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«Таза шайлоо - өлкөнү туруктуу өнүктүрүүнүн негизи» маселеси боюнча 

Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин 

2014-жылдын 25-апрелиндеги чечиминин аткарылышынын жүрүшү 

жөнүндө 

 

Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Таза шайлоо - өлкөнү туруктуу 

өнүктүрүүнүн негизи» маселеси боюнча Туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук 

кеңештин 2014-жылдын 25-апрелиндеги чечиминин аткаруусу жөнүндө 

маалыматын угуп, төмөнкүдөй чечим кабыл алды: 

 

1. Даректик каттоонун автоматташтырылган системаларын жана 

жарандык абалдын актыларын каттоону кошкондо, анын ичинде жарандардын 

биометрикалык маалыматтарын камтыган Калкты бирдиктүү мамлекеттик 

каттоону этап-этабы менен түзүү боюнча иш жөнүндө Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн маалыматы көңүлгө алынсын. 

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү: 

а) Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча 

борбордук комиссиясы менен бирдикте: 

- шайлоочулардын тизмелерин түзүү жана актуалдаштыруу, ошондой эле 

добуш берүү күнү шайлоочуларды идентификациялоо боюнча аткаруу бийлик 

органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бардык 

деңгээлдеги шайлоо комиссиялары менен өз ара аракеттенүүсүнүн механизмин 

зарыл болгон учурда колдонуудагы мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү жана 

толуктоолорду киргизүү менен иштеп чыксын; 

- 2015-жылга республикалык бюджетти тиешелүү түрдө  түзөтүү менен 

шайлоочуларды идентификациялоонун аппараттык-программалык 

каражаттарын сатып алуу үчүн финансылык ресурстардын зарыл көлөмүн 

аныктасын. 

б) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу 

өкүлдөрүн, акимдерди, шаарлардын мэрлерин, айыл өкмөт башчыларын тартуу 

менен жарандардан биометрикалык маалыматтарды жыйноодо Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматына ушул 



акцияны маалыматтык жактан кеңири чагылдыруу менен ар тараптан жана 

толук көмөк көрсөтсүн.  

3. Кыргыз Республикасынын шайлоо системасын өркүндөтүү боюнча 

жумушчу топ (Жумушчу топ) жарандардын биометрикалык маалыматтарын, 

Калктын бирдиктүү мамлекеттик реестринин базасында шайлоочулардын 

тизмелерин түзүүнү камтыган, ошондой эле мыйзамда белгиленген тартипте 

биометрикалык маалыматтарды берген жарандарга гана добуш берүү уруксат 

берүү жөнүндө ченемди караган тиешелүү мыйзам долбоорлорун иштеп 

чыксын жана Жумушчу топтун мүчө-депутаттары аркылуу Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизсин. 

4. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине Жумушчу топтун мүчө-

депутаттары тарабынан демилге кылынган мыйзам долбоорлорун карап 

чыгуунун жана 2014-жылдын 15-декабрынан кеч эмес кабыл алуунун 

артыкчылыктуу тартибин камсыз кылуу сунушталсын. 

5. 2015-жылдын биринчи кварталында Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү 

боюнча борбордук комиссиясынын 2015-жылдагы Кыргыз Республикасынын 

Жогорку Кеңешине шайлоого даярдык көрүүнүн жүрүшү жөнүндө маалыматы 

угулсун. 

6. Бул Чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын 

Президентинин Аппаратына жүктөлсүн. 
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