
 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана 

референдум өткөрүү боюнча борбордук 

комиссиясынын 

2020-жылдын 29-октябрындагы 

№ 278 токтомуна 1-тиркеме 

 

Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону өткөрүүдө Кыргыз 

Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлерди каттоо үчүн 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук 

комиссиясына берилүүчү документтердин формаларынын 

ТИЗМЕГИ 

1. Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону өткөрүүдө Кыргыз 

Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлерди каттоо үчүн Кыргыз 

Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына 

берилүүчү документтер: 

1.1. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна өз талапкерлигин 

көрсөтүү ниети жөнүндө талапкердин арызы (1-форма); 

1.2. Талапкерди Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна көрсөтүү 

жөнүндө саясий партиянын съездинин чечиминин протоколу (2-форма); 

1.3. Саясий партиядан талапкерлигин көрсөтүүгө макулдугу жөнүндө талапкердин 

арызы (3-форма); 

1.4. Башка мамлекеттин жарандыгы жоктугу жөнүндө маалыматтар (4-форма); 

1.5. Башка мамлекеттин жарандыгы бардыгы же жоктугу (анын ичинде мурдагы 

жарандыктары, башка жарандыктары) жөнүндө жеке маалыматтарды иштеп чыгууга кат 

жүзүндөгү макулдугу (5-форма); 

1.6. Шайлоого катышуудан баш тартуу жөнүндө талапкердин арызы (6-форма); 

1.7. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер жөнүндө 

маалыматтар (7-форма); 

1.8. Талапкердин паспортунун көчүрмөсү; 

1.9. Иштеген же окуган жеринен маалымкат; 

1.10. Шайлоо күрөөсүн төккөндүгүн ырастоочу документ.  

2. Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону өткөрүүдө ыйгарым укуктуу 

өкүлдөрдү, шайлоо комиссиясындагы өкүлдөрдү, ишенимдүү адамдарды, байкоочуларды 

каттоо үчүн Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча 

борбордук комиссиясына берилүүчү документтер: 

2.1. Ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө талапкердин арызы (8-форма); 

2.2. Талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлү болууга макулдугу жөнүндө арызы           

(9-форма); 

2.3. Ыйгарым укуктуу өкүлдү кайра чакырып алуу жөнүндө кабарлама (10-форма); 

2.4. Ишенимдүү адамды дайындоо жөнүндө талапкердин арызы (11-форма); 

2.5. Ишенимдүү адам болууга макулдугу жөнүндө арызы (12-форма); 

2.6. Ишенимдүү адамдарды кайра чакырып алуу жөнүндө кабарлама (13-форма); 

2.7. Шайлоо комиссиясындагы өкүлдү дайындоо жөнүндө арызы (14-форма); 

2.8. Өкүлдү кайра чакырып алуу жөнүндө кабарлама (15-форма). 

 

 



 

1-форма 

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо 

жана референдум өткөрүү боюнча  

борбордук комиссиясына 

Кыргыз Республикасынын жараны 

_______________________________ 

(ФАА) 

_______________________________ 

(туулган датасы, ишинин же  

_______________________________ 

кызматынын (ишинин түрү) негизги  

_______________________________ 

жери) 

_______________________________ 

(жашаган жеринин дареги, телефону) 

_______________________________ 

 

АРЫЗ 

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык 

Мыйзамынын 49-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык, мен Кыргыз Республикасынын 

Президентинин кызмат ордуна өз талапкерлигимди көрсөтүүгө ниеттенемин, ушуга 

байланыштуу өзүн өзү көрсөтүү тартибинде өз талапкерлигимди көрсөтүүдөмүн. 

Эгерде шайланып калсам, Кыргыз Республикасынын Президентинин статусуна 

айкалышпаган ишимди токтотууга милдеттенемин. 

