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бекитилсин. 
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Республикасынын Президентине караштуу жарандык маселелери боюнча 
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                                                                                                    №1 тиркеме 

 

Кыргыз Республикасынын 

Президентинин 2013-жылдын  “____” 

___________  №____ Жарлыгы менен 

бекитилген 

 

 

Кыргыз Республикасынын жарандык  

маселелерин кароонун тартиби жөнүндө  

ЖОБО 

 

Бул Жобо “Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө” Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамына (мындан ары – Мыйзам) ылайык Кыргыз 

Республикасынын жарандык маселелери боюнча арыздарды тариздөөнүн 

жана берүүнүн, Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуу жана 

токтотуу маселелерин кароонун, аталган маселелер боюнча чечимдерди 

кабыл алуунун, аткаруунун жана даттануунун тартибин аныктайт, 

ошондой эле зарыл документтердин формаларын белгилейт. 

 

1. Кыргыз Республикасынын жарандык маселелери боюнча 

арыздарды берүүнүн тартиби 

 

1. Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу, жарандыкты 

калыбына келтирүү жана андан чыгуу жөнүндө арыз, арыз ээсинин жазуу 

жүзүндөгү кайрылуусу боюнча каралат жана Кыргыз Республикасынын 

Президентинин атына жазылат жана: 

- Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашаган учурда – 

арыз ээсинин жашаган жери боюнча калкты каттоо жагындагы Кыргыз 

Республикасынын ыйгарым укуктуу органынын аймактык органына; 

- Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкаркы жерлерде  туруктуу 

жашаган учурда – Кыргыз Республикасынын дипломатиялык 

өкүлчүлүктөрүнө же консулдук мекемелерине берилет.  

2. Арыз ээси арызын өзү тапшырууга жана жазылган күнүн көрсөтүү 

менен ага арыз ээси кол коюуга тийиш. 

Эгерде арыз берүүчү өзүнүн дене боюнун кемчилдигинен улам 

өтүнүчкө кол коѐ албаса, анын өтүнүчү боюнча өтүнүчкө башка адам кол 

коѐт жана нотариалдык жактан күбөлөндүрүлөт. Кыргыз Республикасынан 

аймагынан тышкаркы жерлерде  арыз ээсинин колтамгасы Кыргыз 

Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн же консулдук 

мекемесинин кызмат адамы тарабынан күбөлөндүрүлөт. 

3. Эгерде арыз берүүчү өзгөчө мүнөздөгү жана документтер менен 

ырасталган шарттарга байланыштуу арызды өзү бере албаса, арызы менен 



тийиштүү документтерин кароо үчүн башка адамдар аркылуу же почта 

аркылуу берүүгө да болот. Мындай учурда арызга кол койгон адамдын 

койгон колунун, арызга тиркелген документтеринин көчүрмөлөрүнүн 

аныктыгы, анын түп-нускасы нотариалдык жазылмалар менен тастыкталат. 

4. Балдардын же иш-аракетке жөндөмсүз адамдын жарандуулукту 

өзгөртүү тууралу арызы алардын ата-энелери же бала же иш-аракетке 

жөндөмсүз адам жашаган жер боюнча мыйзамдуу өкүлдөр аркылуу 

берилет. 

5. Жашы 14төн 18ке чейинки балдар Кыргыз Республикасынын 

жарандыгына кабыл алуу, жарандыгын калыбына келтирүү же 

жарандыгынан чыгуу жөнүндө арыздарын берген учурда алардын 

нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн макулдугу зарыл, Кыргыз 

Республикасынан тышкаркы жерлерде алардын жазуу түрүндөгү 

макулдугу Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү же 

консулдук мекемелери тарабынан күбөлөндүрүлөт. 

6. Жашы жете элек балдардын Кыргыз Республикасынын 

жарандыгынан чыгып кетүү жөнүндө арызы берилген учурда, эгерде анын 

ата-энесинин бирөөсү Кыргыз Республикасынын жараны бойдон калган 

учурда, жашы жете элек баланын Кыргыз Республикасынын 

жарандыгынан чыгып кетүүгө анын жазуу түрүндөгү макулдугу керек. 

Мындай сунуштама нотариалдык түрдө күбөлөндүрүлүүгө, ал эми 

республиканын тышкаркы жерлеринде - Кыргыз Республикасынын 

дипломатиялык өкүлчүлүктөрү же консулдук мекемелери тарабынан 

күбөлөндүрүлүүгө тийиш. 

7. Арыз Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуунун же 

токтотуунун тийиштүү негиздери менен форма боюнча жазылат. Бардык 

зарыл документтер эки нускада топтолот: арыздын бирине 

документтердин түп нускалары, башкасына – көчүрмөлөр тиркелет. 

Арыз ээси берген анын ким экендигин ырастаган документтин 

(паспорт жана (же) жашап турууга уруксат) түп нускасы кайра 

кайтарылууга жатат. Арызга ал документтин көчүрмөсү тиркелет, анын 

түп нускага дал келиши кызмат адамы тарабынан текшерилет жана анын 

колтамгасы жана ыйгарым укуктуу органдын мөөрү менен ырасталат. 

8. Документтер мамлекеттик же расмий тилдерде түзүлүүгө же ал 

тилдердин бирине котормосу болууга тийиш. Документтердин 

котормосунун тууралыгы нотариалдык түрдө же Кыргыз 

Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн же консулдук 

мекемесинин кызматкери тарабынан ырасталууга тийиш.  

9. Арыздын бланкы кол менен же техникалык каражаттарды (жазуучу 

машинка, компьютер) колдонуу менен толтурулат. Кол менен толтурулган 

арыздын тексти түшүнүктүү болууга тийиш. Арыздын бланкын толтурууда 

кыскартууларды жана аббревиатураларды пайдаланууга, ошондой эле 

оңдоолорду киргизүүгө жол берилбейт. Арыздын бланкында камтылган 

суроолорго жооптор толук болууга тийиш. 

10. Кыргыз Республикасынын аймагында Кыргыз Республикасынын 

жарандыгын кабыл алуу, жарандыгын калыбына келтирүү, жарандыгынан 



чыгуу жөнүндө арыз берген учурда мамлекеттик алым, ал эми Кыргыз 

Республикасынан чет жерлерде - Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарында белгиленген тартипте консулдук жыйымдар алынат. 

Этностук кыргыздар, Кыргыз Республикасынын жараны менен никеге 

турган аял жынысындагы чет мамлекеттик жарандар жана жарандыгы жок 

адамдар Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алууда 

мамлекеттик алымдарды жана консулдук жыйымдарды төлөөдөн 

бошотулат. 

 

2. Кыргыз Республикасынын жарандыгына жалпы  

тартипте кабыл алуу 

 

11. Чет элдик жарандар жана 18 жашка чыккан жарандыгы жок 

адамдар жалпы тартипте Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл 

алуу жөнүндө расмий өтүнүч менен төмөнкүдөй учурларда кайрылууга 

укуктуу: 

- арыз берген учуруна чейин акыркы беш жылдын ичинде Кыргыз 

Республикасынын аймагында туруктуу, үзгүлтүксүз жашап турушса. Бир 

жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары үч айдан 

ашпаган мөөнөткө чыккан адамдын жашоо мөөнөтү үзгүлтүксүз деп 

эсептелет; 

- пикир алышуу үчүн жетиштүү көлөмдө мамлекеттик же расмий 

тилде сүйлөй алса; 

- Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын 

сактоого милдеттенсе; 

- жашоо үчүн каражат булагы болсо. 

12. Ушул Жобонун 11-пунктунун экинчи абзацында белгиленген 

Кыргыз Республикасынын аймагында чет элдик жарандар жана 

жарандыгы жок адамдардын жашоо мөөнөтү, эгерде төмөнкүдөй 

негиздердин бирөө гана болгон учурда, үч жылга чейин кыскартылат: 

- илим, техника, маданият жаатында жогорку ийгиликтерге жетишсе, 

ошондой эле Кыргыз Республикасы кызыкдар болгон кесипке, болбосо 

адистикке жетишсе; 

- Кыргыз Республикасынын экономикасынын артыкчылыктуу 

тармагына инвестиция чегерсе. Инвестиция чегерүүнүн тартиби жана 

өлчөмү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет; 

- алар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык качкындар 

катары таанылса. 

13. Чет өлкөнүн жарандары же жарандыгы жок адамдар өздөрү 

жашаган жердеги калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын аймактык органдарына же 

дипломатиялык өкүлчүлүктөр менен консулдук мекемелерге 

төмөндөгүдөй документтерди беришет: 

- эки нускадагы Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу 

жөнүндө арыз-анкета (1-тиркеме); 

- арыз берген адамды тастыктаган документтердин (паспорт, чет 



өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар үчүн жашап турууга 

уруксат) түп нускасы жана ксерокөчүрмөсү; 

- мамлекеттик салымдарды (консулдук жыйымдарды) төлөгөндүгү 

тууралу квитанция же аларды төлөөдөн бошотулгандыгы тууралу 

документ; 

- жашап туруш үчүн мыйзамдуу каражаттардын булактарынын бар 

экендиги жөнүндө документ (жеке адамдын кирешеси жөнүндө справка, 

салык органдары тарабынан белги коюлган жеке адамдардын кирешесине 

салынган салыктар боюнча декларация, иштеген жеринен справка,  

пенсиялык ырастамасы, жөлөкпул алып жаткандыгы жөнүндө социалдык 

коргоо органдарынын маалымкаты, алимент алып жаткандыгынын 

аныктамасы, эсеп-кысап номерин көрсөтүү менен кредиттик 

мекемелердеги салымдары жөнүндө маалымкат; мураска укугу жөнүндө 

күбөлүк, арыз берүүчү багуусунда турган адамдын кирешеси жөнүндө 

маалымкат, же тыюу салынбаган мыйзамдуу иш-аракеттерден алынган 

кирешелерди ырастаган башка документтер); 

- Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу, үзгүлтүксүз 

жашагандыгын ырастаган документ (катталгандыгы жөнүндө белгиси бар 

паспорт, чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар үчүн жашап 

турууга берилген укук, катталгандыгы жөнүндө белги, айыл өкмөтүнөн же 

жашаган жеринен маалымкат); 

- арыз берүүчүнүн мамлекеттик же расмий тилди билүүсүнүн 

деңгээлин ырастаган документ (кыргыз же орус тили боюнча мамлекеттик 

тестирлөөдөн өткөндүгү жөнүндө сертификат, билими  жөнүндө чет 

мамлекеттин аймагында берилген жана тиркемесинде кыргыз же орус тили 

боюнча курсту окугандыгы жөнүндө жазуусунун котормосу нотариалдык 

түрдө ырасталган). Мындай маалымкат этностук кыргыздардан жана 

кыргыз же орус тилин окуткан окуу жайын бүткөндүгү тууралу документи 

бар адамдардан талап кылынбайт (документтин көчүрмөсү тиркелет); 

- Кыргыз Республикасы менен чектеш мамлекеттердин (Казакстан 

Республикасы, Тажикстан Республикасы, Өзбекстан Республикасы жана 

Кытай Эл Республикасы) жарандары үчүн – мурдагы жарандыгынан баш 

тартуу жөнүндө жеке арызы; 

- 4х6см өлчөмүндөгү ак фондогу түстүү эки фотосүрөт. 

14. Эгерде арыз берүүчү жашы жетелек балдарын да Кыргыз 

Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө кошо суранса, анда  

төмөнкүлөр талап кылынат: 

- нике жөнүндө (никенин бузулгандыгы жөнүндө), балдардын 

туулгандыгы жөнүндө, камкорчуну же көздөөчүнү белгилегендиги, ата-

энелик укуктан ажыратылгандыгы тууралу күбөлүктөрдүн түп нускасы 

жана көчүрмөсү; 

- жарандуулугун өзгөртүүгө 14-18 жаштагы балдардын нотариалдык 

түрдө күбөлөндүрүлгөн жазуу жүзүндөгү макулдугу; 

- балдардын жарандыгын өзгөртүү маселеси боюнча башка ата-

энесинин нотариалдык түрдө күбөлөндүрүлгөн жазуу жүзүндөгү 

макулдугу. 



15. Ушул Жобонун 12-пунктуна ылайык документтерди берүүдө ушул 

Жобонун 13-пунктунда көрсөтүлгөн документтерге кошумча төмөнкү 

документтердин биринин көчүрмөсү берилет, эгерде арыз берүүчүдө: 

- илим, техника, маданият жаатында жогорку ийгиликтерге жетишсе, 

ошондой эле Кыргыз Республикасы кызыкдар болгон кесипке, болбосо 

адистикке жетишсе  - арыз берүүчүнү Кыргыз Республикасынын 

жарандыгына кабыл алуу жөнүндө кызыкчылыгы бар мамлекеттик 

органдын сунуштамасы; 

- Кыргыз Республикасынын экономикасынын артыкчылыктуу 

тармактарына инвестиция салса – Кыргыз Республикасынын мамлекеттик 

органдары берген инвестиция салууну ырастаган документ; 

- Кыргыз Республикасында качкындар болуп саналса – качкындын 

күбөлүгү. Инсандын ким экендигин ырастаган документтер берилбейт, 

аталган документтер жок болсо, жашоо үчүн каражат булактарынын бар 

экендигин ырастаган документтер да берилбейт.  

 

3. Жөнөкөйлөтүлгөн тартипте Кыргыз Республикасынын 

жарандыгына кабыл алуу 

 

16. 18 жашка чыккан чет элдик жарандар жана жарандыгы жок 

адамдар жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте Кыргыз Республикасынын 

жарандыгына кабыл алуу жөнүндө расмий өтүнүч менен кайрылууга 

укуктуу. Ушул Жобонун 11-пунктунун экинчи абзацында белгиленгендей, 

эгерде мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген мамлекеттер аралык 

макулдашууларда башкача каралбаса, алардын Кыргыз Республикасынын 

аймагында жашоо мөөнөтү төмөнкүдөй учурларда бир жылга чейин 

кыскартылат, эгерде: 

- ата-энесинин бирөө Кыргыз Республикасынын жарандыгын алган 

жана Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган болсо; 

- Кыргыз ССРинде төрөлсө жана мурдагы СССРдин жараны болсо; 

- Кыргыз Республикасынын жарандыгы калыбына келтирилип жатса. 

17. Чет мамлекеттин жарандыгы бар же жарандыгы жок, этностук 

кыргыз болуп саналган адамдар, Кыргыз Республикасынын мурдагы 

жарандары Кыргыз Республикасына туруктуу жашоо үчүн кайтып 

келгенде, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жараны менен никеге 

турган, Кыргыз Республикасына туруктуу жашоо үчүн келген аял 

жынысындагы чет мамлекеттин жарандары жана жарандыгы жок адамдар, 

Кыргыз Республикасынын аймагында жашап туруунун мөөнөтү жөнүндө 

шарттар коюлбастан жана ушул Жобонун 11, 12 жана 16-пункттарында 

каралган шарттар сакталбастан мыйзамдарда белгиленген мөөнөттөрдө 

Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алынат. Аларды Кыргыз 

Республикасынын жарандыгына кабыл алуу алардын башка мамлекеттин 

жарандыгынан баш тартуусун көрсөтүү менен, башка мамлекеттин 

жарандыгынан алдын ала чыгуусуз эле Кыргыз Республикасынын 

жарандыгына кабыл алуу жөнүндө жазуу жүзүндөгү кайрылууларынын 



негизинде жүзөгө ашырылат. 

