси өз 
ишкердигинин алкагында өлкөдөгү ички миграциянын өзгөчөлүктөрү 

тууралуу Кыргызстан жарандарынын пикирлерин аныктоо максатында 
сурамжылоо өткөрдү. Жалпы улуттук социологиялык сурамжылоо телефон 

аркылуу 2019 жылы 2-июлдан 13 июлга чейин өткөрүлдү. 
Сурамжылоонун максаты – өлкөдөгү ички миграциянын деңгээлин изилдөө, анын негизги 

себептери менен багыттарын табуу, мигранттардын көйгөйлөрүнүн тизмесин аныктоо, ички 

мигранттын социалдык-демографиялык портретин түзүү, ошондой эле ички миграция 

маселелерине карата отурукташкан калктын ой-пикирин билүү болду. Негизги маселелерден 

сырткары, ички миграцияны жөнгө салуу жаатында мамлекеттик органдардын иш-аракеттери өлкө 

жарандарын канчалык деңгээлде канааттандыраары эсептелип, социалдык үмүттөнүү индекси 

чыгарылды. 

Изилдөө жүрүшүндө сурамжылоодон эки башкы максаттык топ өттү: акыркы 10 жыл ичинде өлкө 

ичиндеги бир аймактан башка аймакка көчкөн, Кыргызстандын жараны болгон ички мигранттар 

жана Кыргызстандын белгилүү бир аймагында мурунтан жашап келгендер.  
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НЕГИЗГИ ТЫЯНАК 

 Изилдөөнүн жыйынтыгында, акыркы 10 жыл ичинде Кыргызстандын 
бир аймагынан башка аймакка көчкөн, Кыргызстандын жараны 

болгон ички мигранттардын үлүшү 8%ды түздү. Мигранттардын саны 
борбордук аймактарда үстөмдүк кылат: Бишкек шаары - 20%, Ош 

шаары - 10%, Чүй облусу – 9%. Негизинен булар  Ош (16%), Жалал-
Абад (12%), Нарын (12%) облустарындагы айылдардын тургундары. 

 Жарандардын бир аймактан башка аймакка көчүүсүнө түрткү болгон 

негизги себептер, жарандын жынысына карап өзгөрөт. Эркектер 
үчүн көчүүгө себеп туудурган факторлор төмөндөгүлөр болгон: 

жашаган жериндеги жумушсуздук, жумуш издөө (53%), көбүрөөк 
акча табууга мүмкүнчүлүк (32%), турмуш шартынын деңгээлин 

жакшыртууга умтулуу (30%). Аялдар үчүн көчүүгө себеп туудурган 
факторлор төмөндөгүлөр болгон: турмуш куруу (37%), жумуш ордун 

издөө (27%), билим алуу жана балдарга билим берүү (23%). 

 Изилдөөлөргө ылайык, ички мигранттын портрети мындайча түзүлүп, 

эки негизги топко бөлүндү. Биринчи топко 25 жаштан 39 жашка 
чейинки (53%), никелүү жарандар (69%) кирген. Экинчи топко 18 

жаштан 24 жашка чейинки (28%), никесиз жарандар (29%) кирген. 
Бул топтордун өкүлдөрү жынысы боюнча бирдей бөлүштүрүлгөн. 

Буларды көпчүлүгү орто (50%) же жогорку (27%) билимге ээ, 
ошондой эле киреше деңгээли төмөн (59%) же орто (26%) деп 

табылган.  

 Ички мигранттардын негизги иш чөйрөсү: үй тиричилиги менен 
алектенүү (20%), жеке ишкердик (17%), жеке 

мекемелерде/уюмдарда эмгектенүү (16%) жана ар түрдүү кызмат 
көрсөтүү чөйрөлөрүндө иштөө (14%). 

 Көчүп келгендердин көпчүлүгү: эркек болобу (43%), аял болобу 
(58%), көчүүдө эч кандай маселе жаралбаганын билдиришти. Эркек 

ички мигранттар үчүн көчүүдөгү негизги көйгөйлөр: турак-жай 
жетишсиздиги менен байланышкан көйгөйлөр (40%), ден-соолук 

кызматынын жетишсиздиги менен байланыштуу көйгөйлөр (12%), 
киреше деңгээли жогору болгон иш орундарынын жетишсиздиги 

(10%). Аял ички мигранттар үчүн көчүүдөгү негизги көйгөйлөр: 
турак-жай маселелери (20%), киреше деңгээли жогору болгон иш 

орундарынын жетишсиздиги (12%), жашаган жерин каттоо боюнча 
маселелер (8%). 

 Сурамжылоого катышкан мигранттардын көпчүлүгү өз 

үйүндө/квартирасында жашаса (47%), биртобу турак-жайды 
ижарага алып жашайт (38%). Көчүп келгендердин көпчүлүгү 

жашаган жери боюнча катталган эмес (52%). Мындай көрүнүштүн 
негизги себептери: муктаждык болбогондугу (69%) жана керектүү 

документтердин жоктугу (24%).  
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 Жашаган жеринде катталган респонденттер үчүн учурдагы каттоо 

системасы канааттандырарлык (69%), жашаган жеринде 
катталбаган респонденттер үчүн учурдагы каттоо системасы 

канааттандырарлык эмес (71%) деп табылган. 

 Ички мигранттар жарандардын социалдык чөйрөдөгү маселелерин 

чечүүдө мамлекеттик органдардын иш-аракеттерин төмөн деп – 5 
баллдын ичинен 2,5 баллга баалашкан. Мындай нааразычылыктын 

негизги себептери: жумушсуздук (25%), ден-соолук кызматынын  
начарлыгы (15%), билим алууга мүмкүнчүлүктүн жоктугу (7%). 

 Ички мигранттардын мурдагы жашаган аймактарга кайтуу 
ыктымалдуулугу төмөн. Көчүп келгендердин жарымынан көбү (51%) 

кайра кетүүдөн баш тартышат. Мындай көрүнүштүн негизги 
себептери: аларга азыркы таптагы аймакта жашаган жагат (49%), 

келген жеринде жумуш орундары жок (19%), мурдагы жашаган 
жериндеги начар турмуш шарттары (12%). Ички мигранттардын 

азыраак бөлүгү (14%) азыркы жашаган жеринде убактылуу болуп, 

мурда жашаган аймакка кайтуу ниети бар. 
 Бул нерсени, жер которуунун - мигранттардын социалдык абалына 

оң таасир берээри менен түшүндүрүүгө болот. Көчүп келгендердин 
41%ы алардын тиричилик жетиштүүлүгүнүн жогорулашына жер 

которуунун таасири бираз дешсе, 19%ы тиричилик жетиштүүлүгү 
кыйла жогорулады деп эсептешет. 

 Аймактардагы жергиликтүү калк өлкөдөгү ички миграциянын 

деңгээлине 5 баллдан 3,5 балл берип, жакшы деп баалашкан.  

Жергиликтүү калктын басымдуу көпчүлүгү ички миграция 

деңгээлине терс көз карашта экенин билдирген. Бул параметр 5 

баллдан 2,5 баллды түзгөн. 