_______________________                     _________________________ 

(колу)                                                     (талапкердин ФАА) 

_________________ 

(дата) 

Тиркелет: 

документтер: 

1. Башка мамлекеттин жарандыгы жоктугу жөнүндө; 

2. Жеке маалыматтарды чогултууга жана иштеп чыгууга, анын ичинде башка 

мамлекеттин жарандыгы бардыгы же жоктугу (анын ичинде мурдагы жарандыктары, 

башка жарандыктары) жөнүндө кат жүзүндөгү макулдугу (5-форма); 

3. Паспорттун көчүрмөсү; 

4. Мамлекеттик тилди “Ортодон жогору” билүү деңгээли жөнүндө сертификат. 

Эскертүү: арыз кагаз жана машинада окулчу түрлөрүндө берилет берилет. 



2-форма 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИН МƟƟНƟТΥНƟН 

МУРДА ШАЙЛОО 

____________________________________________________ 

(саясий партиянын аталышы) 

ЧЕЧИМ № ____________________________ 

______________________________________________________ 

(көрсөтүү керек: кезектеги (кезексиз) съезддин (чогулуштун, конференциянын)   

_________________________________________________ 

(өткөрүлгөн жер)                                                         (дата)              

2021-жылдын 10-январына дайындалган Кыргыз Республикасынын Президентин 

шайлоого катышуу үчүн Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна  

________________________________________________________ 

(саясий партиянын аталышы) 

саясий партиясынан талапкерди көрсөтүү жөнүндө. 

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык 

Мыйзамынын 49-беренесине ылайык жана жашыруун добуш берүүдө добуштарды 

саноонун натыйжалары жөнүндө эсептөө комиссиясынын протоколдорунун, ошондой эле 

__________________________________________________________________  

(саясий партиянын Уставынын пункттарын көрсөтүү керек) 

жоболорунун негизинде ______________________________________________ 

                        (саясий партиянын аталышы) 

кезектеги (кезексиз) съезди (чогулушу, конференциясы)   

ЧЕЧТИ: 

1. ________________________________________________________ 

       (саясий партиянын аталышы) 

Республикасынын Президентинин кызмат ордуна _______________ 

___________________________________________________________ 

(талапкердин ФАА) 

талапкер катары көрсөтүлсүн. 

2. 2021-жылдын 10-январына дайындалган Кыргыз Республикасынын Президентин 

мөөнөтүнөн мурда шайлоодо “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз 



Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз 

Республикасынын конституциялык Мыйзамында белгиленген мөөнөттөрдө 

__________________________________________________________________________ 

                                                                 (саясий партиянын аталышы) 

__________________________________________________________ 

Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна шайлоого каттоо жана 

катышуу үчүн Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча 

борбордук комиссиясы бардык зарыл документтер берилсин. 

 

Добуш берүүнүн натыйжасы: “МАКУЛ” -    ; “КАРШЫ” -    ;  “АРСАР” -   , 

Съезддин  (чогулуштун, конференциянын)  

төрагасы ________________                          ______________________ 

                         (колу)                                                             (ФАА) 

Мөөрдүн орду 

Съезддин  (чогулуштун, конференциянын)  

катчысы ________________                          ______________________ 

                         (колу)                                                             (ФАА) 

Тиркелет: 

1. Талапкерлигин көрсөтүүгө макулдугу жөнүндө арыз (3-форма); 

2. Саясий партиянын Уставынын жана саясий партияны мамлекеттик каттоо (кайра 

каттоо) жөнүндө күбөлүктүн нотариус күбөлөндүргөн көчүрмөлөрү; 

3. Жеке маалыматтарды чогултууга жана иштеп чыгууга, анын ичинде башка 

мамлекеттин жарандыгы бардыгы же жоктугу (анын ичинде мурдагы жарандыктары, 

башка жарандыктары) жөнүндө кат жүзүндөгү макулдугу (5-форма); 

4. Башка мамлекеттин жарандыгы жоктугу жөнүндө; 

5. Паспорттун көчүрмөсү; 

6. Мамлекеттик тилди “Ортодон жогору” билүү деңгээли жөнүндө сертификат.  

 

 

Эскертүү: Талапкер жөнүндө маалыматтар кагаз жана машинада окулчу 

түрлөрүндө берилет. 