18. Кыргыз Республикасынын жарандыгына ушул Жобонун 11-

пунктунда каралган шарттарды сактабастан жөнөкөйлөштүрүлгөн 

тартипте төмөндөгүлөр кабыл алынат: 

- ата-энесинин бирөө Кыргыз Республикасынын жарандыгын алган 

бала - ошол ата-энесинин арызы жана башка ата-энесинин баланын 

Кыргыз Республикасынын жарандыгын алууга жазуу жүзүндөгү макулдугу 

боюнча. Эгерде бала Кыргыз Республикасынын аймагында жашап турса, 

андай макулдук талап кылынбайт; 

- жалгыз ата-энеси Кыргыз Республикасынын жарандыгын алган бала 

- ошол ата-эненин арызы боюнча; 

- камкордукка же көзөмөлдүккө алынган бала же ишке жарамсыз адам 

- Кыргыз Республикасынын жарандыгына ээ камкордукка же 

көзөмөлдүккө алган адамдын арызы боюнча. 

19. Ушул Жобонун 13-пунктунда көрсөтүлгөн документтерге ушул 

Жобонун 16-пунктуна ылайык документтерди тапшырууда төмөнкү 

документтердин бири кошо берилет, эгерде арыз берүүчү: 

- ата-энесинин бирөө Кыргыз Республикасынын жарандыгын алган 

жана Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган болсо – арыз 

берүүчүнүн  туулгандыгы тууралу күбөлүгү, ата-энесинин катталган 

белгиси бар паспорту, жашаган жеринен маалымкат; 

- Кыргыз Республикасында туулса жана мурдагы СССРдин жараны 

болсо - туулгандыгы тууралу күбөлүк жана СССРдин паспорту; 

- Кыргыз Республикасынын жарандыгы калыбына келтирилип жатса – 

арыз берүүчүнүн  Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыккандыгын 

ырастаган ыйгарым укуктуу органдын маалымкаты. 

20. Чет мамлекеттин жарандыгы бар же жарандыгы жок, этностук 

кыргыз болуп саналган адамдар төмөнкүлөрдү беришет: 

- Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө эки 

нускадагы арыз-анкетаны (1-тиркеме); 

- арыз берген адамдын өздүгүн, анын кыргыз улутун же ата-энесинин 

биринин кыргыз улутун тастыктаган документтердин (паспорт, чет 

өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар үчүн жашап турууга 

уруксат, туулгандыгы жөнүндө күбөлүк, “Кайрылман” күбөлүгү, ата-

энесинин паспорту) түп нускасын жана ксерокөчүрмөлөрүн; 

- Кыргыз Республикасы менен чектеш мамлекеттердин (Казакстан 

Республикасы, Тажикстан Республикасы, Өзбекстан Республикасы жана 

Кытай Эл Республикасы) жарандары үчүн – мурдагы жарандыгынан баш 

тартуу жөнүндө жеке арызын; 

- 4x6см өлчөмүндө ак фондо түстүү эки фотосүрөттү. 

21. Кыргыз Республикасынын жараны менен никеге турган, Кыргыз 

Республикасына туруктуу жашоо үчүн келген аял жынысындагы чет 

мамлекеттин жарандары жана жарандыгы жок адамдар төмөнкүлөрдү 

беришет: 



- Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө эки 

нускадагы анкета-арызды (1-тиркеме); 

- арыз берүүчүнүн ким экендигин ырастаган документтердин (паспорт, 

чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам үчүн жашап турууга 

уруксат) түп нускасын жана ксерокөчүрмөсүн; 

- Кыргыз Республикасынын жараны менен никеге тургандыгы 

жөнүндө күбөлүктү;  

- Кыргыз Республикасы менен чектеш мамлекеттердин (Казакстан 

Республикасы, Тажикстан Республикасы, Өзбекстан Республикасы жана 

Кытай Эл Республикасы) жарандары үчүн – мурдагы жарандыгынан баш 

тартуу жөнүндө жеке арызын; 

-  4x6см өлчөмүндө ак фондо түстүү эки фотосүрөттү. 

22. Кыргыз Республикасынын мурдагы жарандары Кыргыз 

Республикасына туруктуу жашоо үчүн кайтып келгенде жана Кыргыз 

Республикасынын жарандыгына кабыл алууга өтүнүч кылганда 

төмөнкүлөрдү беришет: 

- Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө эки 

нускадагы арыз-анкетаны (1-тиркеме); 

- арыз берүүчүнүн ким экендигин ырастаган документтердин (паспорт, 

чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам үчүн жашап турууга 

уруксат) түп нускасын жана ксерокөчүрмөсүн; 

- арыз берүүчүнүн Кыргыз Республикасынын жарандыгынан 

чыккандыгын ырастаган ыйгарым укуктуу органдын маалымкатын; 

- Кыргыз Республикасы менен чектеш мамлекеттердин (Казакстан 

Республикасы, Тажикстан Республикасы, Өзбекстан Республикасы жана 

Кытай Эл Республикасы) жарандары үчүн – мурдагы жарандыгынан баш 

тартуу жөнүндө жеке арызын; 

- мамлекеттик алымды (консулдук жыйымды) төлөгөндүгү жөнүндө 

квитанцияны же аларды төлөөдөн бошотуу жөнүндө документти; 

-  4x6см өлчөмүндө ак фондо түстүү эки фотосүрөттү. 

 

4. Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуунун тартиби 

  

23. Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган адамдын Кыргыз 

Республикасынын жарандыгынан чыгуусу ал адамдын өз эрки менен 

билдирген негизде Мыйзамда каралган учурлардан тышкары, жалпы 

тартипте жүзөгө ашырылат. 

24. Чет мамлекеттин аймагында жашаган адамдын Кыргыз 

Республикасынын жарандыгынан чыгуусу ал адамдын өз эрки менен 

билдирген негизде Мыйзамда каралган учурлардан тышкары, 

жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте жүзөгө ашырылат. 

25. Ата-энесинин бирөөсү Кыргыз Республикасынын жарандыгына ээ 

болгон, ал эми экинчиси чет өлкөнүн жараны болуп саналган же жалгыз 



атасы же энеси чет элдин жараны болгон баланын Кыргыз 

Республикасынын жарандыгынан чыгуусу эки ата-эненин же болбосо 

жалгыз атанын же эненин арызы боюнча жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте 

жүзөгө ашырылат. 

26. Жашы жетелек балдардын Кыргыз Республикасынын 

жарандыгынан чыгып кетүү жөнүндө арызы берилген учурда, эгерде анын 

ата-энесинин бирөөсү Кыргыз Республикасынын жараны бойдон калган 

учурда, жашы жетелек баланын Кыргыз Республикасынын жарандыгынан 

чыгып кетүүгө анын жазуу түрүндөгү макулдугу керек. Мындай 

сунуштама нотариалдык түрдө күбөлөндүрүлүүгө, ал эми республиканын 

тышкаркы жерлеринде - Кыргыз Республикасынын дипломатиялык 

өкүлчүлүктөрү же консулдук мекемелери тарабынан күбөлөндүрүлүүгө 

тийиш. 

27. Кыргыз Республикасынын жаранына төмөнкүдөй учурларда 

Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгууга жол берилбейт: 

- мамлекет алдында аткарылбаган милдеттенмелери же Кыргыз 

Республикасынын аймагында юридикалык же жеке адамдардын 

кызыкчылыктарына байланышкан мүлктүк милдеттенмелери бар болсо; 

- кылмыш-жазык иши боюнча же ага карата мыйзам күчүнө кирген 

иш боюнча жана соттун айыптоо өкүмүн аткарууга жаткан иши боюнча 

айыптуу катары Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдары 

тарабынан жоопко тартылган болсо. 

28.  Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашаган Кыргыз 

Республикасынын жарандары жашаган жери боюнча калкты каттоо 

чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик 

органынын аймактык органдарына, ал эми Кыргыз Республикасынан 

сырткары жашагандар - Кыргыз Республикасынын дипломатиялык 

өкүлчүлүктөрүнө же консулдук мекемелерине төмөнкү документтерди 

беришет: 

- Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу жөнүндө эки 

нускада арыз-анкетаны (2-тиркеме); 

- арыз берүүчүдө башка жарандыктын бар экендиги жөнүндө чет 

мамлекеттин ыйгарым укуктуу органынын документин же ал Кыргыз 

Республикасынын жарандыгынан чыккан учурда ага башка жарандыкты 

берүү мүмкүнчүлүгүнүн ырастамасын; 

- туулгандыгы тууралу күбөлүктү; 

- никеге тургандыгы жөнүндө күбөлүктү, никени бузуу, жубайынын 

өлгөндүгү жөнүндө күбөлүктү же тийиштүү учурларда  жубайын өлдү же 

дайынсыз жок болду деп таануу жөнүндө соттун чечимин; 

- салык төлөө боюнча карызынын жоктугу жөнүндө (Кыргыз 

Республикасынын аймагында арыз берүүчүнүн акыркы жашаган жери 

боюнча) Кыргыз Республикасынын салык органынан документти; 

- мамлекеттик алымды же консулдук жыйымды төлөгөндүгү жөнүндө 

ырастаманы же аларды төлөөдөн бошотуу жөнүндө документти; 

- 4x6см өлчөмүндө ак фондо түстүү эки фотосүрөттү. 



29. Эгерде арыз берүүчү бир эле учурда жашы жете элек балдарды 

Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгаруу жөнүндө өтүнүч кылса, 

анда мыйзамда каралган жагдайларга жараша төмөнкүлөр берилет: 

- туулгандыгы, камкордукту же көзөмөлдүктү белгилөө, ата-энелик 

укугунан ажыратуу жөнүндө күбөлүктү; 

- эгерде ата-энесинин бири же көзөмөлдүк кылуучу Кыргыз 

Республикасынын жарандыгында калса, баланын жарандыгын токтотууга 

же сактап калууга тараптардын нотариалдык түрдө же Кыргыз 

Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүндө же консулдук 

мекемесинде ырасталган жазуу жүзүндөгү макулдугун; 

- 14 жаштан 18 жашка чейинки курактагы баланын жарандыгын 

өзгөртүүгө нотариалдык түрдө же Кыргыз Республикасынын 

дипломатиялык өкүлчүлүгүндө же консулдук мекемесинде жазуу 

жүзүндөгү ырасталган макулдугун. 

 

5. Кыргыз Республикасынын жарандык маселелери боюнча 

арыздарды кабыл алуунун жана кароонун тартиби   

 

30. Зарыл документтери жок болгон же талаптагыдай таризделбеген 

учурда ыйгарым укуктуу органдын кызматкери арыз ээсине жарандык 

маселелер боюнча арызды жана зарыл документтерди тариздөөнүн 

тартибин  түшүндүрүүгө милдеттүү.  

 Арыз ээсинен көз каранды эмес себептерден улам көрсөтүлгөн 

документтердин кайсы бирин берүү мүмкүн эмес болгон учурда арызга ал 

себептерди кенен-кесири баяндаган түшүнүк катты тиркөө зарыл.  

31. Калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик органынын аймактык органдары, Кыргыз 

Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү же консулдук 

мекемелери Кыргыз Республикасынын жарандыгы маселелери боюнча, 

эреже катары, арыз берүүчүнүн өзүнүн же жүйөөлүү себептер боюнча 

почта аркылуу жөнөтүлгөн же үчүнчү тарап аркылуу берилген бардык 

арыздарын кабыл алууга милдеттүү, алардын тизмеги Кыргыз 

Республикасынын Президенти тарабынан бекитилет. 

32. Калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик органынын аймактык органдары, Кыргыз 

Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү же консулдук 

мекемелери берилген документтерде толук эмес же так эмес 

маалыматтарды аныктаган учурда аларды толук же так маалыматтарды 

берүү үчүн арыз ээсине кайтарышы керек. 

Арыз ээсинин жасалма документтерди берүүсү же билип туруп 

атайылап жалган маалыматтарды билдирүүсү арызды четке кагуу үчүн 

негиз болуп саналат, бул жөнүндө милдеттүү түрдө аймактык улуттук  

коопсуздук органдарына маалымдалат. 

33. Мыйзамда жана ушул Жободо каралган зарыл жана талаптагыдай 

таризделген бардык документтерди арыз ээси берген күндөн тартып арыз 



кароого кабыл алынды деп эсептелет.  

34.  Калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик органынын аймактык органдары, Кыргыз 

Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү же консулдук 

мекемелери арыз келип түшкөндө аны катташат жана арыз ээсине ушул 

Жобого ылайык тиркелген арызды жана документтерди кароого кабыл 

алынгандыгы жөнүндө маалымкатты кабыл алуу күнүн көрсөтүү менен 

беришет (3-тиркеме). Арыз үчүнчү тарап аркылуу же почта боюнча 

алынган учурда, тийиштүү түрдө арыз ээсине маалымкат бул адамдар 

аркылуу берилет же арыз алынган күнү почта боюнча жөнөтүлөт. 

35. Арыз ээсинен жарандык маселелери боюнча анын арызын кабыл 

алуудан баш тартуу себебин жазуу жүзүндө түшүндүрүү өтүнүчү келип 

түшкөн учурда ыйгарым укуктуу орган бул өтүнүчтү канааттандырууга 

милдеттүү. 

36. Калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик органынын аймактык органы тиркелген документтер 

менен арызды алдын-ала текшерет, аларды күбөлөндүрөт, маалыматтарды 

Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын маалыматтык 

системасында текшерет жана  калкты каттоо жагында Кыргыз 

Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органына жөнөтөт.   

Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгү же консулдук 

мекемеси тиркелген документтер менен арызды күбөлөндүрөт жана аны 

тышкы саясий иштер чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик органынын консулдук маселелер менен иш 

жүргүзгөн түзүмдүк бөлүмүнө жөнөтөт, ал  маалыматтарды Кыргыз 

Республикасынын ички иштер органдарынын маалыматтык системасында  

текшерет.  

Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын маалыматтык 

системасында маалыматтарды текшерүү он күндөн ашпоого тийиш. 

37. Калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик органынын жарандык маселелер менен иш 

жүргүзгөн түзүмдүк бөлүмү, тышкы саясий иштер чөйрөсүндөгү Кыргыз 

Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын консулдук 

маселелер менен иш жүргүзгөн түзүмдүк бөлүмү берилген материалдарды 

текшерип, улуттук коопсуздук органдары менен макулдашат, ал боюнча 

өзүнүн жүйөөлүү жана негиздүү корутундусун чыгарат.  