 Респонденттер ччки миграцияга тиешелүү маселелерди чечүүдөгү 

мамлекеттик органдардын иш аракеттерин дагы абдан төмөн 

баалашты: 5 баллдан 2,1 балл. Төмөн баа берүүнүн негизги 

себептери: өлкөнүн элет аймактары өнүкпөстөн, турмуш деңгээли 

төмөндөп баратат (51%), ички мигранттар оор шарттарда жашашат, 

аларга социалдык коргоо көрсөтүлбөйт (14%), ички миграцияны 

жөнгө салуу иш-чараларын камтыган механизмдер иштебейт же 

таасирсиз иштейт (12%). 

 Калк арасындагы тышкы миграция ыктымалы өтө чоң эмес, 

жарандардын болгону 9,5 %ы жакынкы жылдары башка өлкөгө 

көчүүнү көздөп жаткандарын билдиришти. Бирок, жер которуу 

жашаган аймагы, жаш курагы, билим деңгээли жана үй бүлөлүк 

абалы сыяктуу факторлордон көз каранды экенин да белгилеш 

керек.  

 Чет өлкөгө көчүү ыктымалы эң көп болгон жарандар - Бишкек 

шаарынын тургуну болгон, 18 жаштан 24 жашка чейинки, никесиз, 
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жогорку же  толук эмес жогорку билимге ээ болгон жарандар. Чет 

өлкөгө көчүү ыктымалы эң аз болгон жарандар – 40 жаштан 54 
жашка чейинки, ошондой эле 65 жаштан жогорку, никелүү, орто 

билимдүү жарандар. 
 Жарандардын өлкөдөгү абалга берген баасын аныктоо максатында 

социалдык баалар индекси иштелип чыкан. Анын көрсөтмөсү “Сиз 

өлкөдөгү абалга жалпысынан кандай баа бере аласыз?” деген 

суроонун негизинде түзүлгөн. Социалдык баалардын индекси оң 

жана терс баалардын жалпы суммасынын айырмасы катары 

эсептелип, респонденттердин жалпы санынын арасында -100дөн 

баштап 100гө чейинки диапазондо 5 пунктту түздү. Бул – өлкөдөгү 

абалдын калкты анча канааттандырбаганын, ошентсе да калктын 

берген баасы оң, башкача айтканда орточо экенин маалымдайт. 

 Ички мигранттар тобу менен белгилүү бир аймактын туруктуу 

тургундарынын индекси төмөндөгүдөй көрсөтмө берди: өлкөдөгү 
абал ички мигранттарга караганда экинчи топтун өкүлдөрүн 

көбүрөөк канааттандырат. Туруктуу калктын социалдык бааларынын 
индекси 7 пункттан турса, ички мигранттардыкы 17 пунктан тураары 

белгилүү болду. Бул көрсөтмөлөр алардын жашоо шарттарынын 
жакшыртылышына багытталган иш-чаралардын жүргүзүлүшү 

керектигин билдирип турат. 
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СОЦИОЛОГИЯЛЫК СУРАМЖЫЛООНУН ЖАЛПЫ 
ЖЫЙЫНТЫГЫ 

Ички миграциянын негизги багыттары 

Изилдөөлөрдүн жүрүшүндө мигранттардын – акыркы 10 жыл ичинде 
Кыргызстандын бир аймагынан башка аймакка көчкөн жарандардын 

үлүшү сурамжылоого катышкандардын жалпы санынын 8%ын түзгөн. (1-
диаграмманы караңыз) 

 
*N- пайыздык катыш эсептелип чыккан абсолюттук маанидеги байкоолор саны  

 

Күтүлгөндөй эле, мигранттардын саны борбордук аймактарда үстөмдүк 

кылат: Бишкек шаары -20%, Ош шаары - 10%. Мигранттардын саны 
боюнча үчүнчү орунда Чүй облусу турат – 9%. 

1%

3%

2%

2%

4%

17%

71%

1 жылдан кем

1-3 жыл

5-6 жыл

7-10 жыл

10-15 жыл

15 жылдан ашык

Туулгандан бери

1-ДИАГРАММА.  ИЧКИ МИГРАНТТАРДЫН ЖАЛПЫ ҮЛҮШҮ

УЧУРДАГЫ АЙМАКТА КАНЧА УБАКЫТТАН БЕРИ ЖАШАЙСЫЗ? 

N=1600* 

8% - 10 жылдан аз (Мигранттар)
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Ички мигранттардын саны Нарын (1%) жана Баткен (2%) облустарында эң 

аз болуп табылды (2-диаграмманы караңыз). 
Ички мигранттардын саны айыл калкынын катарында караганда (4%), 

шаар калкынын катарында көбүрөөк (11%) (3-диаграмманы караңыз). 
Ички мигранттардын басымдуулук бөлүгүн Ош (16%), Жалал-Абад (12%), 

Нарын (12%) областтарынын тургундары түзөт. Бишкек шаарынан 

көчкөнүн көрсөткөндөрдүн үлүшү кыйла чоң - 11%. (4-диаграмманы 
караңыз). 

Жогоруда байкалгандай, элет аймактарынын жашоочуларынын борбордук 
аймактарга көчүп келүүсү - ички миграцияга мүнөздүү жагдай экени 

тастыкталды. Ошентсе да, борбор калаадан башка аймактарга көчүүлөр да 
орун алат. 

 

20%

10%

9%

6%

4%

3%

3%

2%

1%

80%

90%

91%

94%

96%

97%

97%

98%

99%

Бишкек, n=280

Ош, n=80

Чүй облусу, n=245

Ысык-Көл облусу, n=124

Жалал-Абад облусу, n=296

Талас облусу, n=62

Ош облусу, n=318

Баткен облусу, n=126

Нарын облусу, n=69

2-ДИАГРАММА. УЧУРДАГЫ АЙМАКТА ЖАШАГАНЫҢЫЗГА 
КАНЧА УБАКЫТ БОЛДУ? N=1600

10 жылдан кем 10 жылдан ашык

11%
4%

89%
96%

Шаар, n=812Айыл, n=788

3-ДИАГРАММА. КАЛК ЖАЙГАШКАН ПУНКТУН ТҮРҮНӨ КАРАТА 
ИЧКИ МИГРАНТТАР МЕНЕН ТУРУКТУУ ТУРГУНДАРДЫН 

КАТЫШЫ, N=1600

Мигранттар

Туруктуу тургундар
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Ички миграциянын себептери 

Респонденттердин жоопторуна ылайык, бир аймактан башка аймакка 
көчүүгө түрткү болгон негизги себептер төмөндөгүчө болуп тизмектелди. 

Эркектер үчүн эң чоң себеп – жашаган жеринде жумуш орундарынын 
жоктугу, жумуш издөө экени аныкталды, мындай жоопту алардын 53%ы 

берген. Экинчи чоң себеп – көбүрөөк маяналуу жумуш табуу - 32%, үчүнчү 
себеп – турмуш шарттарын жакшыртууга болгон умтулуу – 30%. 