 

 

 



3-форма 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо 

жана референдум өткөрүү боюнча  

борбордук комиссиясына 

Кыргыз Республикасынын жараны 

_______________________________ 

(ФАА) 

_______________________________ 

(туулган датасы, ишинин же  

_______________________________ 

кызматынын (ишинин түрү) негизги  

_______________________________ 

жери) 

_______________________________ 

(жашаган жеринин дареги, телефону) 

_______________________________ 

 

 

АРЫЗ 

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык 

Мыйзамынын 49-беренесинин 4-бөлүгүнө ылайык, мен Кыргыз Республикасынын 

Президентинин кызмат ордуна 

__________________________________________________________ 

                 (саясий партиянын аталышы) 

саясий партиясынан талапкерлигимди көрсөтүүгө макулдугумду беремин. 

Эгерде шайланып калсам, Кыргыз Республикасынын Президентинин статусуна 

айкалышпаган ишимди токтотууга милдеттенемин. 

 

_______________________                     _________________________ 

(колу)                                                     (талапкердин ФАА) 

 

_________________ 

(дата) 

 

 

Эскертүү: арыз кагаз жана машинада окулчу түрлөрүндө берилет. 

 

 



4-форма 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИН МƟƟНƟТΥНƟН 

МУРДА ШАЙЛОО 

 

Башка мамлекеттин жарандыгы жоктугу жөнүндө маалыматтар 

 

Мен, Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер 

______________________________________________________ 

                 (талапкердин ФАА) 

Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналарымды жоопкерчилик менен 

билдиремин. 

Анык эмес маалымат бергендик үчүн жоопкерчилик жөнүндө кабарландырылдым. 

 

_______________________                     _________________________ 

           (ФАА)                                                                   (колу) 

 

20__ -ж. “____” _____________ 

  (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эскертүү: Башка мамлекеттин жарандыгы жоктугу жөнүндө маалыматтар кагаз 

түрүндө берилет. 

 

 

 

 



5-форма 

Өздүгүн күбөлөндүрүүчү документти көрсөткөндо жарактуу 

Жеке маалыматтар субъектисинин жеке маалыматтарын чогултууга жана 

иштетүүгө макулдугун алуу ТАРТИБИ, алардын жеке маалыматтарын үчүнчү тарапка 

берүү жөнүндө жеке маалыматтар субъектилерине билдирүү тартиби жана формасы 

(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы №759 токтому 

менен бекитилген) 

Жеке маалыматтарын берүүгө жана иштетүүгө жеке маалыматтар 

субъектисинин макулдугунун 

 

Калктуу конуш,                                                                                дата 

 

Мен, ________________________________________________________________ 

(фамилиясы, аты, атасынын аты)  

жашаган дареги ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Ким экендигин ырастаган документ: ______________________________________ 

(документтин түрү) 

серия ___________ № _________________________________________________ 

берилген ____________________________________________________________ 

(берилген күнү)  

____________________________________________________________________ 

(ким тарабынан берилген) 

(ишенимдүү жактар үчүн) 

____________________________________________________ атынан иш жүргүзгөн 

(фамилиясы, аты, атасынын аты)  

жашаган дареги ________________________________________________________ 

Ким экендигин ырастаган документ: ________________________________________ 

(документтин түрү)  

серия ____________ № __________________________________________________ 

берилген ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 



(берилген күнү) 

______________________________________________________________________ 

(ким тарабынан берилген) 

_____________________________________________________________ негизинде 

                           (ишеним кат, мыйзам, башка укуктук акт) 

эркин, аң-сезимдүү түрдө, өз эрким менен макулдук берем 

______________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(маалыматтык системанын менчик ээси же ээлик кылуучунун аталышы, дареги, 

иштетүүчүнүн ФАА) 

- иштетүүгө (аткаруу ыкмасына карабастан, жеке маалыматтарды топтоо, жазуу, 

сактоо, актуалдаштыруу, топтоштуруу, бөгөт коюу, өчүрүү жана бузуу максатында 

автоматтык каражаттар менен же аларсыз жеке маалымат массивин кармоочу (ээси) 

аткарган, же болбосо анын тапшырмасы менен аткарылган кандай болбосун операция же 

операциялардын топтому), ошондой эле: 

- жеке маалыматтарды берүүгө (жеке маалымат массивин кармоочунун (ээси) 

"Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана эл 

аралык келишимдерге ылайык жеке маалыматтарды үчүнчү жактарга берүүсү; 

- жеке маалыматтарды трансчекаралык берүүгө (жеке маалыматтарды кармоочунун 

(ээси) башка мамлекеттердин юрисдикциясында турган жеке маалыматтарды берүүсү) 

төмөнкүдөй жеке маалыматтарды: 

1. 

