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Саламатсызбы! Мен Кјз карандысыз Социологиялык 
топтун  јкілі болом. Биз азыр Кыргызстандагы 
шайлоочулардын жалпы шайлоого болгон мамилесин жана 
март ыњкылабынан кийинки калктын маанайын изилдеп 
жатабыз, Сиздин ушул  сурамжылоого катышып берііњізді 
кјптјн – кјп суранабыз!!! 
 
1. 2005-жылдын 10-июль айында Кыргызстанда 
Президенттик шайлоо болуп јтті. Айтыњызчы, Президенттик 
шайлоонун алдындагы кампанияда Сиз кандайдыр бир 
талапкер ічін добуш беріігј башка бир адамдарды ігіттјгјн 
жоксузбу?  
Ооба………………………………..1 
Жок…………………………………2 (3-суроого јтіњіз) 
Жооп бере албайм…………………97 (3-суроого јтіњіз) 

      Жооп беріідјн баш тартуу………...98 (3-суроого јтіњіз) 
 
2. Сиз, мындай ігіттјјні – тез-тез, айрым бир учурларда же 
кээде гана жіргіздіњізбі?  
Тез-тез…………………………………1 
Айрым бир учурларда………………..2 
Кээде ………………………………….3 
Жооп бере албайм……………………97  
Жооп беріідјн баш тартуу …………98   
 
3. Айтыњызчы, шайлоо алдындагы кампанияда Сиз атайын 
бир талапкерди колдодуњузбу, мисалы: шайлоо алдындагы 
митинге, жыйынга, баракчаларды илип, тараттыњызбы (же 
ж.б.у.с.)? 
Ооба…………………………………….1 
Жок……………………………………..2 (5-суроого јтіњіз) 
Жооп бере албайм……………………97 (5-суроого јтіњіз) 
Жооп беріідјн баш тартуу …………98  (5-суроого јтіњіз) 
 
4. Сиз, мындай ігіттјјні – тез-тез, айрым бир учурларда же 
кээде гана жіргідіњізбі?  
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Тез-тез…………………………………1 
Айрым бир учурларда………………..2 
Кээде ………………………………….3 
Жооп бере албайм……………………97  
Жооп беріідјн баш тартуу …………98   
 
5. 2005-жылдагы Президенттик шайлоо алдындагы 
кампанияда Сизге атайын талапкер же анын јкілдјрі 
тарабынан ага добушуњузду беріісін суранды беле?  
Ооба…………………………………….1 
Жок……………………………………..2 
Жооп бере албайм……………………97  
Жооп беріідјн баш тартуу …………98   
 
6. Ушул жылдын 10-июль айында Кыргызстанда  болуп јткјн 
Президенттик шайлоого катыштыњыз беле?  
Ооба…………………………………….1 
Жок……………………………………..2   (8-суроого јтіњіз) 
Жооп бере албайм……………………97   (8-суроого јтіњіз) 
Жооп беріідјн баш тартуу …………98   (8-суроого јтіњіз) 
 
7. Сиздин алдыњызда Президенттик шайлоодогу 
талапкерлердин тизмеси келтирилген баракча. Сиз, кайсы 
талапкерге добушуњузду бердињиз, айтып бере аласызбы?  
(ИНТЕРВЬЕР! РЕСПОНДЕНТКЕ №1 ТИРКЕМЕНИ 
БЕРИЊИЗ) 
 
Айтикееа Акбаралы……………………………………..01 
Бакиев Курманбек……………………………………….02 
Бакир уулу Турсунбай…………………………………..03 
Дійшјбаев Кењешбек……………………………………04 
Жекшеев Жыпар………………………………………….05 
Уметалиева Токтоайым………………………………….06 
Баарына каршы…………………………………………...07 
Жараксыз бюллетенди таштадым……………………….08  
Башка жооп……………………………………………….96 
Жооп бере албайм………………………………………..97  
Жооп беріідјн баш тартуу ……………………………..98  
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8. Сиздин оюњуз боюнча акыркы тјрт жылда Кыргызстан 
кандай негизги маселелерге дуушар болду?  
(ИНТЕРВЬЮЕР! РЕСПОНДЕНТТИН АЙТКАНДАРЫН 
КЫСКАРТПАСТАН КЈРСЈТКІЛЈ)  
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________ 
Жооп бере албайм……………………97  
Жооп беріідјн баш тартуу …………98   
 