Аялдар үчүн жер которууга түрткү болгон негизги себептер: турмуш куруу 
– 37%, жумуш издөө – 27%, билим алууга жана балдарга билим берүүгө 

мумкүнчүлүктүн болушу – 23% (5-диаграмманы караңыз). 

16%

12%

12%

11%

8%

7%

7%

6%

5%

4%

4%

3%

2%

2%

2%

2%

Ош облусундагы айыл

Жалал-Абад облусундагы айыл

Нарын облусундагы айыл

Бишкек шаары

Ысык-Көл облусундагы айыл

Баткен облусундагы айыл

Чуй облусундагы айыл

Чүй облусундагы шаар

Ысык-Көл облусундагы шаар

Жалал-Абад облусундагы шаар

Талас облусундагы айыл

Ош шаары

Баткен облусундагы шаар

Нарын облусундагы шаар

Ош облусундагы шаар

Талас облусундагы шаар

4-ДИАГРАММА. КӨЧҮҮГӨ ЧЕЙИН КАЙСЫ ЖЕРДЕ ЖАШАЧУ 
ЭЛЕҢИЗ? N=120 
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*жооптордун суммасы 100%дан ашат, себеби жооптордун бир канча түрүн белгилөө 

мүмкүнчүлүгү берилген. 

  

53%

32%

30%

25%

5%

5%

3%

2%

2%

27%

18%

18%

23%

2%

37%

12%

7%

Жумуш издөө

Жогорку маяна/көбүрөөк акча табуу мүмкүнчүлүгү

Жалпы жашоо шартын жакшыртуу

Билим алуу/Балдарга билим берүү

Саясий шарттарга/көз караштарга байланыштуу

Ден соолук шарттарына байланыштуу

Турмушка чыккандыгына/үйлөнгөндүгүнө 
байланыштуу

Балдарына/туугандарына/жолдошторуна жакын 
болуу үчүн

Өнүгүү үчүн мүмкүнчүлүктөрдүн көптүгү

Жооп берүү оор/жооп берүүдөн баш тартуу

5-ДИАГРАММА. УЧУРДАГЫ АЙМАККА КӨЧҮП КЕЛҮҮҢҮЗДҮН 
СЕБЕБИ ЭМНЕ? N=120*

Эркектер Аялдар



10 
 

Ички мигранттын социалдык-демографиялык портрети 

Ички мигранттарды эки негизги топко бөлүүгө болот. 

Биринчи топко 25 жаштан 39 жашка чейинки (53%), көпчүлүк учурда 
никеси бар (69%) жарандар кирет. 

Экинчи топко 18 жаштан 24 жашка чейинки (28%), эч качан никелешпеген 
(29%) жарандар кирет. Калган бөлүктү (19%) 40 жаштан улуу курактагы 

жарандар түзөт. 
Аталган топтордун өкүлдөрү жыныстык сыпаты боюнча тең 

бөлүштүрүлгөн. Алардын басымдуу көпчүлүгү орто билимге (50%) же 
жогорку билимге (27%) ээ. (6-9 диаграммаларын караңыз) 

   
 

 
 

50%50%

6-ДИАГРАММА.
МИГРАНТТАРДЫН ЖЫНЫСЫ 

/N=120 

28%

53%

13%

5%
1%

18-24 жаш25-39 жаш40-54 жаш55-64 жаш 65+ жаш

7-ДИАГРАММА. МИГРАНТТАРДЫН ЖАШ 
КУРАГЫ /N=120 

29%

69%

0% 2%

эч качан 
үйлөнгөн/турмушка 

чыккан эмес

үйлөнгөн/турмушка 
чыккан

аялы каза болгон/жесир ажырашкан

8-ДИАГРАММА. МИГРАНТТАРДЫН ҮЙ-ҮЛӨЛҮК АБАЛЫ/N=120 
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Ички мигранттардын негизги иш чөйрөсү: үй-тиричилиги менен алектенүү 
(20%), жеке ишкердик (17%), жеке мекемелерде/уюмдарда эмгектенүү 

(16%) жана ар түрдүү кызмат көрсөтүү чөйрөлөрүндө иштөө (14%) (10-
диаграмманы караңыз). 

 
 
Ички мигранттардын ичинде киреше деңгээли төмөн (59%) же орто (26%) 

болгон жарандар үстөмдүк кылат (11-диаграмманы караңыз). 

 

1%

50%

13%
9%

27%

Билими жок Орто билимдүүКесиптик орто билимдүүТолук эмес жогорку билимдүү/студентЖогорку

9-ДИАГРАММА. МИГРАНТТАРДЫН БИЛИМИ/N=120 

20%

17%

16%

14%

9%

8%

8%

4%

3%

1%

Үй кожойкеси

Жеке ишкер

Жеке ишкананын кызматкери

Кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө жумушчу

Мамлекеттик кызматкер

Окуучу

Убактылуу иштебейт/жумушсуз

Соода жаатында жумушчу

Пенсионер

Жооп берүүдөн баш тарткан

10-ДИАГРАММА. АЗЫРКЫ ТАПТА КИМ БОЛУП ИШТЕЙСИЗ?/N=120 

7%

59%

26%

2%
6%

жакырчылык 
чегинде

төмөн орто/ортодон 
жогору

жогорку Так жооп бере 
албайм

11-ДИАГРАММА. КИРЕШЕ ДЕҢГЭЭЛИҢИЗ?/N=120 
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Ички мигранттардын негизги көйгөйлөрү 

Көчүп келгендердин көпчүлүгү: эркек болобу (43%), аял болобу (58%), 

көчүүдө эч кандай маселе жаралбаганын билдиришти. 
Эркек ички мигранттар үчүн көчүүдөгү негизги көйгөйлөр: турак-жай 

жетишсиздиги менен байланышкан көйгөйлөр, мындай жоопту 40%ы 
берди. Экинчи орунда ден-соолук кызматынын жетишсиздиги менен 

байланыштуу көйгөйлөр турат - 12%. Үчүнчү орунда киреше деңгээли 
жогору болгон иш орундарынын жетишсиздиги турат - 10%. 

Аял ички мигранттар үчүн дагы көчүүдөгү көйгөйлөрдүн негизгиси болуп 
турак-жай маселелери аныкталган - 20%. Экинчи орунда киреше деңгээли 

жогору болгон иш орундарынын жетишсиздиги турса - 12%, үчүнчү маселе 
болуп жашаган жерин каттоо боюнча маселелер - 8% болгону билинди. 

Аялдардын көп бөлүгү үчүн бул суроого жооп берүү кыйынчылык жаратты 

(10%). (12-диаграмманы караңыз)  

 
*жооптордун суммсы 100%дан ашат, себеби жооптордун бир канча түрүн белгилөө 

мүмкүнчүлүгү берилген. 

