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М А А Л Ы М А Т 

(Сузак РИИБдин МЭЖна 02-043-2020-001741 саны менен  

катталган материал боюнча) 

 

 

2020-жылдын 28-декабрь күнү Кыргыз Республикасынын Борордук 

шайлоо комиссиясынын ыкчам чара көрүү тобуна ватсап аркылуу “Общее 

дело” Коомдук фонду тарабынан Сузак районунун Ленин айыл округунун 

Жыгач-Коргон айылында Кыргыз Республикасынын Президентинин 

мөөнөтүнөн мурда шайлоону жана референдум өткөрүү боюнча үгүттөө 

иштерин жүргүзүүдө Кыргыз Республикасынын Президенттигине талапкер 

Жапаров Садыр Нуркожоевичтин үгүтчүлөрү шайлоочулардын үйлөрүнө 

барып, паспорттук маалыматтарын толтуруп жазып кетип жатышкандыгы 

боюнча маалымат келип түшкөн.  

Аталган маалымат Сузак аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан 

2020-жылдын 29-декабрь күнү юридикалык баа берүү үчүн Сузак РИИБне 

жиберилген. 

Бул маалымат боюнча топтолгон материалдар, 2020-жылдын 30-декабрь 

күнү Сузак РИИБдин МЭЖна 02-043-2020-001741 саны менен катталган. 

Текшерүүнүн жүрүшүндө, “Общее дело” коомдук фондунун кызматкери 

Сузак районунун Ленин айыл округунун Жыгач-Коргон айылынын тургуну 

1961-ж.т. Анарбаева Бактыгүл Чынгызовна түшүнүк катында 2020-жылдын 

15-декабрынан тартып “Общее дело” коомдук фондунда байкоочу болуп 

иштеп келе жаткандыгын, Сузак районунун Ленин айыл округунун Жыгач-

Коргон айылында Кыргыз Республикасынын Президенттигине талапкер 

С.Жапаровтун үгүтчүлөрү тарабынан шайлоочулардын эч кандай 

шайлоочулардын паспортторунун маалыматтарын жазылып алынып 

кетишбегендигин, Кыргыз Республикасынын БШКна андай мааламттарды 

жибербегендигин билдирген. 



Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президенттигине талапкер 

С.Жапаровтун Сузак районунун Ленин айыл округу боюнча кординатору 

Жылчымышев Замир Эгембердиевич түшунук катында, өзу тейлеген Сузак 

районунун Ленин айыл округунун Жыгач-Коргон айылында шайлоочулардын 

эч кандай паспорт анкеталарын жазышбагандыгын, курулай дооматтар менен 

жалган маалымат таратып жатышкандыгын билдирген. 

Аталган материал боюнча текшерүүнүн жыйынтыгында, Сузак 

районунун Ленин айыл округунун Жыгач-Коргон айылында Кыргыз 

Республикасынын Президентинин мөөнөтүнөн мурда шайлоону жана 

референдум өткөрүү боюнча үгүттөө иштерин жүргүзүүдө Кыргыз 

Республикасынын Президенттигине талапкер Жапаров Садыр 

Нуркожоевичтин үгүтчүлөрү шайлоочулардын үйлөрүнө барып, паспорттук 

маалыматтарын толтуруп жазып кетип жатышкандыгы боюнча 

такталбагандыктан жана аталган окуя боюнча кылмыш, жорук жана бузуунун 

белгилери байкалбагандыктан 2020-жылдын 30-декабрь күнү топтолгон 

материалдар Сузак РИИБдин номенкулатуралык көктөмөсүнө №38 катар саны 

менен тиркелген. 
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