
МЭЖК-га 02-003-2022-002943 

саны менен катталган  материал боюнча 

МААЛЫМАТ 

 

2022 жылдын 14-февраль күнү болжол менен саат 21:30 чамасында, Бишкек 

шаарынын Свердлов РИИБна Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум 

өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын (КГОР) маалымат келип түшкөн. 

Маалымат Коомдук фонд “Общее дело” Свердлов районунун МТУ № 20 кварталдык 

комитетинин төрагасы Амандыков Жумадыл Даталиевич өзүнүн аймагындагы 

жашоочуларынын паспортунун көчүрмөсүн жана байланыш телефондорун Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Кеңешине кайрадан шайлоого талапкер Э.Алкановага  

колдоо иретинде бергендигин жана ошондой эле көмүр жана ун таркатып жатат 

деген маалымат келип тушкөн. 

 Бишкек шаарынын Свердлов ИИБнын МЭЖне №02-003-2022-002942 саны 

менен катталып, текшерүү иштери жүргүзүлүп жатат. 

2022-жылдын 14-февраль кунү бул факт Бишкек шаарынын Свердлов 

райондук ИИББнын МЭЖК № 02-003-2021-0029424 саны менен катталып, №4-

документтештирүү тобу тарабынан текшерүү иштери башталган.  

Бишкек шаарынын Гульчинский көч. №10-үйүнүн тургуну 1956 жылы 

туулган Амандыков Жумадыл Даталиевич., өзүнүң көрсөтмөсүндө 15-жылдан бери 

Свердлов районунун №20 МТУга караштуу № 12 кварталдык комитетинини 

төрагасы болуп иштеп келет. 2022 жылдын 27 февраль куну өтө турган Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттарын кайрадан шайлоо  боюнча 

кайсыл бир саячсий партиялардан жана Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кенешинин депутатка талапкерлерин колдоо максатында эч кандай иш аракеттерин 

жургузбөгөндүгүн билдирген. Ал эми 04.02.2022 жылдагы 16 жакыр жашаган № 20 

МТУнун жашоочуларына бирден кап ун берилгенин билдирген. Себеби ал 

таркатылган ун мурунтан эле Кыргыз Республикасынын социалдык колдоо жана 

өнүгү борборуна кат жазылып, ошол каттын негизинде келген гуманитардык 

жардамга келген ун болгондугун ал таркатылган ун эч кайсыл саясий партияларга 

же Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешине талапкерлердин атынан 

берилбегендигин билдирген.   

Бишкек шаарынын Фирсов көч. №99-үйүнүн тургуну 1946-ж.т. Конокчиева 

Кулбарчын төмөндөгүчө көрсөтмө берген: Болжол менен 15 жылдан бери Свердлов 

районунун №20 МТУга караштуу № 12 кварталдык комитетинини төрагасы болуп 

Ж.Амандыков, коп жылдан бери жогорода көрсөтүлгөн даректе жашап жүрүп, бир 

дагы жолу жолу саясий партияларга кошулупүгүт иштерине катышкандыгын көргөн 

эмесмин жана ошондой эле 2022 жылдын 27 февраль күнү өтө турган Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Кенешине кайтадан боло турган шайлоога кайсы бир 

саясий партияга же болбосо өзүнчө талапкерлерге үгүттөө иштерин 

жургузбөгөндүгүн билдирген. 

Андан сырткары 04.02.2022 жылы Бишкек шаарынын Свердлов районунун 

№20 МТУга караштуу № 12 кварталдык комитетинини төрагасы Амандыков Ж.Д., 

аймагындагы жакыр жашаган 16 үй-үлөгө Кыргыз Республикасынын социалдык 

колдоо жана өнүгү борборуна жардам иретинде келген ун алган Бишкек шаарынын 

Фирсов көчөсүнүн 23 үйүнүн жашоочусу 1960 жылы туулган Карымшаков Эрнист 

Отурукович мындайча көрсөтмө берген; Амандыков Ж.Д., ошол жерде кварталдык 

коомитетинин төрагасы экенин билет жана ошол аймакта жакыр жашагандардын 



катарында бир каптан ун алгандыгын жана ун алып жаткан кезде эч кандай алдыда 

болотурган Кыргыз Рсепубликасынын Жогорку Кенешине байланышпагандыгын 

билдирген.  

Бул факты боюнча Бишкек шаарынын Свердлов РИИБнын №6-ШМБүн 

кызматкерлери өз убагында барып, ыкчам-иликтөө иш-чараларын жүргүзүшүп, 

ошол жактын жашоочулары суралышкан, жогорудагы окуялар шайлоого 

байланышпагандыгын жана эч кандай саясий партиялар же Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Кеңешине кайрадан шайлоого талапкер Э.Алкановага  

колдоо иретинде берилбегендиги аныкталган. 

 2022-жылдын 16-февраль күнү Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички 

иштер башкармалыгынын Тергөө кызмат тарабынан бул факты боюнча кылмыш 

ишин козгоодон Кыргыз Республикасынын КЖПКнын 27-беренесинин 1-бөлүгүнүн 

2-пункту менен баш тартып (03-003-2022-002942-01-001-003797), ошол эле күнү № 

3967 чыгыш саны менен Бишкек шаарынын Свердлов округунун шайлоо 

комиссиясынын төрагасына А. Кулдановго билдирүү жөнөтүлгөн. 

 

 

  Бишкек шаарынын Свердлов РИИБнын 

Тергөө кызматы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