43%

40%

12%

10%

8%

3%

2%

5%

58%

20%

3%

12%

5%

8%

3%

10%

Эч кандай маселе болгон жок

Турак-жай маселелери

Ден соолук кызматтарын пайдалануу оорчулугу

Маяна көлөмү жетишээрлик болгон жумуш 
орундарынын жоктугу

Жумуш орундарынын жоктугу

Жашаган жеринде катталуу маселелери

Балдарды мектепке/бала бакчага орноштуруу 
маселелери

Жооп берүү кыйын/Жооп берүүдөн баш тартуу

12-ДИАГРАММА. УЧУРДА ЖАШАГАН АЙМАККА КӨЧҮҮДӨ ЖЕКЕ 
ӨЗҮҢҮЗГӨ ЖЕ ҮЙБҮЛӨҢҮЗДҮН МҮЧӨЛӨРҮНӨ КАНДАЙ 

МАСЕЛЕЛЕР ТУШ БОЛДУ? N=120*

Эркектер Аялдар
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Мигранттар үчүн көчүү учурунда пайда болгон маселелер тизмесине 

киреше деңгээли түзмө түз таасир этет. Респонденттердин киреше 

деңгээли канчалык төмөн болсо, көчүү мезгилинде алар ошончолук көп 

көйгөйлөргө туш болушат. (13-диаграмманы караңыз). 

 

 
 
Сурамжылоого катышкан мигранттардын көпчүлүгү өз 

үйүндө/квартирасында жашаса (47%), биртобу турак-жайды ижарага 
алып жашайт (38%). Респонденттердин 12%ы 

туугандарыныкында/тааныштарыныкында жашайт (14-диаграмманы 
караңыз). 

Көчүп келгендердин көпчүлүгү жашаган жери боюнча катталган эмес 
(52%), азыраак бөлүгү (4%) регистрациясы/каттоо баракчасы 

болбогондугуна байланыштуу суроого жооп берүүдөн баш тарткан. Өз 
турак-жайында жашагандардын ичинде каттоодон өткөн жарандардын 

саны кыйла көп. (15-диаграмманы караңыз). 

78%

67%

33%

22%

24%

7%

6%

4%

8%

3%

54%

11%

29%

6%

6%

6%

6%

58%

3%

100%

Турак-жай маселелери

Маяна көлөмү жетишээрлик деңгээлде болгон 
жумуш орундарынын жоктугу

Ден соолук кызматтарын пайдалануу кыйынчылыгы

Жашаган жеринде катталуу боюнча маселелер

Жумуш орундарынын жоктугу

Балдарды мектепке/бала бакчага орноштурууга 
байланыштуу маселелер

Маселе болгон жок

Башка 

Жооп берүү кыйын/жооп берүүдөн баш тарткан

13-ДИАГРАММА. УЧУРДА ЖАШАГАН АЙМАККА КӨЧҮП КЕЛҮҮДӨ 
КАНДАЙ КЫЙЫНЧЫЛЫКТАРГА ТУШ БОЛДУҢУЗ?/КИРЕШЕ 

ДЕҢГЭЭЛИНИН КӨРСӨТМӨСҮ МЕНЕН, N=120*

жакырчылык чегинде төмөн орто жогору

% көрсөтмө болуп саналбайт, себеби топтогу 

байкоолордун саны иликтөө үчүн жетишсиз 
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Бул нерсенин негизги себептери: каттоодон өтүү шарт болбогондуктан 

(69%) жана керектүү документтердин жоктугу (24%) (16-диаграмманы 
караңыз). 

 
 

 

*% көрсөтмө болуп саналбайт, себеби топтогу байкоолордун саны иликтөө үчүн жетишсиз 

 

47%

38%

12%

3%

Өз уйүмдө/квартирамдаИжарага алынган турак-жайдаТуугандарымдыкында/ тааныштарымдыкындаЖооптон баш тарткан

14-ДИАГРАММА. КАЙСЫ ЖЕРДЕ ЖАШАЙСЫЗ: ӨЗ 
ҮЙҮҢҮЗДӨ/КВАРТИРАҢЫЗДА, ТУУГАНДАРЫҢЫЗДЫКЫНДА/ 
ТААНЫШТАРЫҢЫЗДЫКЫНДА ЖЕ ИЖАРАГА АЛЫНГАН ТУРАК-

ЖАЙДА?/N=120 

44%

67%

21%

24%

25%

52%

32%

71%

76%

0%

4%

2%

7%

75%

Жалпысынан, n=120

Өз үйүмдө/квартирамда жашайм, 
n=57

Туугандардыкында/тааныштардыкын
да жашайм,  n=14

Турак-жайды ижарага алам, n=45

Жооптон баш тарткан, n=4*

15-ДИАГРАММА. СИЗ ЖАШАГАН ЖЕР/ДАРЕК БОЮНЧА 
КАТТООҢУЗ БАРБЫ?

Ооба Жок Жооптон баш тарткан
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Жашаган жеринде катталган респонденттер үчүн учурдагы каттоо 

системасы дээрлик канааттандырарлык (69%), алардын бир бөлүгү үчүн 
(33%) бул суроого жооп берүү кыйын болду. Жашаган жеринде 

катталбаган респонденттер үчүн учурдагы каттоо системасы 
канааттандырарлык эмес (71%) деп табылган. 

Жогорудагы маалыматтан мындай тыянак чыгаруу мүмкүн: каттоо 
системасынын ыңгайсыздыгы жана ички мигранттар өздөрү билдиргендей, 

сөзсүз түрдө катталуунун кажети жоктугу каттоодон өтүүгө тоскоолдук 
жаратат (17-диаграмманы караңыз). 

 

 
 

Ички миграцияны жөнгө салуудагы мамлекеттик иш-чараларды 

баалоо 

Ички мигранттарга, жер которгондорго көмөк кылууда мамлекеттик 

жардамдын эффективдүүлүгүн аныктоо максатында, ички мигранттарга 
жарандардын социалдык чөйрөдө көйгөйлөрүн чечүүдө мамлекеттик 

органдардын иш-аракеттерине баа берүү сунушталып, бул чөйрөдөгү 

69%

24%

3%

2%

2%

Кажети жок болгондуктан

Керектүү документтердин жоктугунан

Үй ээсинин уруксаты болбогондуктан

Каттоо үчүн төлөгөнгө акча 
болбогондуктан

Жооптон баш тарткан

16-ДИАГРАММА. ЭМНЕ СЕБЕПТЕН КАТТОДОН ӨТКӨН 
ЭМЕССИЗ?/N=62

69%

29%

33%

31%

71%

67%

Ооба

Жок

Жооп бере албайм

17-ДИАГРАММА. СИЗ АЗЫРКЫ ТАПТАГЫ КАТТОО 
СИСТЕМАСЫНАН ЫРААЗЫСЫЗБЫ?/N=115 

катталган катталган эмес
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мамлекеттин ордун 1 – өтө начар, 5 – абдан жакшы деген сыпаттоо менен 

1ден 5ке чейинки шкала көрсөтүлгөн.  
Мигранттар мамлекеттик органдарын ишин төмөн деп – 5 баллдан 2,5 балл 

берип баалашты. Респонденттердин көбү (31%) үчүн жооп берүү 
кыйынчылык жараткан. (18-диаграмманы караңыз). 