Жарандык маселелери боюнча арыздарды улуттук коопсуздук 

органдарында макулдашуу мөөнөтү жалпы тартип боюнча 30 күндөн жана 

жөнөкөйлөтүлгөн тартип боюнча 15 күндөн ашпоого тийиш.  

38. Корутундуда арыз ээси жөнүндө текшерилген маалыматтар кенен-

кесири баяндалат, алар боюнча Кыргыз Республикасынын жарандык 

маселелери боюнча арызды канааттандыруунун же четке кагуунун 

максатка ылайыктуулугун таанууга жаткан жүйөөлөр көрсөтүлөт.    

39. Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгып кетүү жөнүндө 

арыз боюнча корутундуда арыз берүүчүнүн мамлекет алдындагы   

милдеттенмелерин же жарандардын же ишканалардын, мекемелердин 

жана уюмдардын, коомдук бирикмелердин маанилүү кызыкчылыктары 



байланышкан анын мүлктүк милдеттенмелерин аткарбагандыгы; анын 

күнөөкөр катары кылмыш-жаза жоопкерчилигине тартылгандыгы, же 

соттун мыйзамдуу күчүнө кирген өкүмү боюнча жазаны өткөрүп 

жаткандыгы же ал адамдын жарандуулуктан чыгарылышы Кыргыз 

Республикасынын мамлекеттик коопсуздугунун кызыкчылыгына карама-

каршы келе тургандыгы жөнүндө маалыматтар билдирилет. 

40. Калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик органынын жарандык маселелер менен иш 

жүргүзгөн түзүмдүк бөлүмү даярдаган корутундуга аталган түзүмдүк 

бөлүмдүн кызматкери кол койот жана жетекчиси же анын орун басары 

тарабынан бекитилет.   

Тышкы саясый иштер чөйрөсүндөгү  Кыргыз Республикасынын 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын консулдук маселелери менен 

иш жүргүзгөн түзүмдүк бөлүмү даярдаган корутундуга аталган түзүмдүк 

бөлүмдүн кызматкери кол койот жана жетекчиси же орун басары 

тарабынан бекитилет. 

41. Калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик органы, тышкы саясый иштер чөйрөсүндөгү Кыргыз 

Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы улуттук 

коопсуздук органдары менен макулдашылган жарандык маселелери 

боюнча арыздарга жана башка зарыл материалдарга өздөрүнүн 

корутундуларын Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу  

Жарандык маселелери боюнча Комиссияга (мындан ары – Комиссия) 

жөнөтөт.  

42. Жарандуулук маселеси боюнча сунуштаманы караган учурда 

Комиссия арыз берүүчүнүн негиздемелерин, мамлекеттик органдардын 

корутундуларын жана Мыйзамдын 33-беренесинде көрсөтүлгөн 

тиркелүүчү документтерди ар тараптан иликтеп чыгат. 

Комиссия Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу, 

Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу жөнүндө өтүнгөн арыз 

берүүчүлөрдү Комиссиянын жыйналышына чакырууга укуктуу.   

 Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана ушул Жобонун 

талаптарына ылайык келбеген материалдарды Комиссияга киргизген 

учурда Комиссия материалдарды ыйгарым укуктуу органдарга кайтарууга 

укуктуу. 

43. Комиссия тарабынан чечим кабыл алынган учурдан тартып он 

төрт күндүн ичинде Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты 

Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу же жарандыгынан 

чыгаруу жөнүндө  Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгынын 

долбоорун даярдоону жүзөгө ашырат. 

44. Кыргыз Республикасынын жарандыгын берүүдөн же 

жарандыгынан чыгуудан баш тартылган учурда, Кыргыз Республикасынын 

Президентинин Аппараты үч күндүн ичинде баш тартуунун негиздерин 

көрсөтүү менен арыз ээсин жазуу жүзүндө кабарландырууга милдеттүү. 

45. Кыргыз Республикасынын жарандыгы маселелери боюнча 

арыздарды кароо жана алар боюнча чечимдерди кабыл алуу алты айга 

чейинки мөөнөттө сунуштамага тийиштүү түрдө жолжоболоштурулган 



документтер тиркелип берилген күндөн баштап жалпы тартипте каралат. 

46. Калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик органдары жана дипломатиялык өкүлчүлүктөр же 

консулдук мекемелер тарабынан жарандуулук боюнча арыздарды 

кароонун жалпы мөөнөтү жалпы тартипте 90 күндөн жана 

жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте 30 күндөн ашпоого тийиш. 

47. Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуу же жарандыгынан 

чыгуу жөнүндө  өтүнүч менен кайрылган адамдардын арыздарын 

жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте кароо жана алар боюнча чечим кабыл алуу 

Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан тийиштүү документтер 

жолжоболоштурулуп тиркелген сунуштама берилген күндөн баштап үч 

айлык мөөнөткө чейин каралат. 

48. Жарандык маселеси боюнча кайталап берилген арыз бул маселе 

боюнча мурдагы чечим кабыл алынган учурдан баштап бир жыл өткөндөн  

кийин каралат. Эгерде арыз берүүчүгө белгисиз жана белгисиз болууга 

тийиш болгон өтө маанилүү жагдайлар жаралган учурда кайталап арыз 

берүү эртерээк каралышы мүмкүн. 

49. Ыйгарым укуктуу органдар арыз ээсине анын документтеринин 

кайда экендиги жана кароо мөөнөттөрү жөнүндө маалыматты берүүгө 

милдеттүү. 

 

6. Адамдардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына 

таандыктыгын аныктоо тартиби 

 

  50. Калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик органында жана анын аймактык органдарында 

Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандыктыгын аныктоо боюнча 

комиссиялары (мындан ары – жарандыкты аныктоо боюнча комиссия) 

түзүлөт. 

  51. Жарандыкты аныктоо боюнча комиссия Кыргыз 

Республикасынын аймагында туруктуу жашаган адамдардын Кыргыз 

Республикасынын жарандыгына алардын таандыктыгын же таандык 

эместигин аныктоо, же жарандыгы жок адам деп таануу жөнүндө 

арыздарын кароого жана алар боюнча төмөнкүлөргө карата корутунду 

чыгарууга укуктуу: 

- СССРдин жарандыгында турган, 1974-жылдагы үлгүдөгү паспорту 

бар жана Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу (же убактылуу) 

каттоодо турган жана башка мамлекеттин жарандыгына таандыктыгы 

жөнүндө билдирүү жасабаган адамдар; 

- ар кандай себептерден улам 1974-жылдагы үлгүдөгү СССРдин 

паспортун жоготкон, Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу (же 

убактылуу) каттоодо турган  адамдар.  Бул категорияга паспортун 

жоготкондугу жөнүндө иш ачылат жана адамдын инсандыгы жана 

жарандыгы аныкталгандан кийин корутунду чыгарылат; 

- жагдайдын аякташы менен өз убагында паспорт ала албай калган 



(1993-жылдын 18-декабрындагы №1333-ХII “Кыргыз Республикасынын 

жарандыгы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 

колдонулушуна туш келбей калган, же ата-энелери жок жана 

туугандарында же тааныштарында тарбияланган), бирок алар да иш 

жүзүндө Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашаган адамдар; 

- Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашаган, Көз 

карандысыз Мамлекеттер Шериктештигине катышкан-мамлекеттердин 

(мындан ары – КМШга катышкан-мамлекеттер) жарандыгына 

таандыктыгы жөнүндө белгиси менен 1974-жылдагы үлгүдөгү СССРдин 

паспорту бар,  ушул мезгилге чейин ошол өлкөнүн улуттук паспорту менен 

документтештирилбеген адамдар. Бул категориядагылар Кыргыз 

Республикасынын аймагында дипломатиялык өкүлчүлүк же консулдук 

мекеме жок болгон учурда ким экендигин ырастаган колдонуудагы 

документтин жоктугунун себеби жөнүндө түшүнүк катты жана айрым 

учурларда чет мамлекеттин жарандыгын жоготкондугу же жоктугу 

жөнүндө маалымкат сунуш кылат; 

- Кыргыз Республикасынын аймагында беш жана андан ашык жыл 

туруктуу жашаган жана КМШга катышкан-мамлекеттердин жаранынын 

ким экендигин ырастаган колдонуу мөөнөтү аяктаган паспорту бар, жана 

аларга байланышпаган себептерден улам аны узартуу же анык паспортко 

алмаштыруу мүмкүнчүлүгү болбогон адамдар – тийиштүү документти 

сунуш кылуу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарган себептерди көрсөтүү менен 

арыз берет. 

Көрсөтүлгөн жана башка учурларда конфликт комиссиясына 

кайрылууда ушул Жобонун 53-пунктуна ылайык документтердин түп 

нускалары жана көчүрмөлөрү тапшырылат. 

52. Жарандыкты аныктоо боюнча комиссия Кыргыз Республикасынын 

жарандыгына таандыктыгын аныктоо жөнүндө арызды кайталап кароого 

же адамды калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын аймактык органы корутунду 

чыгарган Кыргыз Республикасынын аймагында жарандыгы жок деп таануу 

жөнүндө корутунду чыгарууга, жана кабыл алынган чечим туура эмес 

болгон учурда, өз корутундусу менен аны жокко чыгарууга укуктуу.  

53. Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашаган, өзүнүн 

Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендигин аныктоону 

каалаган адам Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандыктыгын 

аныктоо жөнүндө арыз менен калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз 

Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын аймактык 

органына кайрылууга тийиш. 

Арызга төмөнкүлөрдү тиркөө зарыл: 

- арыз ээсинин ким экендигин тастыктаган документтин (паспорт же 

туулгандыгы жөнүндө күбөлүк) түп нускасын жана ксерокөчүрмөсүн; 

- кеңири өмүр баянын; 

-  4x6см өлчөмүндө ак фондо эки фотосүрөттү; 



- Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу, үзгүлтүксүз 

жашагандыгын ырастаган төмөнкү документтердин бирин (каттоо 

жөнүндө белгиси менен паспорт, жашап турууга уруксат, жашаган 

жеринен маалымкат, окуган, иштеген жеринен маалымкат, (кварталдык, үй 

комитетинин же айыл башчысынын) милициянын участкалык инспектору 

жана арыз ээсинин үч коңшусунун катышуусу менен   Кыргыз 

Республикасынын аймагында туруктуу жашоо фактысын белгилеген 

актысы; 

- үй-бүлөлүк мамилелердин бар экендигин ырастаган документ (нике 

жөнүндө күбөлүк, туулгандыгы жөнүндө күбөлүк). 

54. Кыргыз Республикасынын жарандыгына өз таандыктыгын 

аныктоону каалаган адам Кыргыз Республикасынын ички иштер 

органдарынын маалыматтык системасы боюнча текшерилет. 

Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын маалыматтык 

системасы боюнча текшерүүнүн мөөнөтү он күндөн ашпоого тийиш. 

55. Калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик органынын аймактык органы текшерүүнүн 

жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын жарандыгына 

таандыктыгы же таандык эместиги жөнүндө (7-тиркеме)  же адамды 

жарандыгы жок деп таануу жөнүндө (8-тиркеме) корутунду чыгарат, анда 

арыз ээси жөнүндө негизги маалыматтар жана юридикалык негиздер 

көрсөтүлүүгө тийиш, аларга ылайык адам Кыргыз Республикасынын 

жараны же жарандыгы жок адам деп таанылат же таанылбайт. Эгерде арыз 

ээсинин балдары бар болсо, анда корутундуда алардын жарандыгы же 

жарандыгынын жоктугу да аныкталууга тийиш.  

Корутунду калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын аймактык органынын 

жетекчиси тарабынан бекитилет. 

56. Калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик органынын аймактык органынын арыздарды кароо 

мөөнөтү бир айдан ашпоого тийиш. 

  57. Калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын  

ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын аймактык органы арыз ээсине 

анын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандыктыгын текшерүүнүн 

жыйынтыгы жөнүндө белгиленген үлгүдөгү (8-тиркеме) же арыз ээсин 

жарандыгы жок адам деп таануу жөнүндө (9-тиркеме) маалымкат берет, 

ага жарандыгы жок адамдардын туруктуу жашап турууга уруксатты 

документтештирүүнүн тартиби түшүндүрүлөт. 

58. Кыргыз Республикасынан сырткары туруктуу жашаган, өзүнүн 

Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандыктыгын аныктоону 

каалаган адам Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандыктыгын 

аныктоо жөнүндө арыз менен Кыргыз Республикасынын дипломатиялык 

өкүлчүлүгүнө же консулдук мекемесине кайрылууга тийиш. 

Арызга төмөнкүлөрдү тиркөө зарыл: 



- арыз ээсинин ким экендигин ырастаган документтин (паспорт же 

туулгандыгы жөнүндө күбөлүк) түп нускасын жана ксерокөчүрмөсүн; 

- кеңири өмүр баянын; 

-  4x6см өлчөмүндө ак фондо эки фотосүрөттү; 

- чет мамлекеттин аймагында туруктуу жашагандыгын ырастаган 

документти. 

Материалдардын көчүрмөлөрү тышкы саясий иштер чөйрөсүндөгү 

Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын 

консулдук маселелер менен иш жүргүзгөн  түзүмдүк бөлүмүнө жөнөтүлөт, 

ал Кыргыз Республикасынын тийиштүү мамлекеттик органдарынын, анын 

ичинде ички иштер жагында Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын маалыматтык системасы боюнча текшерүү 

жүргүзүү максатында зарыл маалыматты суратат.  

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынан түшкөн 

Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандыктыгына тиешелүү 

маалымат Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүнө же 

консулдук мекемесине жиберилет. 

Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгү же консулдук 

мекемеси Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык же таандык 

эместиги жөнүндө корутунду чыгарат, анда арыз ээси жөнүндө негизги 

маалыматтар жана юридикалык негиздер көрсөтүлүүгө тийиш, аларга 

ылайык адам Кыргыз Республикасынын жараны деп таанылат же 

таанылбайт. Эгерде арыз ээсинин балдары бар болсо, анда корутундуда 

алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандыктыгы же 

таандык эместиги да аныкталууга тийиш. Корутунду Кыргыз 

Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн же консулдук 

мекемесинин жетекчиси тарабынан бекитилет. 

Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгү же консулдук 

мекемеси кабыл алынган чечим жөнүндө арыз ээсине маалымдайт, ага 

белгиленген үлгүдөгү маалымкат берилет. 

 

7. Балдарда Кыргыз Республикасынын жарандыгы бар  

же жок экендигин аныктоонун өзгөчөлүктөрү 

 

59. Балада Кыргыз Республикасынын жарандыгынын бар экендиги 

ырасталбаган учурда, ушул Жобонун 31-пунктунда көрсөтүлгөн зарыл 

маалыматтар анын ата-энесине карата аныкталат. 

60. Кыргыз Республикасынын жарандыгын ата-энеси (экөөнүн бири) 

кабыл алып, арызда балдары жарандыкка кабыл алынгандыгы  

көрсөтүлбөгөн учурда (16 жашка чейинки бала) Кыргыз Республикасынын 

жарандыгы бар экендиги жөнүндө корутундуда мындай балага карата 

анын ата-энесинин (экөөнүн биринин) жарандыкка кабыл алынгандыгы 

жөнүндө Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгына шилтеме 

көрсөтүлөт.       

