Токтогул аймактык шайлоо комиссиясына
«Эл Умуту» саясий партиясынын лидери
Дуйшеналиев Болотбек Согушбековичтен
Дарек: Штаб, Токтогул шаары, Суеркулов
кочоосу №9
Тел: 0706168861

Арыз

Беруумдун себеби, 10.04.2022 жылы боло турган Токтогул шаардык
кенешинин шайлоосунда №2239 Данканай участкасындагы 09.04.2022жылы
мумкунчулугу чектелген жарандарыбыз УШКнан сырткары шайлоо «чапма
жашик» маалында, Эл Умуту саясий партиясынын байкоочу окулу катышып,
№2239 Данканай участкасында одоно шайлоо мыйзамдары бузулганын
аныктап, видео козомол жургузгонго жетиштик. Ошондуктан шайлоо
мыйзамсыз отуп жаткандыгына байланыштуу №2239 чапма жашик
шайлоосунун жыйынтыгын жокко чыгарып беруунузду суранам.

Арыз ээси

09.04.2022Ж.

Токтогул аймактык шайлоо комиссиясы
№24- ЧЕЧИМ
Токтогул шаары :

09.04. 2022-жыл

Отурумга катышкандар: 11
1.
2.
3.
4.
5.

П. Бошкоева
Б. Жумагулова
З.Абдиева
А. Токталиева
В. Куттубаева

6. Ж. Мадылбаева
7. И. Жанузакова
8. Б. Матмусаева
9. А. Шадыбекова
10. Алмазбек кызы Жазгул
11. Чому кызы Мээрим

Аймактык шайлоо комиссиясынын отурумунун кун тартибиндеги маселеси:
«Эл-Умуту» саясий партиясынын арызын кароо женунде
Угулду: Аймактык шайлоо комиссиясынын катчысы П.Бошкоева 2022-жылдын
09-апрель куну
Эл-Умуту саясий партиясынын лидери Б.С.Дуйшеналиевден №2239
Данканай участкасындагы чапма яшик маалында одоно шайлоо мыйзамдары бузулганын
белгилеген жана видео материалы менен арыз тушконун аймактык шайлоо комиссиясынын
курамына тааныштырды.
Аймактык шайлоо комиссиясынын арыз даттанууларды кароо боюнча комиссияньш
мучелеру:
Б.Жумагулова, А.Токталиева жана шайлоо
комиссиянын мучелеру
И.Жанузакова, Б.Матмусаевалар томондегулерге токтолду.
“Жергиликтуу
кецештердин
депутаттарын
шайлоо
женунде”
Кыргыз
Республикасынын Мыйзамынын 7, 8, 8-1-беренелеринин негизинде Токтогул аймактык
шайлоо комиссиясы №2239 Данканай участкасындагы чапма яшик маалында (бизге
керсетулген видео баяндын негизинде) одоно шайлоо мыйзамдары бузулбагандыгын
белгилешти.
Кун тартибиндеги маселе боюнча шайлоо комиссиясынын отуруму
Чечим кылат:
1. Эл-Умуту саясий партиясынын лидери Б.С.Дуйшеналиевдин арызы негизсиз деп
табылсын.
2.Ушул чечимди билдируу учун К Р , шайлро жана референдум откеруу боюнча
борбордук
комиссиясына
жана Эл-Умуту саясий партиясынын лидери
Б.С.Дуйшеналиевге жонотулсун.

АШКнын катчысы:

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОКТОГУЛЬСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ
ТОКТОГУЛ АЙМАКТЫК

ШАЙЛОО

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КОМИССИЯСЫ

721600 Токтогул ш., Суеркулов кеч №1
тел 03747-50029

721600 г. Токтогул ул. Суеркулова №1
тел 03747-500 29
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2022-ж.

“Эл-Умуту”
саясий партиясынын лидери
Дуйшоналиев Болотбек
Согушбековичке

Билдируу
2022-жылдын 09-апрель куну сиздерден тушквн арызга Токтогул
аймактык шайлоо комиссиясы темендвгудей жооп берет.
“Жергиликтуу кецештердин депутаттарын шайлоо женунде” Кыргыз
Республикасынын Мыйзамынын 7, 8, 8-1-беренелеринин негизинде
Токтогул аймактык шайлоо комиссиясы №2239 Данканай участкасындагы
чапма яшик маалында (бизге керсетулген видео баяндын негизинде). одоно
шайлоо мыйзамдары бузулбагандыгын билдирет.
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Токтогул аймактык шайлоо

комищшшнын. катчыеы._____ ___

П-Бошкоева