9. Мурунку Президент Акаевдин акыркы тјрт жылдагы ушул 
жогорудагы Сиз белгилеген маселелер боюнча жасаган 
иштерин баалап берињизчи?  
Абдан жакшы…………………………………….1 
Жакшы ……………………………………………2 
Начар………………………………………………3 
Абдан начар……………………………………….4 
Жооп бере албайм………………………………..97  
Жооп беріідјн баш тартуу ……………………..98   
 
10. Ал эми азыр, мурунку Президент Акаевдин акыркы тјрт 
жылдагы жалпы иштеген ишин толук баалап берињизчи?  
Абдан жакшы…………………………………….1 
Жакшы ……………………………………………2 
Начар………………………………………………3 
Абдан начар……………………………………….4 
Жооп бере албайм………………………………..97  
Жооп беріідјн баш тартуу ……………………..98   
 
11. Айрымдар бийликте ким болсо, ошого кјп нерселер 
байланыштуу дешсе. Башкалар, бийликте ким болсо да анын 
эч кандай айырмасы жок дешет. Ушуга байланыштуу, 
тиркемедеги шкаланы пайдаланып, суроого тјмјнкічј жооп 
берињиз. 1 – бийликте ким болсо да айырмасы бар, ал эми 5- 
бийликте ким болсо да айырмасы жок.  
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(ИНТЕРВЬЕР! РЕСПОНДЕНТКЕ №2 ТИРКЕМЕНИ 
БЕРИЊИЗ)   
             
КИМ БОЛСО ДА         КИМ БОЛСО ДА        ЖООП БЕРЕ    ЖООП ЖОК               
АЙЫРМАСЫ БАР      АЙЫРМАСЫ ЖОК     АЛБАЙМ 
             
1…..2.…3……4……..5…………………….97……………….98 
  
 12. Айрымдар белгилегендей, шайлоого жарандардын 
катышышы менен мамлекетте эч нерсе деле јзгјрбјйт. 
Башкалар, шайлоонун жыйынтыгы мамлекеттик кырдаалга 
таасирин тийгизет дешет. Ушуга ылайык, тиркемедеги 
шкаланы пайдаланып, суроого тјмјнкічј жооп берсењиз. 1 – 
шайлоонун жыйынтыгы мамлекеттик кырдаалга таасирин 
тийгизет, ал эми 5 –  шайлоонун жыйынтыгы мамлекеттик 
кырдаалга таасирин тийгизбейт.  
(ИНТЕРВЬЕР! РЕСПОНДЕНТКЕ №3 ТИРКЕМЕНИ 
БЕРИЊИЗ)   
КИМ БОЛСО ДА         КИМ БОЛСО ДА        ЖООП БЕРЕ    ЖООП ЖОК               
АЙЫРМАСЫ БАР      АЙЫРМАСЫ ЖОК     АЛБАЙМ 
                                       
  1………..2………3………4…………..5………….97………….98 
 
13. Жалпысынан алганда, Сиз Кыргызстандагы 
демократиянын јнігіісінј канааттанууњуз кандай?  
Толук канааттандырат…………………………………1 
Канааттандырат………………………………………..2 
Канааттандырбайт…………………………………….3 
Таптакыр канааттандырбайт…………………………..4 
Жооп бере албайм……………………………….……..97  
Жооп беріідјн баш тартуу …………………………...98 
 