61. Ата-энесинин экөө тең (экөөнүн бири) Кыргыз Республикасынын 



жарандары болуп саналса, бирок Кыргыз Республикасынын сырткары 

чыгып кетишсе жана башка мамлекеттин жарандыгын кабыл алышса, 

бирок балдары Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашаган 

болсо жана жашап жатышса, Кыргыз Республикасынын жарандыгы бар 

экендиги жөнүндө корутундуда Мыйзамдын 12-беренесинин 1-бөлүгү 

көрсөтүлөт.  

62. Ата-энеси аныкталбаган же алардын өлгөндүгү тууралуу 

документтер жок болсо, ал эми балдар Кыргыз Республикасынын 

аймагында туруктуу жашашса, Кыргыз Республикасынын жарандыгы бар 

экендиги жөнүндө корутундуда Мыйзамдын 12-беренесинин 5-бөлүгү 

көрсөтүлөт.     

63. Корутунду калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын аймактык бөлүмүнүн 

жетекчиси тарабынан бекитилет.     

64. Балада Кыргыз Республикасынын жарандыгы бар экендиги 

жөнүндө корутунду чыгарылгандан кийин документтер таризделет. 16 

жашка чейинки балага Кыргыз Республикасынын жарандыгына 

таандыктыгы жөнүндө маалымкат берилет. 16 жашка чыккан балага 

Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту берилет.     

 

8. Кыргыз Республикасынын Президентинин чечимдерин 

аткаруунун тартиби 

 

65. Кыргыз Республикасынын Президенти Кыргыз Республикасынын 

жарандыгы маселелери боюнча жарлык чыгарат.  

66. Жарандыктын өзгөргөндүгү Кыргыз Республикасынын 

Президентинин жарлыгы күчүнө кирген учурдан башталат.   

67. Жарандыкты берүү же андан чыгуу жөнүндө Кыргыз 

Республикасынын Президентинин жарлыгы ага кол коюлган учурдан 

тартып үч күндүн ичинде Кыргыз Республикасынын Президентинин 

расмий сайтына жарыяланууга тийиш.   

68. Кыргыз Республикасынын жарандык маселелери боюнча Кыргыз 

Республикасынын аймагында турган өтүнүүчүлөргө карата Кыргыз 

Республикасынын Президентинин жарлыгын аткаруу калкты каттоо 

чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик 

органына жана анын аймактык бөлүмдөрүнө, ал эми республикадан 

сырткары жашаган адамдарга тиешелүү маселелер боюнча тышкы саясий 

иштер чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу 

органына, Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө 

жана консулдук мекемелерине жүктөлөт.   

69. Калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик органы жарандык маселелери менен иш жүргүзгөн 

түзүмдүк бөлүмү, тышкы саясый иштер чөйрөсүндөгү  Кыргыз 

Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын консулдук 

маселелер менен иш жүргүзгөн түзүмдүк бөлүмү Кыргыз 

Республикасынын жарандыгынын маселелери боюнча Кыргыз 

Республикасынын Президентинин жарлыктарын алгандан кийин аларды 



андан ары аткаруу үчүн арыз ээлери өтүнүчтөрүн берген органдарга 

жөнөтөт.    

70. Калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик органынын аймактык органдары, Кыргыз 

Республикасынын  дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана консулдук 

мекемелери Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын 

алгандан кийин эки жумалык мөөнөттө бул туурасында арыз ээсине 

маалымдайт.   

71. Эгерде жарандыгы боюнча Кыргыз Республикасынын 

Президентинин чечими бар адам жашаган жерин өзгөртсө калкты каттоо 

чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик 

органынын аймактык органдары, Кыргыз Республикасынын  

дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана консулдук мекемелери  кабыл 

алынган чечим жөнүндө  калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз 

Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын аймактык 

органдарына, Кыргыз Республикасынын  дипломатиялык өкүлчүлүктөрү 

менен консулдук мекемелерине арыз ээсинин жаңы жашаган жери боюнча 

токтоосуз билдирүү жөнөтөт жана  калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз 

Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органына  же тышкы 

саясий иштер чөйрөсүндөгү  Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органына маалымдайт.    

72. Кыргыз Республикасынын жарандыгын белгиленген тартипте 

алган адамдарга калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын аймактык органдары, Кыргыз 

Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү менен консулдук 

мекемелери Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортун берет. 16 

жашка чыга элек балдардын туулгандыгы тууралу күбөлүктөрүнө  алардын 

Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандыктыгы  туурасында жазуу 

жазылат.    

73. Кыргыз Республикасынын жарандыгын алган, Кыргыз 

Республикасы менен чектеш мамлекеттердин (Казакстан Республикасы, 

Тажикстан Республикасы, Өзбекстан Республикасы жана Кытай Эл 

Республикасы) жарандыгы бар адамдардын паспорттору жарандыктан 

чыгуу жөнүндө арызы менен чогуу тийиштүү мамлекеттин дипломатиялык 

өкүлчүлүгүнө же консулдук мекемесине жөнөтүлөт.   

74. Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгаруу жөнүндө чечим 

чыгарылганда калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын аймактык бөлүмдөрү же 

Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү же консулдук 

мекемелери адамдан Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортун 

алып коѐт. Ошол эле органдар адамга Кыргыз Республикасынын 

жарандыгынан чыгуу жөнүндө маалымкат берет (10-тиркеме). 

Алынган паспорттор белгиленген тартипте жок кылынат. 

75. Кыргыз Республикасында жашаган жана Кыргыз 

Республикасынын жараны болуп саналбаган адамдарга калкты каттоо 

чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик 



органы тарабынан чет өлкөлүк жаранга же жарандыгы жок адамга 

жашоого уруксат берилет. 

76. Кыргыз Республикасынын жарандыгынын маселелери боюнча  

Кыргыз Республикасынын Президентинин чечимдерин аткаруу жөнүндө   

калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органынын аймактык органдары квартал сайын калкты 

каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органына маалымдайт, ал эми Кыргыз Республикасынын 

дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана консулдук мекемелери – тышкы 

саясий иштер чөйрөсүндөгү  Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органына  маалымдайт.     

77. Кыргыз Республикасынын жарандыгынын маселелери боюнча 

Кыргыз Республикасынын Президентинин чечимдерин аткаруу жөнүндө 

маалымат калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы жана тышкы саясий иштер 

чөйрөсүндөгү  Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик 

органы тарабынан Комиссияга квартал сайын жөнөтүлөт. 

78. Кыргыз Республикасынын жарандык маселелери боюнча 

чечимдердин аткарылышына контролдукту Кыргыз Республикасынын 

Президентине караштуу  жарандык маселелери боюнча Комиссия жүзөгө 

ашырат.   

79. Жарандык маселелери боюнча материалдар жана алар боюнча 

Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктары  өзүнчө 

номенклатуралык ишке тиркелип жана чечим кабыл алынган күндөн 

тартып ыйгарым укуктуу орган бекиткен сактоо мөөнөтүнө чейин 

тийиштүү ыйгарым укуктуу органдарда сакталат, андан соң белгиленген 

тартипте архивге өткөрүлүүгө жатат. 

 

9. Кыргыз Республикасынын жарандыгынын маселелери боюнча 

чечимдерди жокко чыгаруу   

 

80. Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жана 

жарандыгынан чыгуу жөнүндө чечим арыз ээси тарабынан атайылап 

жасалма документтерди пайдалангандыгы же билип туруп жалган 

маалыматты билдирип жана анын негизинде жооптуу чечим кабыл 

алынгандыгы сот тартибинде аныкталган учурда жокко чыгарылат.    

81. Жарандын билип туруп жалган маалыматтардын жана жасалма 

документтердин негизинде Кыргыз Республикасынын жарандыгына ээ 

болгон фактысы тастыкталган соттун чечими менен аныкталса соттук 

чечим   калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик органынын аймактык органдарына же Кыргыз 

Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө же консулдук 

мекемелерине берилет, алар аны бардык болгон материалдар менен чогуу   

тийиштүү түрдүү калкты каттоо чөйрөсүндөгү  Кыргыз Республикасынын 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик органына же тышкы саясий иштер 

чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик 

органына жөнөтөт.   



82. Калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик органы же тышкы саясий иштер чөйрөсүндөгү  

Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын  

консулдук маселелер менен иш жүргүзгөн түзүмдүк бөлүмү берилген 

материалдардын негизинде Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл 

алуу же Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу жөнүндө чечимди   

жокко чыгаруу тууралуу өз корутундусун түзөт.  

Корутундуда арыз ээсине карата ыйгарым укуктуу орган тарабынан 

Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу же Кыргыз 

Республикасынын жарандыгынан чыгуу жөнүндө  чечимди кабыл алуунун  

негиздүүлүгү, Кыргыз Республикасынын жарандыгын кабыл алуу же 

токтотуу максатында жалган документтерди колдонуу же атайылап жалган 

маалыматтарды билдирүү фактысын сот аныктаган жагдайларды баяндоо 

менен белгиленген соттун чечими, ошондой эле Кыргыз Республикасынын 

жарандыгынын маселелери боюнча мурда кабыл алынган чечимди жокко 

чыгарууга негиз болгон Мыйзамдын беренеси көрсөтүлөт. 

83. Корутунду калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын же тышкы саясий иштер 

чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик 

органынын консулдук маселелер менен иш жүргүзгөн түзүмдүк бөлүмүнүн 

жетекчиси тарабынан бекитилет жана баштапкы чечим чыгарууга негиз 

болгон арыз ээсинин документтерине соттун чечими чогуу тиркелет. Бул 

иштин бардык материалдары Комиссияга жөнөтүлөт. 

84. Комиссия калкты каттоо чөйрөсүндөгү  Кыргыз Республикасынын 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы же тышкы саясий иштер 

чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик 

органы берген материалдарды карап чыгат жана сунуштарын Кыргыз 

Республикасынын Президентине киргизет.   

85. Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу же 

жарандыгынан чыгуу жөнүндө чечимди жокко чыгаруу Кыргыз 

Республикасынын Президентинин жарлыгы менен жүргүзүлөт.     

86. Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу же 

жарандыгынан чыгуу жөнүндө чечими ага карата жокко чыгарылган 

адамга бул туурасында ыйгарым укуктуу орган тарабынан Кыргыз 

Республикасынын Президентинин жарлыгы чыккан күндөн тартып  эки 

жумалык мөөнөттө маалымдалат.  

87. Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө 

чечим жокко чыгарылган учурда ыйгарым укуктуу орган бул чечимге 

ылайык мурда берилген Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортун 

алып коюу чараларын көрүүгө милдеттүү.     

88. Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу жөнүндө чечим 

жокко чыгарылган учурда адамдан Кыргыз Республикасынын 

жарандыгынан чыгуу жөнүндө маалымкаты алып коюлат жана Кыргыз 

Республикасынын жаранынын паспорту берилет.        

 

10. Жарандык маселелери боюнча чечимдерге даттануу  

 



89. Жарандык маселелери боюнча чечимдер сот тартибинде 

даттанылышы мүмкүн. 

90. Даттануу тийиштүү чечим кабыл алынган күндөн тартып  алты 

айдын аралыгында берилиши мүмкүн. Жарандык маселелери боюнча  

чечимди даттанууда жүйөөлүү себептер боюнча даттануу мөөнөтү өтүп 

кетсе, ал сот тартибинде калыбына келтирилиши мүмкүн.  

91. Кыргыз Республикасынын жарандык маселелери боюнча  

арыздарды кароодон баш тартуу жана Кыргыз Республикасынын  

жарандык маселелери боюнча чечимдерди аткаруу тартибин бузган кызмат 

адамдарынын башка аракеттери баш ийүүчүлүк тартипте жогору турган 

кызмат адамына же сотко даттанылышы мүмкүн.   

92. Ыйгарым укуктуу органдарынын кызмат адамдары Мыйзамды 

жана ушул Жобону  бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат. 

        

11. Эл аралык келишимдердин ченемдеринин колдонулушу 

 

93. Кыргыз Республикасы катышуучусу болгон эл аралык 

келишимдер менен Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуунун жана 

токтотуунун башка тартиби каралышы мүмкүн. Мындай учурларда 

Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган эл аралык 

келишимдердин ченемдери колдонулат.  

94. Кыргыз Республикасы катышуучусу болгон эл аралык 

келишимдерге ылайык Кыргыз Республикасынын жарандыгына ээ болуу 

жана токтотуу тартиби  айрым ченемдик-укуктук актылар менен жөнгө 

салынышы мүмкүн.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               Кыргыз Республикасынын  

                                                                                             жарандык  маселелерин кароонун  

                                                                                             тартиби жөнүндө Жобого 

                                                                                           1-тиркеме 
  

  

  

ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  ППррееззииддееннттииннее    

  
  

ААРРЫЫЗЗ--ААННККЕЕТТАА  

  

  

ММееннии  жжааллппыы,,  жжөөннөөккөөййллөөттүүллггөөнн  ттааррттииппттее  ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  жжааррааннддыыггыыннаа  

ккааббыылл  ааллууууннуу  жжее  ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  жжааррааннддыыггыынн  ккааллыыббыыннаа  ккееллттииррүүүүннүү  өөттүүннөөмм  

((ккееррееккссииззии  ччииййиипп  ссааллыыннаатт)),,  өөззүүмм  жжөөннүүннддөө  ттөөммөөннккүүддөөйй  ммааааллыыммааттттааррддыы  ббииллддиирреемм
11
::  

  

11..  ФФааммииллиияяссыы,,  ааттыы--жжөөннүү  ((ффааммииллиияяңңыызз,,  ааттыы--жжөөннүүңңүүзз  өөззггөөррггөөнн  ууччууррддаа  ССиизз  ааллыыпп  

жжүүррггөөнн  ммууррддааггыы  ффааммииллиияяңңыызз,,  ааттыы--жжөөннүүңңүүзз  жжааннаа  ааллааррддыы  өөззггөөррттүүүүннүүнн  ссееббееббии  жжааннаа  

ддааттаассыы  ккөөррссөөттүүллөөтт))  ____________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

22..  ТТууууллггаанн  ддааттаассыы  жжааннаа  жжееррии  ((ккүүннүү,,  ааййыы,,  жжыыллыы,,  ккааллккттуууу  ккооннуушш,,  ррааййоонн,,  ооббллуусс,,  

ммааммллееккеетт))____________________________________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

33..  УУллууттуу  ((ккааааллооооссуу  ббооююннччаа  ккөөррссөөттүүллөөтт))  ______________________________________________________________________  

44..  ААррыызз  ээээссии  ккааййссыы  өөллккөөддөөнн  ккееллссее,,  аалл  жжееррддее  жжаашшааггаанн  жжеерриинниинн  ддааррееггии    