Бул нааразычылыктын себептери: жумушсуздук (25%), ден-соолук 
кызматынын деңгээли (15%), билим алуунун жетишсиздиги (7%). 

Респондеттердин 34%ы үчүн бул суроо жооп берүүгө кыйынчылык 
жаратты. (19-диаграмманы караңыз). 

 
 

 
 

21
18

16

9
6

31

1 балл-өтө 
начар

2 балл 3 балл 4 балл 5 балл-абдан 
жакшы

Жооп бере 
албайм

18-ДИАГРАММА. ЖАРАНДАРДЫН СОЦИАЛДЫК ЧӨЙРӨДӨГҮ 
КӨЙГӨЙЛӨРҮН ЧЕЧҮҮДӨ МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРДЫН ИШ -

АРАКЕТИН КАНТИП БААЛАЙСЫЗ?/N=120 

25%

15%

7%

6%

4%

4%

2%

3%

34%

Жумуш орундарынын жоктугу/жумушсуздук

Медициналык тейлөөнүн жоктугу

Билим алуу мүмкүнчүлүгүнүн жоктугу

Муктаждарга жөлөкпулдун жоктугу (жакырлар, көп 
балалуулар, жумушсуздар, майыптар, жетимдер …

Кепилденген медициналык тейлөөнүн жоктугу

Муктаждардын жөлөк пулунун суммасынын өтө аз 
болушу

Пенсия өлчөмүнүн өтө аз болушу

Башка

Жооп берүү кыйын/Жооп берүүдөн баш тартам

19-ДИАГРАММА. АЗЫРКЫ ТАПТА МАМЛЕКЕТ СОЦИАЛДЫК 
ЧӨЙРӨДӨГҮ КАЙСЫ КӨЙГӨЙЛӨРДҮ ЧЕЧЕ АЛБАЙ ЖАТАТ?/N=120

Орточо балл 

2,5 из 5 
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Кайтуу миграциясынын ыктымалдуулугу 

Көчүп келгендердин дээрлик жарымы (51%) мурда жашаган аймакка 

кайра көчүп кетүүнү каалабаганын билдирген. Көчүп келгендердин 39%ы 
артка кайта тургандарын айтышкан. (20-диаграмманы караңыз). 

Респонденттердин артка кайтпай тургандарынын негизги себептери: 
учурда жашап жаткан аймактагы жашоо жаккандыгы (49%), алар келген 

жакта жумуш орундарынын жоктугу (19%), мурда жашаган жерде жашоо 
шарттарынын начардыгы (12%). Суралгандардын 16%ы суроого жооп 

бере алышкан жок (21-диаграмманы караңыз). 

 
 

 
 

Көчүп келгендер төмөндөгү шарттар менен кайра кичи мекенине кайтууга 

даяр: эгер ал жакта да жумуш орду жана киреше булагы табылса (17%), 
эгер ошол аймактагы жашоо деңгээли көтөрүлсө (12%), эгер киреше таап, 

үй-жайлуу болуп алышса (10%). Ички мигранттардын 14%ы убактылуу 
көчүп келишкен жана мурда жашаган аймакка кайтып барууну 

пландаштырууда (22-диаграмманы караңыз). 

39%

51%

10%

20-ДИАГРАММА. МУРДА ЖАШАГАН АЙМАККА КАЙРА КЕТҮҮНҮ 
САМАЙСЫЗБЫ?/N=120 

Ооба Жок Жооп берүү кыйын

49%

19%

12%

1%

0%

0%

1%

16%

Азыркы жашап жаткан аймак, шарттары жагат

Мурда жашаган жерде жумуш жок

Жашоо-шарттары кыйын

Билим алуу мүмкүнчүлугү жок

Медициналык кызмат жетишсиз

Саясий туруксуздук өкүм сүрөт

Башка

Жооп берүү кыйын/Жооп берүүдөн баш тартам

21-ДИАГРАММА. ЭМНЕ СЕБЕПТЕН КАЙРА КАЙТКЫҢЫЗ 
КЕЛБЕЙТ?/N=73 
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Жер которуу мигранттардын социалдык абалына оң таасирин тийгизет. 

Алардын 41%ы жаңы жерге көчүүдөн кийин жашоо-шартынын сапаты 
бираз жогорулады деп эсептешсе, 19%ы жашоо-шартынын сапаты кыйла 

жогорулады деп эсептешет. 34%ы жашоо-шартынын сапаты өзгөргөн жок 
дешет (23-диаграмманы караңыз). 

Ошентип, көчүү менен байланышкан абалы жана жашоо-шарттарынын 
өзгөрүүсүнө ыраазы болуу – ички мигранттын кичи мекенине кайтууга 

даярдыгына терс таасир жаратат. 

 
 

 
 

17%

14%

12%

10%

7%

3%

2%

37%

Жумуш тапсам же киреше табуу жолдору болсо 
кайтам

Бул жерде убактылуу турам, жакынкы арада 
кетүүнү пландап жатам

Ал аймакта жашоо шарты жогорулаган учурда 
кайтам

Турак-жайга акча чогулткан соң кайтам

Кайтпайм

Окуу соңунда кайтууну пландап жатам

Башка

Жооп берүү кыйын/Жооп берүүдөн баш тартам

22-ДИАГРАММА. КИЧИ МЕКЕНИҢИЗГЕ КАНДАЙ УЧУРДА 
КАЙТУУНУ ЧЕЧЕСИЗ?/N=120 

2%
4%

34%

41%

19%

Кыйла начарлады Начарлады Өзгөрүлгөн жок Бираз жогорулады Кыйла жогорулады

23-ДИАГРАММА. КӨЧҮҮДӨН КИЙИНКИ ЖАШОО ШАРТЫҢЫЗГА 
КАНДАЙ БАА БЕРЕСИЗ?/N=120 
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Туруктуу калктын ички мигранттарга көз карашы 

Белгилүү аймакта туруктуу жашаган респонденттердин 26%ы ички 

мигрант болуп саналган туугандары жана тааныштары бар экенин 
белгилешкен. (С24-диаграмманы караңыз). 

Негизинен булар  Жалал-Абад (15%), Ош (15%), Баткен (10%) жана 
Нарын (10%) облустарынын айыл тургундары. Алардын басымдуулук 

көпчүлүгү өз кичи мекенинен Бишкек шаарына көчүп келгендер (78%) 
(25-диаграмманы караңыз). 