14. Айтыњызчы, «Демократиянын јзінін кемчиликтери бар, 
бирок, ал башка башкаруунун тірлјрінј караганда јйдјрјјк» 
деген бітімгј кандай карайсыз?  
Толугу менен макулмун……………………………1 
Макулмун …………………………………………...2 
Макул эмесмин……………………………………...3 
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Таптакыр макул эмесмин……………………………4 
Жооп бере албайм……………………………….……..97  
Жооп беріідјн баш тартуу …………………………...98 
  
15. Сиз, беш жыл мурунку 2000-жылкы Кыргызстандагы 
Президенттик шайлоого катыштыњыз беле? 
Ооба…………………………………..1 
Жок …………………………………..2 (17-суроого јтіњіз) 
Жооп бере албайм……………………97 (17-суроого јтіњіз) 

      Жооп беріідјн баш тартуу …………98 (17-суроого јтіњіз) 
 
16. Сиздин алдыњызда 2000-жылда јткјн Президенттик 
шайлоодогу талапкерлердин тизмеси келтирилген баракча. 
Сиз, кайсы талапкерге добушуњузду бердињиз, айтып бере 
аласызбы?  
(ИНТЕРВЬЕР! РЕСПОНДЕНТКЕ №4 ТИРКЕМЕНИ 
БЕРИЊИЗ) 
Акаев Аскар…………………………….………………..01 
Акунов Турсунбай……………………………………….02 
Атанбаев Алмазбек………………………………………03 
Бакир уулу Турсунбай…………………………………..04 
Масалиев Апсамат………………………………………05 
Текебаев Јмірбек……………………………………….06 
Эшимканов Мелис……...……………………………….07 
Баарына каршы…………………………………………...08 
Жараксыз бюллетенди таштадым……………………….95 
Башка жооп……………………………………………….96 
Жооп бере албайм………………………………………..97  
Жооп беріідјн баш тартуу ……………………………..98 
 
17. Сиз кандай ойлойсуз, шайлоону јткјріінін 
тажырыйбасына ылайык шайлоочулардын ар кандай 
топторунун кызыкчылыктары канчалык дењгээлде Жогорку 
Кењеште кјрсјтілді?  
Абдан жакшы……………………………………..1 
Жакшы …………………………………………….2 
Начар……………………………………………….3 
Абдан начар……………………………………….4 
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Жооп бере албайм………………………………97  
Жооп беріідјн баш тартуу …………………….98   
 
18. Сиз айтып бере аласызбы, Кыргызстандагы айрым бир 
партия Сиздин кјз карашыњызды чагылдырабы?  
Ооба…………………………………..1 
Жок …………………………………..2 (20-суроого јтіњіз) 
Жооп бере албайм……………………97 (20-суроого јтіњіз) 

      Жооп беріідјн баш тартуу …………98 (20-суроого јтіњіз) 
 
19. Айтып берсењиз, кайсы партия Сиздин кјз карашты 
чагылдырат?  
(ИНТЕРВЬЮЕР! ЖАЗЫЊЫЗ) 
________________________________________________________ 
Жооп бере албайм………………………………………..97  
Жооп беріідјн баш тартуу ……………………………..98 
 
20. 10-июль айындагы Президенттик шайлоодо Сиздин кјз 
карашты чагылдырган талапкер болдубу?  
Ооба…………………………………..1 
Жок …………………………………..2 (22-суроого јтіњіз) 
Жооп бере албайм……………………97 (22-суроого јтіњіз) 

       Жооп беріідјн баш тартуу …………98 (22-суроого јтіњіз) 
 
21. Айтып берињизчи, кайсы талапкер Сиздин кјз карашты 
чагылдырды? 
(ИНТЕРВЬЮЕР! ЖАЗЫЊЫЗ эгерде, Бакиев К.С. кјрсјтілсј 
Кулов Ф.Ш. менен тізілгјн тандем жјніндј 21. а – суроого 
кайрылыњыз.) 
________________________________________________________ 
Жооп бере албайм………………………………………..97  
Жооп беріідјн баш тартуу ……………………………..98 
 