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

55..  ААззыыррккыы  ууччууррддааггыы  жжааррааннддыыггыы  ____________________________________________________________________________________  

66..  ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыыннаа  ккееллггеенн  ддааттаассыы  жжааннаа  ммааккссааттыы  ((ккееллүүүүннүүнн  ссееббееббии  

ккөөррссөөттүүллөөтт))  ______________________________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

77..  ЧЧыыггыыпп  ккееттүүүү  ддооккууммееннттттееррии  ккааййссыы  жжееррддее  жжааннаа  ккааччаанн  ттааррииззддееллггеенн  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

88..  ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  ааййммааггыыннддаа  ттууррууккттуууу  жжаашшааггаанн  жжееррии  ((жжаашшааггаанн  жжееррии  

ббооююннччаа  ккааттттааллггааннддыыггыы  ттууууррааллуууу  ббееллггииссии  ббаарр  ккооллддооннууууддааггыы  ппаассппооррттуу  жжее  жжаашшаапп  

ттууррууууггаа  ууррууккссааттыы  ммееннеенн  ыырраассттааллаатт))  ______________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

ТТууррууккттуууу  жжаашшааггаанн  ммееззггииллддее  ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  ччееггииннеенн  ссыыррттккааррыы  ккееттүүүүссүү  

ЧЧыыггуууу  ККииррүүүү  

ББааррггаанн  

өөллккөөссүү  

ББааррууууннуунн  

ммааккссааттыы  

ДДааттаассыы  ЧЧеекк  аарраанныы  

өөттккөөнн  жжеерр    

ББааррууууччуу  

өөллккөөссүү  

ДДааттаассыы  ЧЧеекк  аарраанныы  

өөттккөөнн  жжеерр  

              

              

              

  

99..  ЖЖааззыыкк  жжооооппккееррччииллииггииннее  жжее  өөллккөөддөөнн  ччыыггаарруууу  ттүүррүүннддөө  ааддммииннииссттрраацциияяллыыкк  

жжооооппккееррччииллииккккее  ттааррттыыллггааннссыыззббыы  ((ээггеерр  ттааррттыыллссааңңыызз  ккааййссыы  жжееррддее,,  ккааччаанн,,  ээммннее  үүччүүнн))    

                                                 
1
 Арыз кол менен же техникалык каражаттарды колдонуп, кыскартуусуз, аббревиатурасыз, оңдоолорсуз 

жана сызбастан толтурулат. Суроолорго жооптор толук болушу керек. Кол менен жазылган текст 

түшүнүктүү болушу керек. 

 

 

Сүрөт 

чаптала 

турган жер 



______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  

1100..  ҮҮйй--ббүүллөөллүүкк  ааббааллыы  ((үүййллөөннггөөнн,,  ккүүййөөөөггөө  ччыыккккаанн  ((ббооййддоокк)),,  аажжыырраашшккаанн,,  жжеессиирр,,  

жжеессиилл  ннииккееггее  ттууррггааннддыыггыы  ((аажжыырраашшккааннддыыггыы)),,  ккааззаа  ббооллггооннддууггуу  ттууууррааллуууу  ккүүббөөллүүкк,,  

ннооммееррии,,  ддааттаассыы  жжааннаа  ббееррииллггеенн  жжееррии))  ______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  

1111..  ССииззддиинн  жжааккыынн  ттууууггааннддааррыыңңыызз  ((ааяяллыы,,  ккүүййөөөөссүү,,  ааттаа--ээннеессии,,  ббааллддааррыы,,  ббиирр  

ттууууггааннддааррыы**))..  
  

ТТууууггааннддыыкк  

ккааттыышшттыыггыы  

ФФааммииллиияяссыы,,  

ааттыы--жжөөннүү  

ТТууууллггаанн  

жжыыллыы  жжааннаа  

жжееррии  

ЖЖааррааннддыыггыы  ИИшшттееггеенн  жжееррии  жжааннаа  

ккыыззммаатт  ооррддуу  ((ннееггииззггии  

иишшттееггеенн  жжееррии))  

ТТууррггаанн  өөллккөөссүү  

жжааннаа  жжаашшааггаанн  

жжеерриинниинн  ддааррееггии  

            

            

            

            

            

            

**ээггееррддее  ааяяллыы  ккүүййөөөөссүүннүүнн  ффааммииллиияяссыынн  ааллыыпп  жжүүррссөө,,  аанныынн  ккыызз  ккееззииннддееггии  ффааммииллиияяссыы  ккөөррссөөттүүллөөтт..  

  

1122..  ААссккееррддиикк  ммииллддееттккее  ттииеешшееллүүүүллүүггүү  ________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((аассккееррггее  ммииллддееттттүүүү  жжее  аассккееррггее  ммииллддееттттүүүү  ээммеесс,,  ннааааммыы,,  ккыыззммаатт  ккыыллггаанн  жжееррии  жжааннаа  ммееззггииллии))  

  

1133..  ААссккеерр  ккыыззммааттыыннддаа,,  оошшооннддоойй  ээллее  ччеетт  ммааммллееккееттттиинн  ууккуукк  ккооррггоооо  ооррггааннддааррыыннддаа  

жжааннаа  ккооооппссууззддуукк  ооррггааннддааррыыннддаа  ккыыззммааттттаа  ттуурраассыыззббыы  ((ттууррггааннссыыззббыы))   

___________________________________________________________________________ 
  

1144..  ББииллииммии  жжааннаа  ааддииссттииггии  ((ббаашшттааллггыычч,,  ооррттоо,,  ааттааййыынн  ооррттоо,,  жжооггооррккуу,,  ккааййссыы  жжееррддее,,  

ккааччаанн  жжааннаа  ккааййссыы  ооккуууу  жжааййыынн  ааяяккттааггааннссыызз))  ________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  

1155..  ААккыыррккыы  1100  жжыыллддааггыы  ээммггеекк  иишшии  ((жжооггооррккуу  жжааннаа  ааттааййыынн  ооррттоо  ооккуууу  

жжааййллааррыыннддааггыы  ооккууууннуу  жжааннаа  аассккеерр  ккыыззммааттыынн  ккоошшоо  ааллггааннддаа))::  

ААййыы  жжааннаа  жжыыллыы  

  

ММееккееммееннии,,  иишшккааннаанныы,,  ууююммддуу  

ккөөррссөөттүүүү  ммееннеенн  ккыыззммаатт  ооррддуу  

ММееккееммеенниинн,,  иишшккааннаанныынн,,  ууююммддуунн  

жжааййггаашшккаанн  жжееррии  

ккееллиишшии  ккееттиишшии  

        

        

        

        

        

        

        
  

1166..  ЖЖаашшоооо  үүччүүнн  ккаарраажжааттттааррддыынн  ббууллааггыы  ((ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  ааййммааггыыннддаа  

жжаашшааггаанн  ммееззггииллддее  ббааррддыыкк  ббооллггоонн  ккиирреешшеенниинн  ттүүррллөөррүү  ккөөррссөөттүүллөөтт))  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

( жеке жактын кирешелери жөнүндө маалымкат, салык органынын белгиси менен жеке жактардын 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  



кирешелерине салыктар боюнча декларация, иштеген жеринен маалымкат, пенсиялык күбөлүк, 

жөлөкпул алуу жөнүндө социалдык жактан коргоо органынын маалымкаты, алимент алгандыгын 

ырастоо, эсептик номерин көрсөтүү менен кредиттик мекемедеги салым бар экени жөнүндө маалымкат, 

мураска укук жөнүндө күбөлүк, арыз ээси багуусунда турган адамдын кирешелери жөнүндө маалымкат, 

же мыйзамда тыюу салынбаган иштен киреше алууну ырастаган башка документ)  

  

1177..  ММааммллееккееттттиикк  ((ккыыррггыызз))  жжее  рраассммиийй  ((оорруусс))  ттииллиинн  ббииллеессииззббии  ((ммааааллыыммааттттыы  

ыырраассттааггаанн  ддооккууммееннтт,,  аанныынн  ннооммееррии,,  ббееррииллггеенн  ддааттаассыы  жжааннаа  жжееррии))  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  

1188..  ССииззддии  ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  жжааррааннддыыггыыннаа  ккааббыылл  ааллууууггаа  ((ккааллыыббыыннаа  

ккееллттииррүүүүггөө))  ттүүррттккөөнн  ссееббееппттееррддии  ккөөррссөөттүүңңүүзз  ________________________________________________________________________    

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

1199..  ММееннии  ммееннеенн  ббиирр  ээллее  ууччууррддаа  ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  жжааррааннддыыггыыннаа  жжаашшыы  

жжееттее  ээллеекк  ббааллддааррыыммддыы  ккааббыылл  ааллууууннуу  өөттүүннөөмм  ((ффааммииллиияяссыы,,  ааттыы--жжөөннүү,,  ттууууллггаанн  ддааттаассыы  

жжааннаа  жжееррии  ккөөррссөөттүүллөөтт))  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  

2200..  ЖЖаашшааггаанн  жжеерриинниинн  ддааррееггии,,  ттееллееффоонн  ннооммееррллееррии  ((үүййүүннүүнн,,  ккыыззммааттттыыкк,,  ммооббииллддиикк))  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((өөллккөө,,  ооббллуусс,,  ррааййоонн,,  ккааллккттуууу  ккооннуушш,,  ккөөччөө,,  үүйй  №№,,  ккввааррттиирраассыынныынн  №№))  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

2200..  ДДааггыы  ккоошшууммччаа  ээммннееннии  ббииллддииррггииңңиизз  ккееллеетт  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2211..  ААррыызз  ммееннеенн  ччооггуууу  ттөөммөөннккүү  ддооккууммееннттттееррддии  ббеерреемм  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  
  

2222..  ММееннии  ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  жжааррааннддыыггыыннаа  ккааббыылл  ааллггаанн  ((ммееннии  жжааррааннддыыккккаа  

ккааллыыббыыннаа  ккееллттииррггеенн))  ууччууррддаа  ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  ККооннссттииттууцциияяссыынн  жжааннаа  ККыыррггыызз  

РРеессппууббллииккаассыынныынн  ммыыййззааммддааррыынн  ссааккттооооггоо  ммииллддееттттееннеемм  ____________________________________________________  
                                                                                                                                                                                                                            ((ааррыызз  ээээссиинниинн  ккооллттааммггаассыы))  

  

2233..  ММааггаа  жжаассааллммаа  ддооккууммееннттттееррддиинн  жжее  ббииллиипп  ттуурруупп  ббееррииллггеенн  жжааллггаанн  

ммааааллыыммааттттааррддыынн  ннееггииззииннддее  ккааббыылл  ааллыыннггаанн  ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  жжааррааннддыыггыыннаа  

ммееннии  ккааббыылл  ааллуууу  ((ккааллыыббыыннаа  ккееллттииррүүүү))  жжөөннүүннддөө  ччееччиимм  ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  

ммыыййззааммддааррыыннаа  ыыллааййыыкк  жжооккккоо  ччыыггааррыыллууууггаа  ттииййиишш  ээккееннддииггии  ээссккееррттииллддии..  

  

ААррыыззддаа  ккөөррссөөттүүллггөөнн  жжееккее  ммааааллыыммааттттааррддыы  иишшттеепп  ччыыггууууггаа  ммааккууллддууггууммддуу  ббеерреемм..  



ББееррииллггеенн  ддооккууммееннттттееррддиинн  аанныыккттыыггыынн  жжааннаа  ббааяяннддааллггаанн  ммааааллыыммааттттааррддыынн  

иишшееннииммддүүүүллүүггүүнн  ыырраассттаайймм  

2200____--жжыыллддыынн  ________________________      ААррыызз  ээээссиинниинн  ккооллттааммггаассыы  __________________________________  

  

2244..  ККыыззммааттттыыкк  ббееллггииллеерр  ((ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  ккааллккттыы  ккааттттоооо  ччөөййррөөссүүннддөөггүү  

ыыййггааррыымм  ууккууккттуууу  ммааммллееккееттттиикк  ооррггааннддыынн  ааййммааккттыыкк  ооррггааннддааррыыннддаа,,  ККыыррггыызз  

РРеессппууббллииккаассыынныынн  ддииппллооммааттиияяллыыкк  өөккүүллччүүллүүггүүннддөө  жжее  ккооннссууллддуукк  ммееккееммеессииннддее  

ттооллттууррууллаатт))..  
  

ЖЖаарраанн  ________________________________________________________________________________________________  ттөөммөөннккүүллөөррүү  ббаарр::  
  

аа))  ууллууттттуукк  ппаассппоорртт,,  аанныы::  ______________________________________________________________________________________________      

                                                                                                                              ((ппаассппооррттттуу  ббееррггеенн  ммееккееммеенниинн  ааттааллыышшыы))  

____________________________________________________________________________________________________________________________ббееррггеенн..  
  

____________--жж..  ________________________________      ____________--жж..  ____________________________  ччееййииннккии  ммөөөөннөөтт  ммееннеенн..  
  

  

бб))  ччеетт  өөллккөөллүүкк  жжаарраанн  үүччүүнн  жжаашшаапп  ттууррууууггаа  ууррууккссаатт,,  ссеерриияяссыы  ____    №№  ____________  

аанныы  ______________________________________________________________________________________________________________________  ббееррггеенн..  

____________--жж..  ____________________________      ____________--жж..  ________________________________  ччееййииннккии  ммөөөөннөөтт  ммееннеенн..  
  

  

вв))  жжааррааннддыыггыы  жжоокк  ааддаамм  үүччүүнн  жжаашшаапп  ттууррууууггаа  ууррууккссаатт,,  ссеерриияяссыы  ____    №№  ____________  

аанныы  ______________________________________________________________________________________________________________________  ббееррггеенн..  

____________--жж..  ______________________________      ____________--жж..  ______________________________  ччееййииннккии  ммөөөөннөөтт  ммееннеенн..  

  

ААррыызз  ““ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  жжааррааннддыыггыы  жжөөннүүннддөө””  ККыыррггыызз  

РРеессппууббллииккаассыынныынн  ММыыййззааммыынныынн  __________________________________________________________________  ннееггииззииннддее              

                                                                                                                                                            ((ббееррееннее,,  ббөөллүүкк,,  ппууннкктт))  

  ккаарраапп  ччыыггууууггаа  __________________________________________________________________  ккааббыылл  ааллыыннддыы..  