____________________________________________________________________________ 

 

2. 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. 

_____________________________________________________________________________ 

 

талап кылынган маалыматтардын тизмеги көрсөтүлөт, мисалы: фамилиясы, аты, 

атасынын аты (мурдагы фамилиясы, аты, атасынын аты, өзгөртүлгөн күнү, орду жана 

себептери (өзгөртүлгөн учурда); төрөлгөн күнү жана орду; жарандыгы жөнүндө маалымат 

(анын ичинде мурдагы жарандыгы, башка жарандыктары); билими жөнүндө маалымат 



(билим алган мекеменин аталышы жана аяктаган жылы, билими жөнүндө документтин 

аталышы жана реквизиттери, квалификациясы, даярдыктан өткөн багыты же билими 

жөнүндө документ боюнча адистиги); илимий даражасы жөнүндө маалымат; чет тилдерди 

билүүсү жөнүндө маалымат, билүү деңгээли; спорттук наамы, спорттук разряды; жашаган 

дареги (турган жери); байланыш телефон номери жана башка байланыштыруу ыкмалары 

жөнүндө маалымат; ким экендигин ырастаган документтин түрү, сериясы, номери, берген 

органдын аталышы, берилген күнү; салык төлөөчүнүн идентификациялык номери; 

милдеттүү пенсиялык камсыздандыруу күбөлүгүнүн номери; милдеттүү медициналык 

камсыздандыруу полисинин реквизиттери; аскерге милдеттүүлүгү, аскердик каттоосу 

боюнча маалымат (запастагы жана аскер кызматына чакырыла турган жарандар үчүн); үй-

бүлөлүк абалы, үй-бүлөсүнүн курамы; эмгек ишмердүүлүгү жөнүндө маалымат (аскер 

кызматы, айкалыштырып иштөө, ишкерлик ж.б. кошо); мамлекеттик сыйлыктары, башка 

сыйлыктары жана артыкчылык белгилери (ким жана качан сыйлаган); соттуулугу бар же 

жоктугу жөнүндө маалымат; киреше, чыгаша, мүлкү жана мүлктүк мүнөздөгү 

милдеттенмелери жөнүндө маалымат; өз сүрөтү). 

Мага мамлекеттик (муниципалдык) кызматтарды көрсөтүү максатында жогоруда 

аталган жеке маалыматтарды иштетүүгө берем 

_______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(кызмат көрсөтүүнүн аталышы көрсөтүлөт) 

Мен төмөнкүлөр менен таанышып чыктым: 

1) жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдук, ушул макулдукка кол коюлган 

күндөн тартып мага мамлекеттик (муниципалдык) кызмат көрсөтүүлөр берилген жана 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык көрсөтүлгөн кызматтар жөнүндө 

маалыматтарды сактоо мөөнөтүнүн ичинде жарактуу; 

2) жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдукту эркин формада жазылган кат 

жүзүндөгү арыздын негизинде кайта сурап алууга болот; 

3) жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдук кайта сурап алынган учурда "Жеке 

мүнөздөгү маалымат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5 жана 15-

беренелерине ылайык менин жеке маалыматтарымды иштетүүнү толук же жарым-

жартылай улантууга болот. 

Жеке маалыматтар иштетилип башталган күн: _____________________________ 

(жыл, күн, ай) 

20____-ж. "____" _______________ 

________________________________________________ 

_____________________________ 

Колу                                                     Ф.А.А. 

 

Эскертүү: Жеке маалыматтарын берүүгө жана иштетүүгө жеке маалыматтар 

субъектисинин макулдугунун формасы кагаз түрүндө берилет. 