21. а. Сиз Бакиев К.С. менен Кулов Ф.Ш. экјјнін тандемин 
колдодуњузбу?  
Ооба…………………………………..1 
Жок …………………………………..2 (22-суроого јтіњіз) 
Жооп бере албайм……………………97 (22-суроого јтіњіз) 
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     Жооп беріідјн баш тартуу …………98 (23-суроого јтіњіз) 
 
21.б. Колдосоњуз эмне себептен? (ИНТЕРВЬЮЕР! 
ЖАЗЫЊЫЗ) 
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
22. Сизге жакын партия, саясий кыймыл же кошуун бар деп 
эсептейсизби? 
Ооба…………………………………..1 
Жок …………………………………..2 (25-суроого јтіњіз) 
Жооп бере албайм……………………97 (25-суроого јтіњіз) 

      Жооп беріідјн баш тартуу …………98 (25-суроого јтіњіз) 
 
23. Ал кайсы партия, саясий кыймыл же кошуун. Айтып 
берињизчи.  
(ИНТЕРВЬЮЕР! ЖАЗЫЊЫЗ) 
________________________________________________  
Жооп бере албайм…………………….97 (27-суроого јтіњіз) 
Жооп беріідјн баш тартуу ………….98 (27-суроого јтіњіз) 
 
24. Демек, Сиз санап јткјн партия, саясий кыймыл же 
кошуундун Сиздин кјз карашыњызга жакыныраагы 
барбы?   
(ИНТЕРВЬЮЕР! ЖАЗЫЊЫЗ) 
________________________________________(27-суроого јтіњіз) 
Жооп бере албайм….……………………..97     (27-суроого јтіњіз) 
Жооп беріідјн баш тартуу … …………..98     (27-суроого јтіњіз) 
 
25. Балким, кандайдыр бир партия, саясий кыймыл же 
кошуун Сиздин кјз карашыњызга бир аз болсо да 
жакыныраактыр?  
Ооба…………………………………..1 
Жок …………………………………..2 (28-суроого јтіњіз) 
Жооп бере албайм……………………97 (28-суроого јтіњіз) 

      Жооп беріідјн баш тартуу …………98 (28-суроого јтіњіз) 
 

 8 



26. Ал кайсы партия, саясий кыймылбы же кошуунбу? 
Айтып берињизчи.  
(ИНТЕРВЬЮЕР! ЖАЗЫЊЫЗ) 
__________________________________________________ 
Жооп бере албайм………………………..97 (28-суроого јтіњіз) 
Жооп беріідјн баш тартуу ……………..98 (28-суроого јтіњіз) 
 
27. Сиз белгилеп кеткен партия, саясий кыймыл же кошуун 
канчалык дењгээлде жакыныраак?  
Абдан жакын…………………………………….1 
Жакын ……………………………………………2 
Анча деле жакын эмес…………………………..3 
Жооп бере албайм……………………………….97  
Жооп беріідјн баш тартуу …………………….98 
 
28. Биз, Сиздин Кыргызстандагы партияларга болгон 
мамилењизди билгибиз келет. Азыр, Мен санап јткјн 
партияларга болгон мамилењизди 0-10-го чейинки шкалада 
баалап берсењиз. 0-сизге бул партия таптакыр жакпайт, 10-
бул партия абдан жагат, 96-бул партияны билбесе, 97-эгер, 
респондент баа бере албаса, 98-жооп беріідјн баш тартуу. 
(ИНТЕРВЬЕР! РЕСПОНДЕНТКЕ №5 ТИРКЕМЕНИ 
БЕРИЊИЗ) 
1. Алга Кыргызстан….00….01…02…03…04…05…06…07...08… 
09…10…….96…..97…..98 
2. Ар-намыс …00….01…02…03…04…05…06…07...08…09…10 
….96…..97…..98 
3. Асаба (улуттук кайра жаралуу  партиясы)….…00….01…02 
…03… 04…05…06…07...08… 09…10…….96…..97…..98  
4. Ата Мекен (социалистик партиясы) ……..00….01…02…03 
….04…05…06…07...08…09…10…….96…..97…..98  
5. Жањы Кыргызстан..00…01…02...03…04…05...06…07...08…09 
…10…….96…..97…..98 
6. Кыргызстан Коммунистер (И. Масалиев) партиясы     
00….01…02…03…04…05…06…07...08…09…10….96…..97…..98 
7. КР Коммунистик (К. Ажыбекова) партиясы     
…00….01…02…03…04…05…06…07...08…09…10...96....97…..98 
8.Эркин Кыргызстан……00….01…02…03…04…05…06…07...08 
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…09…10…….96…..97…..98 
9.Башка___________00….01…02…03…04…05…06…07...08…09
…10…….96…..97…..98 
 