                                                                                                            ((ддааттаассыы))  

  

ААррыыззддыынн  ттуууурраа  ттооллттууррууллуушшуунн  жжааннаа  ззааррыылл  ддооккууммееннттттееррддиинн  ббаарр  ээккееннддииггиинн  

ттееккшшееррддиимм,,  ааррыыззггаа  ммеенниинн  ккааттыышшууууммддаа  ккоолл  ккооююллддуу,,  ааррыызз  ээээссиинниинн  ккооллттааммггаассыынныынн  

аанныыккттыыггыынн  ыырраассттаайймм  

2200______--жжыыллддыынн  ____________________________________________  

  

  

ККооллттааммггаа  __________________________________________________________________________________________________________________  

                                                                ((ддооккууммееннттттееррддии  ккааббыылл  ааллггаанн  ккыыззммааттккееррддиинн  ккыыззммаатт  ооррддуу,,  фф..аа..жж..))  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                                                                                                                                                          Кыргыз Республикасынын  

                                                                                             жарандык  маселелерин кароонун  

                                                                                             тартиби жөнүндө Жобого 

                                                                                                                                                                                      22--ттииррккееммее 

  

  

  

ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  ППррееззииддееннттииннее  

  

  

ААННККЕЕТТАА--ААРРЫЫЗЗ  
 

  

ММааггаа  ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  жжааррааннддыыггыыннаанн  ччыыггууууггаа  ууррууккссаатт  ббееррүүүүннүү  өөттүүннөөмм  

жжааннаа  өөззүүмм  жжөөннүүннддөө  ттөөммөөннккүүддөөйй  ммааааллыыммааттттааррддыы  ббииллддиирреемм
22
::  

  

11..  ФФааммииллиияяссыы,,  ааттыы--жжөөннүү  ((ффааммииллиияяңңыызз,,  ааттыы--жжөөннүүңңүүзз  өөззггөөррггөөнн  ууччууррддаа  ССиизз  ааллыыпп  

жжүүррггөөнн  ммууррддааггыы  ффааммииллиияяңңыызз,,  ааттыы--жжөөннүүңңүүзз  жжааннаа  ааллааррддыы  өөззггөөррттүүүүннүүнн  ссееббееббии  жжааннаа  

ддааттаассыы  ккөөррссөөттүүллөөтт))  ____________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

22..  ТТууууллггаанн  ддааттаассыы  жжааннаа  жжееррии  ((ккүүннүү,,  ааййыы,,  жжыыллыы,,  ккааллккттуууу  ккооннуушш,,  ррааййоонн,,  ооббллуусс,,  

ммааммллееккеетт))____________________________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  

33..  УУллууттуу  ((ккааааллооооссуу  ббооююннччаа  ккөөррссөөттүүллөөтт))  ________________________________________________________________________  
  

44..  ҮҮйй--ббүүллөөллүүкк  ааббааллыы  ((ааяяллыынныынн//ккүүййөөөөссүүннүүнн  ффааммииллиияяссыы,,  ааттыы--жжөөннүү  ккөөррссөөттүүллөөтт))    

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

55..  ЭЭггееррддее  ммууррддаа  ббаашшккаа  жжааррааннддыыккттаа  ттууррссааңңыызз,,  ккааййссыы  жжааррааннддыыккттаа  

ббооллггооннддууггууңңууззддуу,,  аанныы  ээммннее  ссееббееппттеенн  жжааннаа  ккааччаанн  жжооггооттккооннууңңууззддуу,,  ККыыррггыызз  

РРеессппууббллииккаассыынныынн  жжааррааннддыыггыынн  ккааччаанн  ааллггааннддыыггыыңңыыззддыы  ккөөррссөөттүүңңүүзз  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  

66..  ААссккееррддиикк  ммииллддееттккее  ттииеешшееллүүүүллүүггүү  ____________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((аассккееррггее  ммииллддееттттүүүү  жжее  аассккееррггее  ммииллддееттттүүүү  ээммеесс,,  ннааааммыы,,  ккыыззммаатт  ккыыллггаанн  жжееррии  жжааннаа  ммееззггииллии))  

  

77..  ББииллииммии  жжааннаа  ааддииссттииггии  ((ббаашшттааллггыычч,,  ооррттоо,,  ааттааййыынн  ооррттоо,,  жжооггооррккуу))  ________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  

88..  ККиимм  ээккееннддииггиинн  ыырраассттааггаанн  ддооккууммееннттттеерр  жжааннаа  ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  

жжааррааннддыыггыы  __________________________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

                                            ((ддооккууммееннттттиинн  ттүүррүү,,  ссеерриияяссыы,,  ннооммееррии,,  ккиимм  ттааррааббыыннаанн  жжааннаа  ккааччаанн  ббееррииллггеенн))  

  

99..  ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  ууккуукк  ккооррггоооо  ооррггааннддааррыы  ттааррааббыыннаанн  жжааззыыкк  иишшии  

ббооююннччаа  ааййыыппттааллууууччуу  ккааттааррыы  ттааррттыыллггааннссыыззббыы  жжее  ССииззггее  ккааррааттаа  ммыыййззааммддуууу  ккүүччүүннөө  

                                                 
2
 Арыз кол менен же техникалык каражаттарды колдонуп, кыскартуусуз, аббревиатурасыз, оңдоолорсуз 

жана сызбастан толтурулат. Суроолорго жооптор толук болушу керек. Кол менен жазылган текст 

түшүнүктүү болушу керек. 

 

 

Сүрөт 

чаптала 

турган жер  



ккииррггеенн  жжааннаа  ааттккааррыыллууууггаа  ттииййиишш  ссооттттуунн  ааййыыппттоооо  өөккүүммүү  ббааррббыы  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
((ээггееррддее  ббооллссоо,,  ккааййссыы  жжееррддее,,  ккааччаанн,,  ээммннее  ссееббееппттеенн))  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

1100..  ММааммллееккееттттиинн  ааллддыыннддаа  ааттккааррыыллббааггаанн  ммииллддееттттееннммееллееррииңңиизз  жжее  ККыыррггыызз  

РРеессппууббллииккаассыынныынн  ааййммааггыыннддаа  ююррииддииккааллыыкк  жжее  жжееккее  жжааккттааррддыынн  ккыыззыыккччыыллыыггыы  

ббааййллаанныышшттаа  ббооллггоонн  ммүүллккттүүкк  ммииллддееттттееннммееллееррииңңиизз  ббааррббыы  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ттаакк  ккөөррссөөттүүллөөтт))  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

1111..  ЧЧеетт  өөллккөөддөө  ббооллггооннссууззббуу,,  ккааййссыы  жжееррддее,,  ккааччаанн  жжааннаа  ээммннее  ммааккссааттттаа  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

1122..  ААррыызз  ммееннеенн  ккааййррыыллггаанн  ддааттааггаа  ччееййииннккии  ааккыыррккыы  ббеешш  жжыыллддааггыы  ээммггеекк  иишшии  

((жжооггооррккуу  жжааннаа  ааттааййыынн  ооррттоо  ооккуууу  жжааййллааррыыннддааггыы  ооккууууннуу  жжааннаа  аассккеерр  ккыыззммааттыынн  ккоошшоо  

ааллггааннддаа))::  

ААййыы  жжааннаа  жжыыллыы  

  

ММееккееммееннии,,  иишшккааннаанныы,,  ууююммддуу  

ккөөррссөөттүүүү  ммееннеенн  ккыыззммаатт  ооррддуу  

ММееккееммеенниинн,,  иишшккааннаанныынн,,  ууююммддуунн  

жжааййггаашшккаанн  жжееррии  

ккееллиишшии  ккееттиишшии  

        

        

        

        

        

 

1133..  ССииззддиинн  жжааккыынн  ттууууггааннддааррыыңңыызз  ((ааяяллыы,,  ккүүййөөөөссүү,,  ааттаа--ээннеессии,,  ббааллддааррыы,,  ббиирр  

ттууууггааннддааррыы**))..  

  

ТТууууггааннддыыкк  

ккааттыышшттыыггыы  

ФФааммииллиияяссыы,,  

ааттыы--жжөөннүү  

ТТууууллггаанн  

жжыыллыы  жжааннаа  

жжееррии  

ЖЖааррааннддыыггыы  ИИшшттееггеенн  жжееррии  

жжааннаа  ккыыззммаатт  

ооррддуу  ((ннееггииззггии  

иишшттееггеенн  жжееррии))  

ТТууррггаанн  өөллккөөссүү  жжааннаа  

жжаашшааггаанн  жжеерриинниинн  

ддааррееггии  

            

            

            

            

            

            

            

**ээггееррддее  ааяяллыы  ккүүййөөөөссүүннүүнн  ффааммииллиияяссыынн  ааллыыпп  жжүүррссөө,,  аанныынн  ккыызз  ккееззииннддееггии  ффааммииллиияяссыы  ккөөррссөөттүүллөөтт..  
 

1144..  ММееннии  ммееннеенн  ббиирр  ээллее  ууччууррддаа  жжаашшыы  жжееттее  ээллеекк  ббааллддааррыыммддыы  ККыыррггыызз  

РРеессппууббллииккаассыынныынн  жжааррааннддыыггыыннаанн  ччыыггааррууууңңууззддуу  өөттүүннөөмм  ((ууууллуу,,  ккыыззыы,,  ффааммииллиияяссыы,,  ааттыы--

жжөөннүү,,  ттууууллггаанн  ддааттаассыы,,  ааййыы,,  жжыыллыы  жжааннаа  жжееррии  ккөөррссөөттүүллөөтт))::    

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 



 

1155..  Сизде жана арызда көрсөтүлгөн Сиздин балдарыңызда башка жарандык же 

аны (аларды) алуу мүмкүнчүлүгү барбы ________________________________________ 
                         (эгерде бар болсо, кайсы өлкөнүн, качан жана кандай 

__________________________________________________________________________________________ 

негизде алынган, документ, анын номери, берилген датасы жана орду, башка жарандык жок болгон 

__________________________________________________________________________________________ 

учурда - ага ээ болуу мүмкүнчүлүгүн ырастоо көрсөтүлөт) 

  

1166..  ШШааййллааннууууччуу  ооррггааннддааррггаа  ккааттыышшууууссуу  

  
ШШааййллааннууууччуу  

ооррггааннддыынн  

жжааййггаашшккаанн  жжееррии  

ШШааййллааннууууччуу  ооррггааннддыынн  

ааттааллыышшыы  
ККиимм  ббооллуупп  шшааййллааннггаанн    

ШШааййллааннггаанн  

жжыыллыы  
ККееттккеенн  

жжыыллыы  

        

        

        

  

1177..  ККааннддаайй  ммааммллееккееттттиикк  ссыыййллыыккттааррыыңңыызз  ббаарр  ______________________________________________________________  
                                                  ((ккааччаанн  жжааннаа  ккиимм  ссыыййллааггаанн))  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

1188..  ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  ккааннддаайй  ааррддаакк  ннааааммддааррыыңңыызз  ббаарр  ________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
((ккааччаанн  жжааннаа  ккааннддаайй  ннаааамм  ааллггааннссыызз)) 

  

1199..  ККееттиипп  жжааттккаанн  өөллккөөннүү  жжааннаа  ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  жжааррааннддыыггыыннаанн  

ччыыггууууннуунн  ссееббееппттеерриинн  ттооллуукк  ккөөррссөөттүүңңүүзз__________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

2200..  ЖЖаашшааггаанн  жжеерриинниинн  ддааррееггии  ______________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________            

    ((өөллккөө,,  ооббллуусс,,  ррааййоонн,,  ккааллккттуууу  ккооннуушш,,  ккөөччөө,,  үүйй  №№,,  ккввааррттиирраассыынныынн  №№))  

  

2211..  ААррыызз  ммееннеенн  ччооггуууу  ттөөммөөннккүү  ддооккууммееннттттееррддии  ббеерреемм  ________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

ББееррииллггеенн  ддооккууммееннттттееррддиинн  аанныыккттыыггыынн  жжааннаа  ббааяяннддааллггаанн  ммааааллыыммааттттааррддыынн  

иишшееннииммддүүүүллүүггүүнн  ыырраассттаайймм  

2200____--жжыыллддыынн  __________________________  ААррыызз  ээээссиинниинн  ккооллттааммггаассыы  __________________________________  

  

ААррыызз  ““ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  жжааррааннддыыггыы  жжөөннүүннддөө””  ККыыррггыызз  

РРеессппууббллииккаассыынныынн  ММыыййззааммыынныынн  __________________________________________________________________________  ннееггииззииннддее                    

                                                                                                                                                                    ((ббееррееннее,,  ббөөллүүкк,,  ппууннкктт))  

  ккаарраапп  ччыыггууууггаа  __________________________________________________  ккааббыылл  ааллыыннддыы..  

                                                                          ((ддааттаассыы))            

ААррыыззддыы  жжааннаа  ккөөррссөөттүүллггөөнн  ддооккууммееннттттееррддии,,  ааллааррддыынн  ттуууурраа  ттооллттууррууллуушшуунн  ттееккшшееррддиимм  

________________________________________________________________________________________________________________________________________  
((ддооккууммееннттттееррддии  ккааббыылл  ааллггаанн  ккыыззммааттккееррддиинн  ккыыззммаатт  ооррддуу,,  ффааммииллиияяссыы))  

  

2200______--жжыыллддыынн  ______________________________________                  ККооллттааммггаассыы  ____________________________________________  



                                                                                                                                                                                                                          Кыргыз Республикасынын  

                                                                                             жарандык  маселелерин кароонун  

                                                                                             тартиби жөнүндө Жобого 

                                                                                                                                                                                      33--ттииррккееммее 

  

______________________________________________________________________________________________________________________________________  
((ыыййггааррыымм  ууккууккттуууу  ооррггааннддыынн  ааттааллыышшыы))  

  

  

ММААААЛЛЫЫММККААТТ  

  

Берилди ______________________________________________________________, 

Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө анын арызы   

_________________________________________________________________ тарабынан  
                            (арызды кабыл алган орган көрсөтүлөт)  

карап чыгууга кабыл алынды. 
  

  ААррыыззддыы  жжааннаа  ккөөррссөөттүүллггөөнн  ддооккууммееннттттееррддии,,  ааллааррддыынн  ттуууурраа  ттооллттууррууллуушшуунн  жжааннаа  

ззааррыылл  ддооккууммееннттттееррддиинн  ббаарр  ээккееннддииггиинн  ттееккшшееррддиимм  __________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ддооккууммееннттттееррддии  ккааббыылл  ааллггаанн  ккыыззммааттккееррддиинн  ккыыззммаатт  ооррддуу,,  ФФ..АА..ЖЖ..))  

  

2200______--жжыыллддыынн  ________________________________                  ККооллттааммггаассыы  ____________________________________________  

  

  

ММОО 



                                                                                                                                                                                                                          Кыргыз Республикасынын  

                                                                                             жарандык  маселелерин кароонун  

                                                                                             тартиби жөнүндө Жобого 

                                                                                                                                                                                      44--ттииррккееммее 

  

                                                                                                                                    ««ББЕЕККИИТТЕЕММИИНН»»  

((жжееттееккччиинниинн  ккыыззммаатт  ооррддуу,,  

  ыыййггааррыымм  ууккууккттуууу  ооррггааннддыынн  

  ааттааллыышшыы,,  ФФ..АА..ЖЖ..,,  ккооллттааммггаассыы))  

2200____--жжыыллддыынн  ______________________  

  

                                                                                                                                                                                                  ММОО  

  

  

ЖЖааллппыы  ((жжөөннөөккөөййллөөттүүллггөөнн))  ттааррттииппттее  ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  жжааррааннддыыггыыннаа  

ккааббыылл  ааллуууу,,  жжааррааннддыыггыынн  ккааллыыббыыннаа  ккееллттииррүүүү  жжөөннүүннддөө  

ККООРРУУТТУУННДДУУ  

  

ЖЖааллппыы  ((жжөөннөөккөөййллөөттүүллггөөнн))  ттааррттииппттее  ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  жжааррааннддыыггыыннаа  

ккааббыылл  ааллуууу,,  жжааррааннддыыггыынн  ккааллыыббыыннаа  ккееллттииррүүүү  жжөөннүүннддөө  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  өөттүүннүүччүү  ббооююннччаа..  