 



6-форма 

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо 

жана референдум өткөрүү боюнча  

борбордук комиссиясына 

Кыргыз Республикасынын  

Президентинин кызмат ордуна 

катталган талапкер  

_______________________________ 

(ФАА) 

_______________________________ 

(күбөлүк № __ ) 

_______________________________ 

 

 

АРЫЗ 

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык 

Мыйзамынын 53-беренесинин 6-бөлүгүнө ылайык, Кыргыз Республикасынын 

Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоого андан ары катышуудан баш тартам.  

 

_______________________                     _________________________ 

(колу)                                                     (талапкердин ФАА) 

 

_________________ 

(дата) 

 

 

 

 

 

Эскертүү: арыз кагаз жана машинада окулчу түрлөрүндө берилет. 

 

 

 

 

 



7-форма 

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер жөнүндө 

МААЛЫМАТТАРДЫН ФОРМАСЫ 

 

Мен,  

___________________________________________________________ 

                 (ФАА) 

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлигимди 

көрсөтүүгө макулдугумду беремин. 

Өзүм жөнүндө төмөнкүдөй маалыматтарды билдремин: 

Туулган жылым, айым жана күнүм ___________________________ 

Туулган жерим ____________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Улутум __________________________________________________         

Жарандыгым ______________________________________________ 

Паспорт: сериясы, номуру, ким тарабынан берилген, берүү 

датасы_________________________________________________________ 

ПИН _____________________________________________________ 

Башка мамлекеттин жарандыгы бар, жоктугу (Бар/Жок) 

_______________________________________________________________ 

(эгерде мурда башка мамлекеттин жарандыгы бар болсо: кайсыл мамлекет 

экендигин, жарандыкты алган жана жарандыктан чыккан датаны көрсөтүү керек)  

Кыргыз Республикасында жалпысынан 15 жылдан кем эмес жашагандыгы 

(Ооба/Жок) ___________ 

Соттолгондугу (Ооба/Жок) ___________  (эгерде мурда соттолгондугу бар болсо, 

КР ЖКнын беренеси, аткарылган жана жоюлган датаны көрсөтүү керек) 

Саясий партияга таандыгы _______________________ 

Билими _________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(окуу жайынын аталышы жана турган жери) 

Окумуштуулук даражасы ____________________________________ 



Мамлекеттик тилди билүүсү _________________________________ 

(толук билем, оюмду түшүндүрө алам, билбейм) 

Эмгек жолу: 

Ай жана жыл Мекеменин, уюмдун, ишкананын 

аталышы 

Ээлеген кызмат орду 

поступления ухода 

 

    

 

Жашаган жеринин дареги________________________________  

Байланыш телефону ____________________________________ 

Толтурган датасы _______________________________________ 

 Маалыматтардын аныктыгын ырастаймын _____________________ 

                                                (өз колу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эскертүү: Талапкер жөнүндө маалыматтар кагаз жана машинада окулчу 

түрлөрүндө берилет. 

 

 

 

 

 

 

 



8-форма 

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо 

жана референдум өткөрүү боюнча  

борбордук комиссиясына 

_______________________________ 

(талапкердин ФАА) 

_______________________________ 

 

 

 

АРЫЗ 

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык 

Мыйзамынын 19-беренесинин 1, 3-бөлүктөрүнө ылайык, мен дайындаган,  Кыргыз 

Республикасынын төмөндө саналган жарандарын менин шайлоого катышуума 

байланыштуу маселелер боюнча жана финансы документтерине кол коюу укугу менен 

каржы маселелер боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөр катары каттоону өтүнөм: 

 

№  ПИН Берилүүч

ү 

ыйгарым 

укуктар 

ФАА 

(толук) 

Туулган 

датасы  

Паспорттун 

же аны 

алмаштыруу

чу 

документтин 

сериясы, 

номуру жана 

ал берилген 

дата  

Жашаган 

жеринин 

дареги 

Иштеген 

жери жана 

ээлеген 

кызмат 

орду  

телефонн

омуру 

1               

2               

 

_______________________                     _________________________ 

      (колу)                                                                       (талапкердин ФАА) 

 

_________________ 

(дата) 

Тиркеме: саналган ар бир адамдын ыйгарым укуктуу өкүл катары иш аткарууга кат 

жүзүндөгү макулдугу. 