 
 

 
 

26%

70%

4%

24-ДИАГРАММА. СИЗДИН 
ТААНЫШТАРЫҢЫЗДЫН/ТУУГАНДАРЫҢЫЗДЫН АРАСЫНДА 

КЫРГЫЗСТАНДЫН БИР АЙМАГЫНАН БАШКА АЙМАГЫНА 
КӨЧКӨНДӨР БАРБЫ??/N=1480

Ооба

Жок

Жооп берүү кыйын

5%

3%

7%

4%

3%

6%

1%

2%

4%

10%

15%

7%

10%

15%

4%

3%

Бишкек

Баткен облусундагы шаар

Жалал-Абад облусундагы шаар

Ысык-Көл облусундагы шаар

Нарын облусундагы шаар

Ош облусундагы шаар

Талас облусундагы шаар

Чүй облусундагы шаар

Ош

Баткен облусундагы айыл

Жалал-Абад облусундагы айыл

Ысык-Көл облусундагы айыл

Нарын облусундагы айыл

Ош облусундагы айыл

Талас облусундагы айыл

Чүй облусундагы айыл

25-ДИАГРАММА. АЛАР КАЙДАН КӨЧҮП 
КЕЛИШКЕН?/N=381 

78%

1%

3%

2%

1%

1%

1%

5%

5%

1%

2%

0%

0%

0%

2%

КӨЧҮП БАРГАН ЖЕРИ
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Жарандардын ою боюнча, ички миграциянын негизги себептери төмөндөгүлөр: жумуш ордун 

издөө (71%), жашоо-шартын жогорулатууга умтулуу (42%), көбүрөөк киреше табуу мүмкүнчүлүгү 

(19%), билим алуу жана балдарга билим берүү мүмкүнчүлүгү (17%) (26-диаграмманы караңыз). 

Респонденттердин ою боюнча, жергиликтүу калк жалпысынан төмөндөгү негизги аймактарга 

көчүшөт: Бишкек (73%) жана Чүй облусу (16%) (27-диаграмманы караңыз). 

**% көрсөтмө болуп саналбайт, себеби топтогу байкоолордун саны иликтөө үчүн жетишсиз. 

71%

42%

19%

17%

8%

4%

3%

1%

1%

0%

10%

Жумуш издеп

Жалпы жашоо шарттарын жогорулатуу 
максатында

Көбүрөөк киреше табуу максатында

Билим алуу/балдарга билим берүү максатында

Өнүгүү/жетилүү үчүн мүмкүнчүлүктөр болгонүчүн

Турмушка чыккандыгы/үйлөнгөндүгү үчүн

Ден-соолугуна байланыштуу

Балдарына/туугандарына/досторуна 
жакыныраак болуу максатында

Коопсуздук максатында

Саясий абал/көз караштарга байланыштуу

Жооп берүү кыйын

26-ДИАГРАММА. АДАМДАРДЫН ЖЕР КОТОРУУСУНУН 
СЕБЕБИ ЭМНЕДЕ? N=1456*
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Жарандардын пикири боюнча, мигранттардын негизги агымы Ош (41%), Баткен (9%) жана Жалал-

Абад (8%) облустарынан келет. Сурамжылоого катышкандардын 14%ы мигранттар өлкөнүн бардык 

аймактарынан келет деп эсептесе, 12%ы жооп берүүдө кыйналышкан (28-диаграмманы караңыз). 

 

Бир аймакта туруктуу турган жашоочулар, жер которууга чыгынгандардын көбү жаштар (71%) жана 

киреше деңгээли жана квалификациясы төмөн жумушчулар (16%) деп эсептешет. Мындай көз 

караш чындыкты чагылдырат, себеби, айтылган сыпаттар жашы курагы 18-40 жаш болгон, 

кирешеси төмөн жана орто билимге ээ ички мигранттын социалдык-демографиялык портрети 

менен айкалышат.  

73,4%

15,7%

1,8%

1,1%

0,3%

0,2%

0,2%

0,3%

7,0%

Бишкек

Чүй  облусу

Ош

Ысык-Көл облусу

Ош облусу

Жалал-Абад облусу

Баткен облусу

Башка

Жооп берүү кыйын

27-ДИАГРАММА. КАЛК КЫРГЫЗСТАНДЫН ЭҢ КӨП  
КАЙСЫ АЙМАГЫНА КӨЧҮҮДӨ?/ N=1480

41%

14%

9%

8%

5%

4%

3%

2%

1%

1%

0%

12%

Ош облусу

Бардык аймактар

Баткен облусу

Жалал-Абад облусу

Ош

Нарын облусу

Түштүк региондор

Ысык-Көл облусу

Чүй облусу

Талас облусу

Бишкек

Жооп берүү кыйын

28-ДИАГРАММА. АЛАР НЕГИЗИНЕН КАЙСЫ 
АЙМАКТАРДАН КӨЧҮП КЕЛИШҮҮДӨ?/ N=1480
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Туруктуу калктын ою боюнча, ички мигранттардын жер которууда бетме-бет келген 

кыйынчылыктары – бул, негизинен, турак-жай маселелери (51%), жумуш ордунун жоктугу (33%), 

маяна көлөмү жетишээрлик кызматтын жоктугу (21%). Сурамжылоого катышкандардын көбү (21%) 

бул суроого так жооп кайтарышкан жок. 

 

Респонденттер өлкөдөгү ички миграциянын деңгээлин жогоруга жакыныраак – 5 баллдан 3,5 балл 

деп баалашты. Респонденттердин 30%ы бул суроого так жооп бере алышкан жок (31-диаграмманы 

караңыз). 
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29-ДИАГРАММА. ЖЕР КОТОРУУГА КӨБҮРӨӨК ДУУШАР 
БОЛГОНДОР КИМ?/N=1480

51%

33%

21%

10%

7%

5%

4%

1%

21%

Турак-жай маселелери

Жумуш ордуларынын жоктугу

Маяна көлөмү жетишээрлик болгон жумуш 
ордуларынын жоктугу

Жашаган жери боюнча катталуу маселелери

Балдарды мектепке/бала бакчага орноштуруу 
боюнча маселелер

Ден-соолук кызматтарынын жетишсиздиги 
боюнча маселелер

Алардын көйгөйлөрү жок

Башка

Жооп берүү кыйын/Жооп берүүдөн баш тартам

30-ДИАГРАММА. МИГРАНТТАР КӨЧҮҮДӨ КАНДАЙ КӨЙГӨЙЛӨРГӨ 
ДУУШАР БОЛУШАТ?/ N=1480
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Туруктуу жашоочулардын басымдуу көбү ички миграциянын деңгээлинин жогору болгонуна терс 

көз карашта, бул параметр боюнча баалоо 5тен 2,5 балла болуп көрсөтүлдү (32-диаграмманы 

караңыз). 

 

Ошондой эле респонденттер ички миграцияга байланыштуу суроолорду чечүүдө мамлекеттик 

органдардын ишин да төмөн баалашты – 5тен 2,1 балл. (33-диаграмманы караңыз). 

