
Базар-Коргон аймактык шайлоо комиссиясы

2021-жылдын 17-апрелиндеги Базар-Коргон шаардык кенешине талапкерлердин тизмесин 
корсоткон “Ишеним” саясий партиясынын арызын кароо женунде.

ЧЕЧИМ № М .

Базар-Коргон шаары 18-апрель 2021-ж.

Чогулушка катышты: Базар-Коргон АШ К мучолору - 12 адам

Ж ыйынды АШ К терагасы  -  М адумаров Н. сез суйлоп кун тартибиндеги каралып жаткан арыз менен 
жьгйындын катышуучуларын тааныштырды. Арыздануучулар ез арызында “Ишеним саясий партиясынын 
талапкерлеринин тизмеси саясий партиянын конференциясында баш ка тизме бекитилип, ал эми аймактык 
шайлоо комиссиясына тапшырылган талапкерлердин тизмеси езгерулуп калгандыгын билдирген. “Иш еним” 
саясий партиясынын талапкерлердин тизмесин бекиткен кон ф ерен ц и ям и  (жыйынын) еткоруу ж енунде 
аймактык шайлоо комиссиясына билдируу берген эмес. Башкача айтканда “Ишеним” саясий партиясы 
талапкерлердин тизмесин бекиткен конференциясында аймактык шайлоо комиссиясы к^гышкан эмес жана 
2021-жылдын 1-мартында талапкерлердин тизмесин жана бекиткен чечимин сасяий партиянын Базар-Коргон 
шаары боюнча координатору Д .М алабеков жана шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу екул К.Нарынбаев 
тарабынан тапшырылган. 2021-жылдын 1-мартында тапшырылган талапкерлердин тизмеси сасяий партиянын 
Базар-Коргон шаары боюнча координатору Д.М алабековдун колу жана м ееру менен тастыкталган. Ошол эле 
талапкерлердин тизмелери КР БШ К-нын сайтына, Е-талапкер баракчасына жана “Ж алал-Абад М едиа” 
борборунун сайтына жана “А кыйкат” гезитине жарыяланган жана ар бир шайлоо участкаларына жеткирилген. 
Ж е болбосо саясий партиянын тизмесиндеги ар бир талапкер учун 2021-жылдын 11-мартынан тартып

талапкерлердин тизмелери жеткиликтуу болгон.
КР “Ж ергиликтуу кенештердин депутаттарын шайлоо ж енунде” М ыйзамынын 44-беренесинин 3- 

пунктунун негизинде “Талапкерлердин тизмесин каттоо добуш беруу кунуне чейин 3 календардык кун 

калгандан кечиктирбестен теменку учурларда жокко чыгарылат :
1 )саясий партия талапкерлердин тизмесин кайра чакыртып алганда жана шайлоого катышуудан баш

тартканда;
Ошондой эле аталган М ыйзамдын 54-беренесинин 2-пунктуна ылайык Саясий партия ар кандай 

убакта. бирок добуш беруу кунуне чейин 3 календардык кунден кечиктирбестен талапкерлердин тизмесин 
чакыртып алууга жана шайлоого катышуудан баш тартууга же болбосо тиешелуу аймактык шайлоо 
комиссиясына жазуу жузундогу тиешелуу арыз беруу менен талапкерди тизмеден чыгарып салууга укуктуу.

Башкача айтканда жогорудагы белгиленген М ыйзамдын беренелерине ылайык Сиздерде добуш беруу 
кунуне 3 календардык кун калганга чейин талапкерлердин тизмесин чакыртып алууга жана езгертууге 
мумкунчулук болгондугун белгилейбиз. 2021-жылдын 7-апрелине чейин Ишеним саясий партиясы 
тарабынан талапкерлердин тизмеси бою нча аймактык шайлоо комиссиясына эч кандаи кайрылуу тушкен 

эмес.
Баяндалгандардын негизинде, «Ж ергиликтуу кенештердин депутаттарын шайлоо женунде» Кыргыз 

Республикасынын М ыйзамын жана «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум еткеруу боюнча 
шайлоо комиссиялары ж енунде» Кыргыз Республикасынын М ыйзамынын 20-беренесин жетекчиликке алып, 

Базар-Коргон аймактык ш айлоо комиссиясы
Ч Е Ч И М  К Ы Л А Т

1.2021-жылдын 17-апрелиндеги “Иш еним” саясий партиясынын арызы жуйоосуз деп табылсын.
2. Уш ул чечимдин кечурмесу “Ишеним” саясий партиясына ж енетулсун.
3. Нааразы тарап 3 кундун ичинде КР БШ К-сына арызданууга укуктуу экендиги керсетулсун.*

Базар-Коргон АШ К нын торагасы:

АШ Кнын катчысы:

Н.М адумаров

/
Э. Ж умабаева