 

Эскертүү: Арыз кагаз жана машинада окулчу түрлөрүндө берилет. 



9-форма 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо 

жана референдум өткөрүү боюнча  

борбордук комиссиясына 

Кыргыз Республикасына 

_______________________________ 

(ФАА) 

_______________________________ 

(туулган датасы, паспортунун сериясы,  

_______________________________________ 

номуру, ким тарабынан берилген, берүү  

______________________________________ 

датасы, жашаган жеринин дареги,  

_____________________________________ 

ишинин же  

_______________________________ 

кызматынын негизги  

_______________________________ 

жери (ишинин же  

_______________________________ 

кызматынын негизги  

_______________________________ 

жери жок болсо – ишинин түрү)) 

_______________________________ 

 (телефон номуру) 

_______________________________ 

 

АРЫЗ 

Мен,___________________________________________________________ 

(ФАА) 

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык 

Мыйзамынын 19-беренесинин 7-бөлүгүндө каралган Кыргыз Республикасынын 

Президентинин кызмат ордуна шайлоого көмөктөшүүчү ишти аткаруу үчүн Кыргыз 

Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер 

_____________________________________________________________________________ 

(талапкердин ФАА)  

шайлоо/каржы (керектүүсүнүн алдын сызуу зарыл) маселелери ыйгарым укуктуу өкүл 

болууга макулдугумду беремин.  

_______________________                     _________________________ 

      (колу)                                                              (ыйгарым укуктуу өкүлдүн ФАА) 

_________________ 

(дата) 

Эскертүү: Арыз кагаз түрүндө берилет. 



10-форма 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо 

жана референдум өткөрүү боюнча  

борбордук комиссиясына 

Кыргыз Республикасынын  

Президентинин кызмат ордуна 

талапкер  

_______________________________ 

(ФАА) 

_______________________________ 

 

КАБАРЛАМА 

Мен, ______________________________________________________ –  

(талапкердин ФАА) 

Кыргыз  Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер өзүмдүн 

шайлоо/каржы (керектүүсүнүн алдын сызуу зарыл) маселелери ыйгарым укуктуу өкүлүм 

___________________________________________________ 

(ыйгарым укуктуу өкүлдүн ФАА) 

кайра чакырып алуудамын. 

_________________                                     _____________________ 

(талапкердин колу)                                                                   (талапкердин ФАА) 

_________________ 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эскертүү: Кабарлама кагаз жана машинада окулчу түрлөрүндө берилет. 

 

 



11-форма 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо 

жана референдум өткөрүү боюнча  

борбордук комиссиясына 

Кыргыз Республикасынын  

Президентинин кызмат ордуна 

талапкер  

_______________________________ 

(талапкердин ФАА) 

_______________________________ 

 

АРЫЗ 

 “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык 

Мыйзамынын 20-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык, Кыргыз Республикасынын төмөндө 

саналган жарандарын менин шайлоого катышуума байланыштуу маселелер боюнча мен 

дайындаган ишенимдүү адамдар  катары каттоону өтүнөм: 

№  ПИН Берилүүч

ү 

ыйгарым 

укуктар 

ФАА 

(толук) 

Туулган 

датасы  

Паспорттун 

же аны 

алмаштыруу

чу 

документтин 

сериясы, 

номуру жана 

ал берилген 

дата  

Жашаган 

жеринин 

дареги 

Иштеген 

жери жана 

ээлеген 

кызмат 

орду  

телефонн

омуру 

1               

2         

3         

4               

_______________________                     _________________________ 

      (колу)                                                                       (талапкердин ФАА) 

 

_________________ 

(дата) 

Тиркеме: жарандын өзүнүн ишенимдүү адам болууга макулдугу жөнүндө арызы. 

 

Эскертүү: Арыз кагаз жана машинада окулчу түрлөрүндө берилет. 