4%

10%

25%

8%

23%

30%

1 балл-өтө 
төмөн

2 балл 3 балл 4 балл 5 балл-абдан 
жогору

Жоп бере 
албайм

31-ДИАГРАММА. ӨЛКӨДӨГҮ ИЧКИ МИГРАЦИЯНЫН ДЕҢГЭЭЛИНЕ 
БЕРГЕН БААҢЫЗ/N=1480

Орто балл

5тен 3,5

39%

10% 11% 11%

16%
13%

1 балл-абдан 
терс

2 балл 3 балл 4 балл 5 балл-абдан 
жакшы

Жооп бере 
албайм

32-ДИАГРАММА. КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ИЧКИ МИГРАЦИЯ 
ДЕҢГЭЭЛИНИН ЖОГОРУ БОЛУУСУНА КӨЗ КАРАШЫҢЫЗ?/N=458

Орто балл

5тен 2,5
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Ички миграция маселелерин чечүүдө мамлекеттик органдардын ишин төмөн баалануусунун 

негизги себептери болуп төмөндөгүлөр табылды: өлкөнүн элет аймактары өнүктүрүлбөйт жана ал 

жактагы жашоо шарттар төмөндөп баратат (51%), ички мигранттар оор акыбалда жашашат, аларга 

социалдык коргоо көрсөтүлбөйт (14%), ички миграцияны көзөмөл кылуучу механизмдер иштебейт 

же болбосо начар иштейт (12%). Суралгандардын 15%ы бул суроого так жооп бере алышкан жок 

(34-диаграммуаны караңыз). 

 

Тышкы миграциянын келечек абалы 
Тышкы миграциянын келечектеги абалын баалоо үчүн Кыргызстандын территориясындагы 

туруктуу жашоочуларга жакынкы арада чет өлкөгө көчүү ою болуп-болбогондугу тууралуу суроо 

23%

17%

10%

3% 4%

42%

1 балл-өтө 
начар

2 балл 3 балл 4 балл 5 балл-абдан 
жакшы

Жооп бере 
албайм

33-ДИАГРАММА. ИЧКИ МИГРАЦИЯ СУРООЛОРУН ЧЕЧҮҮДӨ 
МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРДЫН ИШИНЕ БЕРГЕН 

БААҢЫЗ?/N=1480

Орто балл

5тен 2,1

51%

14%

12%

4%

3%

15%

Аймактардын өнүктүрүлбөгөнү, элет 
жерлериндеги жашоо шартынын төмөдөншү 

ички миграциянын өсүшүнө алып келет

Ички мигранттар катаал турмуш шарттарында 
жашашат, аларга тиешелүү социалдык колдоо 

көрсөтүлбөйт же аз көрсөтүлөт

Ички миграцияны жөнгө салуу механизмдери 
иштебейт же начар иштейт

Муктаж мигранттарга жөлөкпулдун жоктугу

Мигранттарды каттоо системасы жаман иштейт 
же такыр иштебейт

Жооп берүү кыйын/Жооп берүүдөн баш тартам

34-ДИАГРАММА. ИЧКИ МИГРАЦИЯ МАСЕЛЕЛЕРИН ЧЕЧҮҮДӨ 
МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРДЫН КАЙСЫ ИШИНЕ НААРАЗЫСЫЗ?/

N=752
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узатылды. Тургундардын көбүнүн (84,4 %) жакынкы жылдары чет өлкөгө көчүү ою жок экени 

белгилүү болду. (35-диаграмманы карңыз). 

 

Ошентсе да, эмиграцияга жашаган аймагы, жашы, билим жана үй бүлөлүк абалы сыяктуу 

факторлор таасир этет.  

Көпчүлүк учурда Бишкек шаарынын 18ден 24 жашка чейинки, никесиз, жогорку жана толук эмес 

жогорку билимге ээ болгон тургундары эмиграцияга кабылуу ыктымалы бар.   

Эмиграцияга эң аз кабылуу ыктымалы 40тен 54 жашка чейинки жана 65 жаштан улуу, никеси бар, 

орто билимге ээ тургундарда бар. (36-39-диаграммаларды караңыз). 

 

9,5%

84,4%

6,1%

35-ДИАГРАММА. ЖАКЫНКЫ АРАДА БАШКА ӨЛКӨГӨ 
КЕТЧҮ (ӨЛКӨДӨН БИРОТОЛО КЕТҮҮ) ПЛАНДАРЫҢЫЗ 

БАРБЫ?/N=1480

Ооба

Жок

Так жооп бере албайм

15%

14%

11%

17%

12%

7%

6%

6%

7%

77%

81%

83%

80%

84%

90%

88%

85%

89%

8%

6%

6%

3%

4%

3%

6%

8%

4%

Бишкек

Ош

Чүй облусу

Талас облусу

Нарын облусу

Ысык-Көл облусу

Жалал-Абад облусу

Ош облусу

Баткен облусу

36-ДИАГРАММА. БАШКА ӨЛКӨГӨ БИРОТОЛО КӨЧҮҮ НИЕТИҢИЗ 
БАРБЫ?/АЙМАКТАРДЫН КӨРСӨТМӨСҮ БОЮНЧА ,N=1480 

Ооба Жок Так жооп бере албайм
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15%

11%

7%

5%

1%

77%

82%

90%

87%

94%

8%

7%

3%

8%

5%

18-24 жаш

25-39 жаш

40-54 жаш

55-64 жаш

65+ жаш

37-ДИАГРАММА. БАШКА ӨЛКӨГӨ БИРОТОЛО КӨЧҮУ ПЛАНЫҢЫЗ 
БАРБЫ?/ ЖАШ-КУРАК КӨРСӨТМӨСҮ БОЮНЧА,N=1480 

Ооба Жок Так жооп бере албайм

20%

7%

5%

24%

73%

87%

93%

71%

7%

6%

3%

6%

үйлөнгөн эмес/турмушка 
чыккан эмес

үйлөнгөн/турмушка чыккан

аялы каза болгон/жесир

ажырашкан

38-ДИАГРАММА. БАШКА ӨЛКӨГӨ БИРОТОЛО КӨЧҮҮ 
ПЛАНДАРЫҢЫЗ БАРБЫ?/ҮЙ БҮЛӨЛҮК АБАЛЫНА 

ЖАРАША,N=1480 

Ооба Жок Так жооп бере албайм
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Социалдык баалардын индекси 
Социалдык баалардын индекси жарандардын өлкөдөгү абалга кандай баа бергендигин көрсөтөт. 

Көрсөтмөлөр “Өлкөдөгү азыркы абалга кандай баа бересиз?” сууроосунун негизинде түзүлөт. Ар 

бир индекс “абдан жакшы”, “жакшы”, “дээрлик жакшы”, “өтө жаман”, “жаман”, “дээрлик жаман” 

жоопторунун арасындагы айырма катары түзүлөт. Индекс -100дөн 100гө чейинки пункттагы 

маанини туюндурушу мүмкүн. Индекстин мааниси канчалык жакшы болсо, жарандардын пикири 

боюнча өлкөдөгү абал ошончолук жакшы деп бааланат.  

Респонденттердин жалпы саны боюнча социалдык баалардын индекси 5 пунктту түздү,  бул –

өлкөдөгү абалдын калкты анча канааттандырбаганын, ошентсе да калктын берген баасы оң, 

башкача айтканда орточо экенин маалымдайт. 

Эгер социалдык баалардын индексин респонденттердин аймактагы жашоо мөөнөтүнүн 

көрсөтмөсү боюнча карай турган болсок, өлкөдөгү абал белгилүү аймакта жашаган калкты ички 

мигранттарга салыштырмалуу көбүрөөк канааттандырары айкын. Туруктуу калктын социалдык 

бааларынын индекси 7 пунктту түзсө, ички мигранттардыкы 17 пунктту түзөөрү белгилүү болду. 