29. Саясатта партиялар оњчул жана солчул деп бјлінјт. 
Тјмјндјгі партияларды 0-10-го чейинки шкалада баалап 
берсењиз. 0-сол жактан баштап, 10-оњ жак, 96-бул партияны 
билбесе, 97-эгер, респондент баа бере албаса, 98-жооп беріідјн 
баш тартуу. 
(ИНТЕРВЬЕР! РЕСПОНДЕНТКЕ №6 ТИРКЕМЕНИ 
БЕРИЊИЗ) 
1. Алга Кыргызстан….00….01…02…03…04…05…06…07...08… 
09…10…….96…..97…..98 
2. Ар-намыс …00….01…02…03…04…05…06…07...08…09…10 
….96…..97…..98 
3. Асаба (улуттук кайра жаралуу  партиясы)….…00….01…02 
…03… 04…05…06…07...08… 09…10…….96…..97…..98  
4. Ата Мекен (социалистик партиясы) ……..00….01…02…03 
….04…05…06…07...08…09…10…….96…..97…..98  
5. Жањы Кыргызстан..00…01…02...03…04…05...06…07...08…09 
…10…….96…..97…..98 
6. Кыргызстан Коммунистер (И. Масалиев) партиясы     
00….01…02…03…04…05…06…07...08…09…10….96…..97…..98 
7. КР Коммунистик (К. Ажыбекова) партиясы     
…00….01…02…03…04…05…06…07...08…09…10...96....97…..98 
8.Эркин Кыргызстан……00….01…02…03…04…05…06…07...08 
…09…10…….96…..97…..98 
9.Башка___________00….01…02…03…04…05…06…07...08…09
…10…….96…..97…..98 
 
30. «Демократиялык кыймылдын элдик коалициясы» 
тууралуу билесизби?  
Ооба…………………………………….1 
Жок……………………………………..2 (32-суроого јтіњіз) 
Жооп бере албайм……………………..97 (32-суроого јтіњіз) 
 
31. Эгер билсењиз алардын жетекчилери кимдер жана ага 
кайсы партиялар кирет?  

 10 



(ИНТЕРВЬЮЕР! 
ЖАЗЫЊЫЗ)____________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_ 
32. «Кыргызстан» коомдук саясый кыймылы жјніндј 
билесизби?  
Ооба…………………………………….1 
Жок……………………………………..2 (34-суроого јтіњіз) 
Жооп бере албайм……………………..97 (34-суроого јтіњіз) 
 
33. Эгер билсењиз алардын жетекчилери кимдер жана ага 
кайсы партиялар кирет?  
(ИНТЕРВЬЮЕР! 
ЖАЗЫЊЫЗ)____________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_ 
  
34. Айтыњызчы, Мен азыр тјмјндј санайм, акыркы беш 
жылда Сиз јзіњіздін ойду билдиріі максатында јлкјбіздін 
јкмјтінј кайрылдыњыз беле?  
34.1. Сиз саясий же мамлекеттик кызматкерге жекече кат 
же башка жолдор менен кайрылдыњызбы?  
Ооба…………………………………….1 
Жок……………………………………..2 
Жооп бере албайм……………………97  
Жооп беріідјн баш тартуу …………98   
34.2. Сиз каршылык кыймылга, жірішкј же митингке 
катыштыњыз беле?  
Ооба…………………………………….1 
Жок……………………………………..2 
Жооп бере албайм……………………97  
Жооп беріідјн баш тартуу …………98   
34.3. Сиздин кызыкчылыктарга тилектеш адамдар менен 
бирдикте аракет жасадыњызбы?  
Ооба…………………………………….1 
Жок……………………………………..2 
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Жооп бере албайм……………………97  
Жооп беріідјн баш тартуу …………98    
 