 



12-форма 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо 

жана референдум өткөрүү боюнча  

борбордук комиссиясына 

Кыргыз Республикасына 

_______________________________ 

(ФАА  

_______________________________ 

туулган датасы,  

_______________________________________ 

ишинин же кызматынын 

_______________________________ 

негизги жери, ээлеген кызматы 

_______________________________ 

жашаган жеринин дареги)  

 

 

АРЫЗ 

Мен, 

___________________________________________________________ 

(ФАА) 

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык 

Мыйзамынын 20-беренесинин 5-бөлүгүндө каралган Кыргыз Республикасынын 

Президентинин кызмат ордуна шайлоого көмөктөшүүчү үгүт жана башка ишти аткаруу 

үчүн Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер 

__________________________________________________________________ 

(талапкердин ФАА)  

ишенимдүү адамы болууга макулдугумду беремин.  

_______________________                     _________________________ 

      (колу)                                                              (ишенимдүү адамдын ФАА) 

 

_________________ 

(дата) 

 

 

Эскертүү: Арыз кагаз түрүндө берилет. 

 

 



13-форма 

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо 

жана референдум өткөрүү боюнча  

борбордук комиссиясына 

Кыргыз Республикасынын  

Президентинин кызмат ордуна 

талапкер  

_______________________________ 

(талапкердин ФАА) 

_______________________________ 

 

КАБАРЛАМА 

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык 

Мыйзамынын 20-беренесинин 7-бөлүгүнө ылайык мен дайындагын ишенимдүү адамым 

_______________________________________________________________ 

(ишенимдүү адамдын ФАА) 

кайра чакырып алуудамын, ошондой эле 20__-жылдын “____” _____________  ага 

берилген №___ күбөлүктү жокко чыгарууну өтүнөм. 

_________________                                     _____________________ 

(колу)                                                                   (талапкердин ФАА) 

_________________ 

(дата) 

 

 

Эскертүү: Кабарлама кагаз жана машинада окулчу түрлөрүндө берилет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14-форма 

 

_____________________________ 

(участкалык, аймактык, 

_____________________________ 

Борбордук шайлоо комиссиясына) 

 

Кыргыз Республикасынын  

Президентинин кызмат ордуна 

катталган талапкер  

_______________________________ 

(ФАА, күбөлүк № __ ) 

 

_______________________________ 

 

АРЫЗ 

 “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык 

Мыйзамынын 17-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык, 

_____________________________________________________________________________ 

 (Борбордук, аймактык, № ______ участкалык) шайлоо комиссиясына өзүмдүн 

өкүлүм катары төмөнкүлөрдү дайындаганымды билдирем: 

№  ПИН Берилүүч

ү 

ыйгарым 

укуктар 

ФАА 

(толук) 

Туулган 

датасы  

Паспорттун 

же аны 

алмаштыруу

чу 

документтин 

сериясы, 

номуру жана 

ал берилген 

дата  

Жашаган 

жеринин 

дареги 

Иштеген 

жери жана 

ээлеген 

кызмат 

орду  

телефонн

омуру 

1               

2         

3         

4               

 

 _______________________                     _________________________ 

      (колу)                                                                       (талапкердин ФАА) 

_________________ 

(дата) 

Эскертүү: Арыз кагаз жана машинада окулчу түрлөрүндө берилет. 



15-форма 

 

_____________________________ 

(участкалык, аймактык, 

_____________________________ 

Борбордук шайлоо комиссиясына) 

 

Кыргыз Республикасынын  

Президентинин кызмат ордуна 

катталган талапкер  

_______________________________ 

(ФАА, күбөлүк № __ ) 

 

_______________________________ 

 

КАБАРЛАМА 

 “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык 

Мыйзамынын 18-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык, 

__________________________________________________ 

 (участкалык, аймактык, Борбордук) шайлоо комиссиясына мен  дайындаган 

өкүлүм ________________________________________________ 

(талапкердин өкүлүнүн ФАА) 

 

_________________                                     _____________________ 

(колу)                                                                   (талапкердин ФАА) 

_________________ 

(дата) 

 

 

Эскертүү: Кабарлама кагаз жана машинада окулчу түрлөрүндө берилет. 

 

 