(40-41-диаграммаларды караңыз). 

11%

6%

6%

24%

16%

89%

87%

90%

65%

79%

0%

7%

4%

11%

5%

Билими жок

Орто билимдүү

Кесиптик орто билимдүү

Толук эмес жогорку 
билимдүү/студент

Жогорку билимдүү

39-ДИАГРАММА БАШКА ӨЛКӨГӨ БИРОТОЛО КӨЧҮҮ ПЛАНЫҢЫЗ 
БАРБЫ?/БИЛИМИ БОЮНЧА,N=1480 

Ооба Жок Так жооп бере албайм
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4%

10%

36%

23%

11%

11%

6%

4%

3%

31%

19%

19%

16%

8%

4%

11%

36%

23%

11%

10%

5%

Абдан жакшы

Жакшы

Дээрлик жакшы

Дээрлик жаман

Жаман

Өтө жаман

Так жооп бере 
албайм

40-ДИАГРАММА. ӨЛКӨДӨГҮ АБАЛГА БЕРГЕН ЖАЛПЫ БААҢЫЗ?

Жалпы калк, n=1600 Ички мигранттар, n=120 Туруктуу калк, n=1480

-17

7
5

Ички мигранттарТуруктуу калкЖалпы калк

41-ДИАГРАММА. СОЦИАЛДЫК БААЛАРДЫН ИНДЕКСИ /N=1600 

Ички мигранттар Туруктуу калк Жалпы калк
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ИЛИКТӨӨ УСУЛДАМАЛАРЫ 

Сурамжылоо CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) телефон аркылуу сурамжылоонун 

атайын компьютердик системасынын жардамы менен жүргүзулдү. Мындай ыкма социалдык 

маанидеги көйгөйлүү суроолор боюнча маалыматты тез жана сапаттуу топтоого мүмкүнчүлүк 

түзөт. Телефондук сурамжылоонун маанилүү артыкчылыгы болуп маалыматты тез чогултуп, тез 

иштеп чыгуу мүмкүнчүлүгү эсептелет. Дагы бир артыкчылыгы – анын ишенимдүүлүгүндө, себеби, 

уюм өзү оператордун бөлмөсүндө болуп, сурактын жүрүшүн жеке көзөмөлүнө ала алат. Мындан 

сырткары, сурамжылоо жүргүзгөндөр супервайзердин көзөмөл алдында болушат. Супервайзер 

жүрүп жаткан сүйлөшүүлөрдүн ичинен каалаганын укканга, интервьюерлердин ишин текшерип 

турууга мүмкүнчүлүгү бар.  

Сурамжылоо үчүн уюлдук телефондордун номерлери атайын компьютердик программа аркылуу 

капыстык менен тандалган. Мындан сырткары, стационардык телефондорго чалуу үчүн ар бир 

областтын стационардык телефон номерлеринин маалымат базасы колдонулган.  

 

Изилдөө жыйындысы  

Изилдөө жыйындысы катары Кыргызстандын 18 жаштан улуу, өлкөнүн 9 аймагында: Бишкек 

шаары, Ош шаары, Чүй облусу, Ысык-Көл облусу, Талас облусу, Нарын облусу, Жалал-Абад облусу, 

Ош жана Баткен облустарында туруктуу жашаган шаар жана айыл тургундары тандалган.   

1-таблица. Тандоо жана генералдык жыйындыларды демографиялык 
мунөздөмө боюнча салыштыруу  

                                                           
1 УСТтин электрондук маалымат базасы НСК: http://www.stat.kg/ru/statistics/naselenie/  

Мүнөздөмө Улуттук СтатКомдун 2018-

жылкы маалыматына ылайык 
өлкө боюнча пайыздык 
көрсөтмөлөр1 

Тандоодогу 

бөлүштүрүү 

Жынысы   

Эркектер 49,6% 46,6% 

Аялдар 50,4% 53,4% 

Жаш курагы   

18-24 19,1% 19,9% 

25-39 37,9% 37,4% 

40-54 24,2% 24,6% 

55-64 11,5% 11,1% 

65+  7,3% 7,1% 

Облус   

Бишкек шаары 16% 17,5% 

Ош шаары 4,6% 5,0% 

Баткен облусу 8,2% 7,9% 

Жалал-Абад облусу 19% 18,5% 

Ысык-Көл облусу 7,7% 7,8% 

Нарын облусу 4,5% 4,3% 

Ош облусу 21% 19,9% 

Талас облусу 4,1% 3,9% 

Чүй облусу 14,7% 15,3% 
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Тандоо ыкмалары 

Сурамжылоо үчүн жети облус, Бишкек жана Ош шаарлары бирдей 

тандалды. Тандоонун мындай бирдей бөлүштүрүлүшү статистикалык ката 
ыктымалын азайтууга жол ачты. Мындай көлөмдөгү сурамжылоо үчүн ката 

ыктымалы төмөндөгү формула боюнча саналды: 

Moe =
1

√𝑛
 

n – тандоонун көлөмү. 
 

Сурамжылоого жалпысынан 1600 адам катышты. Мындай көлөмдөгү 
тандоо жыйындысы үчүн статистикалык ката ыктымалы 95%дык ишеним 

даражасында 2,5%га барабар. 
Респонденттерди жалпы тандоо жыныстык жана курактык квота, аймактык 

квота (облус/шаар/айыл), ошондой эле жалаң мобилдик телефон/жалаң 
стационардык телефон/мобилдик да, стационардык да телефон колдонгон 

респонденттердин квотасы аркылуу өткөрүлдү.  
Стационардык телефондорго чалууда, жооп берген адам респондент 

катары тандалды. Стационардык номерлер жалпы маалымат базасынан 
алынып, капыстык тандоо менен аныкталды. Уюлдук номерлерге чалууда, 

жооп берген адам респондент катары тандалды. Уюлдук номерлер атайын 
программанын жардамы менен капыстык тандоо менен аныкталды. 

Сурамжылоого төмөнкү уюлдук операторлордун жана стационардык 

байланыш операторунун кызматын колдонгон жарандар катышты: 
-Beeline  

-Megacom  

-O! 

-Кыргызтелеком 

 
Чогулган маалыматты иликтөө 

Сурамжылоонун жыйынтыктарын иштеп чыгуу үчүн SPSS статистикалык 
жана эконометрикалык моделдөөнүн атайын программалык камсыздоо 

пакети пайдаланылды. 

 
Колдонулган аспаптар 

Телефондук сурамжылоонун анкетасы 7 демографиялык суроодон жана 
калктын өлкөдөгү коомдук-саясий абалынан канчалык деңгээлде 

кабардар экенин аныктоочу 15  суроодон турган.  

Анкета көмүскө жана чала көмүскө суроолордон түзүлгөн. Срамжылоо 
орус тилинде түзүлүп, кыргыз тилине которулган. Эки варианты тең 

сурамжылоонун катышуучусунун тилине жараша колдонулган.  