  

ММеенн,,  ____________________________________________________________________________________________________________________________________  
((ФФ..АА..ЖЖ..  жжааннаа  ээээллееггеенн  ккыыззммаатт  ооррддуу))  

  

__________________________________________________________________________________________    ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  

        ((ФФ..АА..ЖЖ..))  

жжааррааннддыыггыыннаа  ккааббыылл  ааллуууу  жжөөннүүннддөө  өөттүүннүүччүүнн  ккаарраапп  ччыыггыыпп    

  

ТТӨӨММӨӨННККҮҮЛЛӨӨРРДДҮҮ  ББЕЕЛЛГГИИЛЛЕЕЙЙММ::  

____________________________________________________________________________________________________________________________  ттууууллггаанн,,  
        ((ттууууллггаанн  ккүүннүү,,  ааййыы,,  жжыыллыы,,  өөллккөөссүү))  

ууллууттуу  ббооююннччаа  ______________________________________________________________,,  ________________________--жжыыллыы  

________________________________________________________________  ккееллггеенн  ________________________________________________________________  
    ((ттууррууккттуууу  жжаашшааггаанн  өөллккөөссүү))      ((жжаарраанн,,  жжааррааннддыыггыы  жжоокк  ааддаамм))  

______________________________________________________________________________________________________  

  

ААззыыррккыы  ууччууррддаа  ааррыызз  ээээссии  ________________________________________________________________________________________________  

ддааррееггии  ббооююннччаа  жжаашшааййтт  жжааннаа  ______________________________________________________________________  жжаарраанныы  ббооллуупп  

ссааннааллаатт..  

ИИшшттееггеенн  жжееррии::  ________________________________________________________________________________________________________________  

ҮҮйй--ббүүллөөллүүкк  ааббааллыы  ____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
((жжууббааййыынныынн  ффааммииллиияяссыы,,  ааттыы--жжөөннүү,,  жжааррааннддыыггыы))  

________________________________________________________________________________________  ммееннеенн  ннииккееддее  ттуурраатт..  

ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыыннддаа  жжаашшааггаанн  жжааккыынн  ттууууггааннддааррыы  ббаарр  ((жжоокк))  

  

ӨӨззүүннүүнн  өөттүүннүүччүүнн  ______________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________  ннееггииззддееййтт..  

  

ООшшоолл  ээллее  ууччууррддаа  жжаашшыы  жжееттее  ээллеекк  ббааллддааррыынн  ______________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________  



ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  жжааррааннддыыггыыннаа  ккааббыылл  ааллууууггаа  ууррууккссаатт  ббееррүүүүннүү  өөттүүннөөтт..  

  

ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  ууллууттттуукк  ккооооппссууззддуукк  ооррггаанныы  жжааллппыы  ((жжөөннөөккөөййллөөттүүллггөөнн))  

ттааррттииппттее  ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  жжааррааннддыыггыыннаа  ккааббыылл  ааллуууу,,  жжааррааннддыыггыынн  ккааллыыббыыннаа  

ккееллттииррүүүү  жжөөннүүннддөө  ббуулл  өөттүүннүүччттүү  ккааннааааттттааннддыыррууууггаа  ммааккуулл  ((ммааккуулл  ээммеесс))..  

  

ББааяяннддааллггааннддааррддыынн  ннееггииззииннддее  __________________________________________________________________________________________  
          ((ааррыызз  ээээссиинниинн  ффааммииллиияяссыы,,  ааттыы--жжөөннүү))  

жжааллппыы  ((жжөөннөөккөөййллөөттүүллггөөнн))  ттааррттииппттее  ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  жжааррааннддыыггыыннаа  ккааббыылл  

ааллуууу,,  жжааррааннддыыггыынн  ккааллыыббыыннаа  ккееллттииррүүүү  жжөөннүүннддөө  өөттүүннүүччүүнн  ккааннааааттттааннддыыррууууггаа  ббооллоотт  

((ббооллббооййтт))  ддеепп  ооййллоойймм..  

______________________________________________________________________________________________________________________________________  
((ккыыззммааттккееррддиинн  ккыыззммаатт  ооррддуу,,  ыыййггааррыымм  ууккууккттуууу  ооррггааннддыынн  ааттааллыышшыы))  

  

______________________________________________________________                                    2200____--жжыыллддыынн  __________________________________    
                      ((ФФ..АА..ЖЖ..,,    ккооллттааммггаассыы))  



                                                                                                                                                                                                                          Кыргыз Республикасынын  

                                                                                             жарандык  маселелерин кароонун  

                                                                                             тартиби жөнүндө Жобого 

                                                                                                                                                                                      55--ттииррккееммее 

  

                                                                                                                                    ««ББЕЕККИИТТЕЕММИИНН»»  

((жжееттееккччиинниинн  ккыыззммаатт  ооррддуу,,    

  ыыййггааррыымм  ууккууккттуууу  ооррггааннддыынн  

  ааттааллыышшыы,,  ФФ..АА..ЖЖ..,,  ккооллттааммггаассыы))  

                                                                                                                                                                              2200____--жжыыллддыынн  __________________  

  

                                                                                                                                                                                              ММОО  

  

ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  жжааррааннддыыггыыннаанн  ччыыггуууу  жжөөннүүннддөө  

ККООРРУУТТУУННДДУУ  

  

ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  жжааррааннддыыггыыннаанн  ччыыггуууу  жжөөннүүннддөө  жжаарраанн  

________________________________________________________________________________________________________________________  өөттүүннүүччүү  ббооююннччаа..  
    ((ФФ..АА..ЖЖ..))  

ММеенн,,  ____________________________________________________________________________________________________________________________________  
((ФФ..АА..ЖЖ..  жжааннаа  ээээллееггеенн  ккыыззммаатт  ооррддуу))  

__________________________________________________________________________________________    ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  

        ((ФФ..АА..ЖЖ..))  

жжааррааннддыыггыыннаанн  ччыыггуууу  жжөөннүүннддөө  өөттүүннүүччүүнн  ккаарраапп  ччыыггыыпп  

  

ТТӨӨММӨӨННККҮҮЛЛӨӨРРДДҮҮ  ББЕЕЛЛГГИИЛЛЕЕДДИИММ::  

____________________________________________________________________________________________________________________________  ттууууллггаанн,,  
        ((ттууууллггаанн  ккүүннүү,,  ааййыы,,  жжыыллыы,,  өөллккөөссүү))  

ууллууттуу  ббооююннччаа  ______________________________,,  жжаарраанн  __________________________________________________________________________________  

ААззыыррккыы  ууччууррддаа  ааррыызз  ээээссии  ________________________________________________________________________________________________  

ддааррееггии  ббооююннччаа  жжаашшааййтт  жжааннаа  ______________________________________________________________________  жжаарраанныы  ббооллуупп  

ссааннааллаатт..  

ИИшшттееггеенн  жжееррии::  __________________________________________________________________________________________________________________  

ҮҮйй--ббүүллөөллүүкк  ааббааллыы  ____________________________________________________________________________________________________________  

ӨӨззүүннүүнн  өөттүүннүүччүүнн  ____________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________  ннееггииззддееййтт..  

ООшшоолл  ээллее  ууччууррддаа  жжаашшыы  жжееттее  ээллеекк  ббааллддааррыынн  ______________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  жжааррааннддыыггыыннаанн  ччыыггааррууууггаа  ууррууккссаатт  ббееррүүүүннүү  өөттүүннөөтт..  

  

ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  ууллууттттуукк  ккооооппссууззддуукк  ооррггаанныы  ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  

жжааррааннддыыггыыннаанн  ччыыггуууу  жжөөннүүннддөө  ббуулл  өөттүүннүүччттүү  ккааннааааттттааннддыыррууууггаа  ммааккуулл  ((ммааккуулл  ээммеесс))..  

  

ББааяяннддааллггааннддааррддыынн  ннееггииззииннддее  __________________________________________________________________________________________  
          ((ааррыызз  ээээссиинниинн  ффааммииллиияяссыы,,  ааттыы--жжөөннүү))  

ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  жжааррааннддыыггыыннаанн  ччыыггуууу  жжөөннүүннддөө  өөттүүннүүччүүнн  ккааннааааттттааннддыыррууууггаа  

ббооллоотт  ((ббооллббооййтт))  ддеепп  ооййллоойймм..  

______________________________________________________________________________________________________________________________________  
((ккыыззммааттккееррддиинн  ккыыззммаатт  ооррддуу,,  ыыййггааррыымм  ууккууккттуууу  ооррггааннддыынн  ааттааллыышшыы))  

  

______________________________________________________________                                    2200____--жжыыллддыынн  __________________________________    
                      ((ФФ..АА..ЖЖ..,,    ккооллттааммггаассыы  

  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                              Кыргыз Республикасынын  

                                                                                             жарандык  маселелерин кароонун  

                                                                                             тартиби жөнүндө Жобого 

                                                                                                                      6-тиркеме 

  

                                                                            «БЕКИТЕМИН» 

                                                                                            (жетекчинин кызмат орду, 

                                                                                           ыйгарым укуктуу органдын 

                                                                                        аталышы, Ф.А.Ж., колтамгасы) 

                                                                                           20__-жылдын ___________ 

 

                                                                                                 МО 

    

КОРУТУНДУ 

 

Мен, 

_______________________________________________________________________    
           (Кыргыз Республикасынын калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик 

органынын 

__________________________________________________________________________________________

_ 

 кызматкеринин кызмат орду, фамилиясы)  
 

____________________________________________________  Кыргыз 

Республикасынын 
  (арыз ээсинин фамилиясы, аты-жөнү) 

жарандыгына  таандыгы жөнүндө арызын карап чыгып 

 

ТӨМӨНКҮЛӨРДҮ БЕЛГИЛЕДИМ: 

 

Арыз ээси _________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ туулган 
                                   (тулган күнү, айы, жылы, өлкөсү) 

улуту ____________________________ билими _________________________________ 

Профессиясы, кесиби _______________________________________________________  

Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган мезгили, орду _____________________  

___________________________________________________________________________    

Арыз ээси азыркы учурда төмөнкү даректе жашайт: ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Иштеген жери, кызматы: _____________________________________________________ 

Үй-бүлөлүк абалы __________________________________________________________ 

Ата-энеси _________________________________________________________________ 

Балдары __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Жакын туугандары ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Өзүнүн өтүнүчүн себеби ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

Текшерүүнүн жыйынтыгы __________________________________________________ 
                                                                                                                    ((ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  жжааррааннддыыггыыннаа  ттааааннддыыкк  жжее  ттааааннддыыкк  ээммеесс  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

ээккееннддииггии  жжөөннүүннддөө  ооңң  ((ттееррсс))  ччееччиимм  ккааббыылл  ааллууууггаа  ааррггууммееннттттүүүү  ннееггииззддеерр  жжааззыыллаатт))  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  



  

ЧЕЧТИМ: 

1. _____________________________________________________________ Кыргыз 

Республикасынын жараны (жараны эмес) деп таанылсын  

 

2. Маңызы боюнча чечүү үчүн жогору турган органга даттануу тартиби 

түшүндүрүлсүн. 

____________________________________________________________________________________________________          ______________________________________________  

                                                                      ((ккыыззммаатт  ооррддуу,,  ФФ..АА..ЖЖ.)                                                    (колтамгасы)  

  

ММОО                                                                                                                                                          2200______--жжыыллддыынн  __________________________  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                            Кыргыз Республикасынын  

                                                                                             жарандык  маселелерин кароонун  

                                                                                             тартиби жөнүндө Жобого 

                                                                                                                                                                                      77--ттииррккееммее 

  

                                                                                                                                            ««ББЕЕККИИТТЕЕММИИНН»»  

((жжееттееккччиинниинн  ккыыззммаатт  ооррддуу,,    

ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  ккааллккттыы  

ккааттттоооо  ччөөййррөөссүүннддөөггүү  ммааммллееккееттттиикк  

ооррггаанныынныынн,,  ааййммааккттыыкк  ооррггаанныынныынн  

ааттааллыышшыы,,  ФФ..АА..ЖЖ..,,  ккооллттааммггаассыы))  

                                                                                                                                          2200____--жжыыллддыынн  ______________________  

  

                                                                                                                                                                                              ММОО  

  

ККООРРУУТТУУННДДУУ  

  

ММеенн,,  ____________________________________________________________________________________________________________________________________  
      ((ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  ккааллккттыы  ккааттттоооо  ччөөййррөөссүүннддөөггүү  ыыййггааррыымм  ууккууккттуууу  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    ммааммллееккееттттиикк  ооррггаанныынныынн  ккыыззммааттккеерриинниинн  ккыыззммаатт  ооррддуу,,  ффааммииллиияяссыы,,  ааттыы--жжөөннүү))  

  

__________________________________________________________________________________________    ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  

    ((ааррыызз  ээээссиинниинн  ффааммииллиияяссыы,,  ааттыы--жжөөннүү))  

ааййммааггыыннддаа  аанныы  жжааррааннддыыггыы  жжоокк  ааддаамм  ддеепп  ттааааннуууу  жжөөннүүннддөө  ааррыыззыынн  ккаарраапп  ччыыггыыпп    

  

ТТӨӨММӨӨННККҮҮЛЛӨӨРРДДҮҮ  ББЕЕЛЛГГИИЛЛЕЕДДИИММ::  

  

____________________________________________________________________________________________________________________________  ттууууллггаанн,,  
        ((ттууууллггаанн  ккүүннүү,,  ааййыы,,  жжыыллыы,,  өөллккөөссүү))  

ууллууттуу  ббооююннччаа  ______________________________,,  жжаарраанн  __________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

ББииллииммии  ________________________________________________________________________________________________________________  

ККеессииббии,,  ааддииссттииггии  ________________________________________________________________________________________  

ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  ааййммааггыыннддаа  жжаашшааггаанн  ммееззггииллии,,  жжаашшааггаанн  жжееррллееррии  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

ААззыыррккыы  ууччууррддаа  ааррыызз  ээээссии  ________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

ддааррееггии  ббооююннччаа  жжаашшааййтт  жжааннаа  ______________________________________________________________________  жжаарраанныы  ббооллуупп  

ссааннааллаатт..  

ИИшшттееггеенн  жжееррии::  __________________________________________________________________________________________________________________  

ҮҮйй--ббүүллөөллүүкк  ааббааллыы  ____________________________________________________________________________________________________  

ААттаа--ээннеессии  ______________________________________________________________________________________________________________________  

ББааллддааррыы  __________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________  

ЖЖааккыынн  ттууууггааннддааррыы  ттууууррааллуууу  ммааааллыыммааттттаарр  ________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________  

ӨӨззүүннүүнн  өөттүүннүүччүүнн  ______________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________  ннееггииззддееййтт..  

ТТееккшшееррүүүүннүүнн  жжыыййыыннттыыккттааррыы  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  ((ааррыызз  ээээссиинн  ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  ааййммааггыыннддаа  жжааррааннддыыггыы  жжоокк  ааддаамм  ддеепп  ттааааннуууу  жжөөннүүннддөө    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

    ооңң  ((жжее  ттееррсс))  ччееччииммддии  ккааббыылл  ааллууууггаа  ааррггууммееннттттүүүү  ннееггииззддееммее  ббааяяннддааллаатт))  

  

ТТӨӨММӨӨННККҮҮДДӨӨЙЙ  ЧЧЕЕЧЧИИММГГЕЕ  ККЕЕЛЛДДИИММ::  

  

11..  __________________________________________________________________________________________________________________________        

ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  ааййммааггыыннддаа  жжааррааннддыыггыы  жжоокк  ааддаамм  ддеепп  ттаааанныыллссыынн    

((жжее  ттааааннууууддаанн  ббаашш  ттааррттыыллссыынн))..  

  

22..  ЖЖааррааннддыыггыы  жжоокк  ааддааммггаа  ттууррууккттуууу  жжаашшооооггоо  ууррууккссаатт  ааллууууннуу  ддооккууммееннттттеешшттииррүүүү  

ттааррттииббии  ттүүшшүүннддүүррүүллссүүнн.  

  

33..  ММааңңыыззыы  ббооююннччаа  ччееччүүүү  үүччүүнн  жжооггоорруу  ттууррггаанн  ооррггааннггаа  ддааттттааннуууу  ттааррттииббии  

ттүүшшүүннддүүррүүллссүүнн..  

________________________________________________________________________________________________  __________________________________________________  

                                                                            ((ккыыззммаатт  ооррддуу,,  ФФ..АА..ЖЖ..))                                                                                                                ((ккооллттааммггаассыы))    

  

ММОО                                                                                                              2200______--жжыыллддыынн  __________________________  

    

  

  



                                                                                           Кыргыз Республикасынын  

                                                                                             жарандык  маселелерин кароонун  

                                                                                             тартиби жөнүндө Жобого 

                                                                                           8-тиркеме 

 
  

______________________________________________________ 
((ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  ккааллккттыы  ккааттттоооо  ччөөййррөөссүүннддөөггүү  ыыййггааррыымм  ууккууккттуууу  ооррггаанныынныынн  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

ааййммааккттыыкк  ооррггаанныынныынн  ааттааллыышшыы))  

 

 
МААЛЫМКАТ 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________  ттууууллггаанн  

______________________________________________________________________________________________________________________________________  ббееррииллддии,,    
          ((ФФ..АА..ЖЖ..,,  ттууууллггаанн  жжыыллыы))  

аалл  ““ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  жжааррааннддыыггыы  жжөөннүүннддөө””  ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  

ММыыййззааммыыннаа  ыыллааййыыкк  ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  жжаарраанныы  ббооллуупп  ссааннааллаатт  ((ссааннааллббааййтт))..  

    

  

__________________________________________________________________________________________                  2200____--жжыыллддыынн  ________________________  
                      ((ккыыззммаатт  ооррддуу,,  ФФ..АА..ЖЖ..,,  ккооллттааммггаассыы))  

  

  

                                                                                                                                                                                                                          Кыргыз Республикасынын  

                                                                                             жарандык  маселелерин кароонун  

                                                                                             тартиби жөнүндө Жобого 

                                                                                                                                                                                      99--ттииррккееммее 

  

______________________________________________________ 
((ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  ккааллккттыы  ккааттттоооо  ччөөййррөөссүүннддөөггүү  ыыййггааррыымм  ууккууккттуууу  ооррггаанныынныынн  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

ааййммааккттыыкк  ооррггаанныынныынн  ааттааллыышшыы))  

 

 
МАЛЫМКАТ 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________  ттууууллггаанн  

______________________________________________________________________________________________________________________________________  ббееррииллддии,,    
          ((ФФ..АА..ЖЖ..,,  ттууууллггаанн  жжыыллыы))  

аалл  ““ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  жжааррааннддыыггыы  жжөөннүүннддөө””  ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  

ММыыййззааммыыннаа  ыыллааййыыкк  жжааррааннддыыггыы  жжоокк  ааддаамм  ббооллуупп  ссааннааллаатт  ((ссааннааллббааййтт))..  

  

  

__________________________________________________________________________________________                  2200____--жжыыллддыынн  __________________  
                      ((ккыыззммаатт  ооррддуу,,  ФФ..АА..ЖЖ..,,  ккооллттааммггаассыы))  



                                                                                                                                                                      Кыргыз Республикасынын 

                                                                                             жарандык  маселелерин кароонун  

                                                                                             тартиби жөнүндө Жобого 

                                                                                                                                                                                      1100--ттииррккееммее 

  

  

ММААААЛЛЫЫММККААТТ  

  

                                                      ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  жжааррааннддыыггыыннаанн    

ччыыггуууу  жжөөннүүннддөө  

  

  

  

ММууннуу  ммееннеенн  ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  ППррееззииддееннттиинниинн  2200____--жжыыллддыынн  

______________________________________________  №№__________________  ЖЖааррллыыггыыннаа  ыыллааййыыкк  ____________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
((ффааммииллиияяссыы,,  ааттыы--жжөөннүү,,  ттууууллггаанн  ккүүннүү,,  ааййыы,,  жжыыллыы))  

______________________________________________  ттааррттыыпп  ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  жжаарраанныы  ббооллуупп  ссааннааллббааййтт..  
((ччееччиимм  ккааббыылл  ааллыыннггаанн  ддааттаа))  

  

ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  жжаарраанныынныынн  ппаассппооррттуу  ______________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

                                                            ((ттүүррүү,,  ссеерриияяссыы,,  ннооммееррии,,  ккиимм  ттааррааббыыннаанн  жжааннаа  ккааччаанн  ббееррииллггеенн))  

жжооккккоо  ччыыггаарруууу  үүччүүнн  __________________________________________________________________________  өөттккөөррүүллддүү..  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
((ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  ыыййггааррыымм  ууккууккттуууу  ммааммллееккееттттиикк  ооррггаанныынныынн  жжееттееккччииссиинниинн  ккыыззммаатт  ооррддуу))  

  

__________________________________________________________________________                          2200____--жжыыллддыынн  __________________________  

                        ((ФФ..АА..ЖЖ..,,  ккооллттааммггаассыы))  

ММОО  

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

______________________________________________________________________________________________________________________________________  
((ыыййггааррыымм  ууккууккттуууу  ооррггааннддыынн  ааттааллыышшыы))  

  

  

ММААААЛЛЫЫММККААТТ  

ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  жжааррааннддыыггыыннаанн  ччыыггуууу  жжөөннүүннддөө  

  

ММууннуу  ммееннеенн  ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  ППррееззииддееннттиинниинн  2200____--жжыыллддыынн  

______________________________________________  №№____________  ЖЖааррллыыггыыннаа  ыыллааййыыкк  __________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
((ффааммииллиияяссыы,,  ааттыы--жжөөннүү,,  ттууууллггаанн  ккүүннүү,,  ааййыы,,  жжыыллыы))  

______________________________________________________________________________________________________________________________________  ттааррттыыпп  
((ччееччиимм  ккааббыылл  ааллыыннггаанн  ддааттаа))  

ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  жжаарраанныы  ббооллуупп  ссааннааллббааййтт..  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
((ККыыррггыызз  РРеессппууббллииккаассыынныынн  ыыййггааррыымм  ууккууккттуууу  ммааммллееккееттттиикк  ооррггаанныынныынн  жжееттееккччииссиинниинн  ккыыззммаатт  ооррддуу))  

  

__________________________________________________________________________                          2200____--жжыыллддыынн  ____________________________  

                        ((ФФ..АА..ЖЖ..,,  ккооллттааммггаассыы))  

ММОО  

  

  ММааааллыыммккааттттыы  ааллддыымм  ________________________________________________________  2200____--жжыыллддыынн  ________________________________  

 
Сүрөт 

чаптала 

турган жер  



                                                                                                                                                                                                                  №№ 2 тиркеме 

 

                                                                    Кыргыз Республикасынын  

 Президентинин  2013-жылдын “____”  

                                                        ___________   №____ Жарлыгы менен 

                                                                бекитилген 

 

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу 

жарандык маселелери боюнча Комиссия жөнүндө 

ЖОБО 

 

1. Жалпы жоболор 

 

1. Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу жарандык 

маселелери боюнча Комиссия (мындан ары - Комиссия) Кыргыз 

Республикасынын жарандык маселелерди чечүү боюнча мамлекет 

башчысынын конституциялык ыйгарым укуктарын ишке ашырууну 

камсыз кылуучу, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу 

кеңеш берүүчү жана консультациялык орган болуп саналат 

2. Комиссия өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, 

"Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө" Мыйзамын, Кыргыз 

Республикасынын Президентинин жарлыктарын жана буйруктарын, 

ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат. 

Комиссия жөнүндө жобо Кыргыз Республикасынын Президенти 

тарабынан бекитилет. 

 

2. Комиссиянын негизги милдеттери жана функциялары 

 

3. Комиссиянын негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат - 

Кыргыз Республикасынын жарандык маселелерди чечүү боюнча Кыргыз 

Республикасынын Конституциясы менен жүктөлгөн ыйгарым укуктарды 

ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин ишин 

маалыматтык жана талдоо жагынан камсыз кылуу, Кыргыз 

Республикасынын Президентине жарандык жаатында мамлекеттик 

саясатты өркүндөтүү, кыргыз жарандыгынын институтун өнүктүрүү 

боюнча сунуштарды даярдоо, Кыргыз Республикасынын Президентине 

Кыргыз Республикасынын жарандык жөнүндө мыйзамдарын өркүндөтүү 

боюнча, ошондой эле ушул чөйрөдө пайда болуучу маселелерди чечүү 

боюнча сунуштарды даярдоо. 

4. Комиссиянын негизги функциялары болуп төмөнкүлөр саналат: 

- Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу, Кыргыз 

Республикасынын жарандыгын калыбына келтирүү, Кыргыз 

Республикасынын жарандыгын токтотуу жөнүндө арыздарды алдын ала 

кароо жана алар боюнча Кыргыз Республикасынын Президентине 

сунуштарды даярдоо, Кыргыз Республикасынын жарандык жөнүндө 

мыйзамдарын талдоо жана колдонуу практикасын жалпылоо; 



- жарандык маселелери боюнча эларалык уюмдар менен өзара 

аракеттенүү; 

- жарандык маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын эларалык 

келишимдерин, ошондой эле ушул маселелер боюнча эларалык 

ишчараларды өткөрүү үчүн материалдарды даярдоого катышуу; Кыргыз 

Республикасынын жарандык маселелер боюнча кеңешмелерге, 

конференцияларга жана башка ишчараларга катышуу; 

- Комиссиянын иши жөнүндө ар жылда доклад даярдоо жана аларды 

Кыргыз Республикасынын Президентине берүү. 

 

3. Комиссиянын ишин камсыз кылуу 

 

5. Комиссия өзүнүн негизги милдеттерин чечүү максатында 

төмөнкүлөргө укуктуу: 

- мамлекеттик бийлик органдарынан, ошондой эле мекемелерден, 

уюмдардан жана кызмат адамдарынан белгиленген тартипте зарыл болгон 

материалдарды суратууга жана алууга; 

- Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын жана 

аткаруу бийлик органдарынын маалыматтар банкы менен белгиленген 

тартипте колдонууга; Кыргыз Республикасынын жарандык жөнүндө 

мыйзамдарын ишке ашырууга тийиштүү кырдаалдарды аныктоо үчүн 

өзүнүн жыйналыштарына кызмат адамдарын чакырууга; 

- Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө ишти алып жүргөн 

ыйгарым укуктуу органдарга Кыргыз Республикасынын жарандык 

жөнүндө мыйзамдарын колдонуу тартибине тийиштүү сунуштарды жана 

түшүндүрмөлөрдү жиберүүгө; 

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппараты, Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты менен белгиленген тартипте өзара 

аракеттенүүгө; 

- жарандык маселелер менен алектенген чет мамлекеттин органдары, 

чет өлкөлүк жана эларалык уюмдар менен белгиленген тартипте өзара 

аракеттенүүгө; 

- Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө маселелер боюнча 

кеңешмелерди, конференцияларды жана башка ишчараларды өткөрүүгө. 

6. Комиссиянын ишин маалыматтык-талдоо, уюштуруу-усулдук, 

документациялык жана укуктук камсыз кылууну Комиссиянын катчылыгы 

жана Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын башка 

бөлүмчөлөрү ишке ашырат. 

7. Комиссия курамында Комиссиянын төрагасы жана сегиз мүчөсү 

болуп түзүлөт. 

Комиссиянын жооптуу катчысы Комиссиянын курамына кирет жана 

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын штатында турат. 

Комиссиянын төрагасы жана анын курамы Кыргыз Республикасынын 

Президенти тарабынан бекитилет. 

8. Комиссиянын төрагасы жана мүчөлөрү анын ишине туруктуу 

негизде катышат. 



9. Комиссия айына бир жолудан кем эмес жыйналыш өткөрөт. 

Комиссиянын жыйналышы, эгерде ага анын мүчөлөрүнүн жарымынан кем 

эмес мүчөлөрү катышса, ыйгарым укуктуу болуп саналат. 

Комиссиянын жыйналыштарын Комиссиянын төрагасы алып барат, ал 

эми ал жок болгон учурда Комиссиянын төрагасынын орунбасары же 

Комиссиянын төрагасынын тапшырмасы боюнча Комиссиянын 

мүчөлөрүнүн бири алып барат. 

10. Комиссиянын чечимдери Комиссиянын жыйналышка катышкан 

мүчөлөрүнүн көпчүлүк добуш менен кабыл алынат. Добуштар тең болуп 

калган учурда жыйналышта төрагалык кылуучу добуш берген чечим кабыл 

алынды деп эсептелет. Комиссиянын чечими протокол менен таризделет, 

ага жыйналышка келген Комиссия мүчөлөрү кол коет. 

Өзгөчө учурларда Комиссиянын төрагасынын тапшырмасы боюнча 

Комиссиянын мүчөлөрүн персоналдык сурамжылоо аркылуу чечим кабыл 

алууга жол берилет. Чечим протокол менен белгиленген тартипте 

таризделет. 

11. Комиссия Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу, 

Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу жөнүндө өтүнүч 

келтирген арыз берүүчүлөрдү Комиссиянын жыйналыштарына чакыра 

алат. 

Комиссиянын жыйналыштарына мамлекеттик бийлик органдарынын, 

коомдук бирикмелердин, ЖМКлардын өкүлдөрү, ошондой эле 

окумуштуулар жана адистер чакырылышы мүмкүн.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