35. Бігінкі кіндј Кыргызстанда канчалык дењгээлде адам 
укуктары жана эркиндиктери сакталууда?  
Абдан жакшы……………………………………..1 
Жакшы …………………………………………….2 
Начар……………………………………………….3 
Жооп бере албайм………………………………..97  
Жооп беріідјн баш тартуу ……………………..98   
 
36. Канчалык дењгээлде Кыргызстанда коррупция жайылган, 
мисалы саясатчылардын арасындагы паракорлук?  
(ИНТЕРВЬЕР! РЕСПОНДЕНТКЕ №7 ТИРКЕМЕНИ 
БЕРИЊИЗ) 
Баардык саясатчылар коррупционер……………………………….1 
Кјпчілігі коррупционер……………………………………………2 
Кјбі коррупционер эмес……………………………………………3 
Саясатчылардын арасында коррупция жокко эсе …………...……4 
Жооп бере албайм………………………………………….……….97  
Жооп беріідјн баш тартуу …………………………………..……98   
 
37. Саясатта оњчулдук жана солчулдук боюнча сјздјр болот. 
Сиз јзіњізді кайсыл тарапка кошосуз? Тјмјндјгі 0-10-го 
чейинки шкалада баалап берсењиз. 0-сол жактан баштап, 10-
оњ жак, 97-эгер, респондент баа бере албаса, 98-жооп беріідјн 
баш тартуу. 
(ИНТЕРВЬЕР! РЕСПОНДЕНТКЕ №8 ТИРКЕМЕНИ 
БЕРИЊИЗ) 
 
01…02…03…04…05…06…07...08…09…10…….97…..98 
 
38. Айтыњызчы, кайсы партия февраль-март айларындагы 
парламенттик - Жогорку Кењешке болгон  шайлоодо кјп 
колдоого ээ болду?  
Алга Кыргызстан………………………………1 
Ар-намыс……………………………………….2 
Асаба …………………………………………...3 
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Ата-Мекен……………………………………..4 
Жањы Кыргызстан……………………………..6 
Кыргызстан Коммунистер (И. Масалиев) 
партиясы     ………..……………………………7 
КР Коммунистик (К. Ажыбекова) 
партиясы     ………..……………………………8 
Эркин Кыргызстан……………………………..9 
Башка (жазыњыз) ________________________10 
Жооп бере албайм……………………..……….97  
Жооп беріідјн баш тартуу ……………..…….98  
 
39. Айтыњызчы, Конституциялык Соттун тјрјагасы ким? 
Баекова Ч……………………………………….1 
Башка фамилия …………………………………2 
Жооп бере албайм……………………..……….97  
Жооп беріідјн баш тартуу ……………..…….98   
 
40. Айтыњызчы, Борбордук Шайлоо Комиссиясынын 
тјрагасы ким?  
Туйгуналиев А…………………………………..1 
Башка фамилия …………………………………2 
Жооп бере албайм……………………..……….97  
Жооп беріідјн баш тартуу ……………..…….98   
 
41. Айтыњызчы, Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы 
ким?  
Бакир уулу Турсунбай..………………………..1 
Башка фамилия …………………………………2 
Жооп бере албайм……………………..……….97  
Жооп беріідјн баш тартуу ……………..…….98   
 
42. Айтыњызчы, Кыргыз Республикасынын 
Акыйкатчысынын орун басарлары кимдер? 
(жазыњыз)_______________________________ 
Жооп бере албайм……………………..……….97  
Жооп беріідјн баш тартуу ……………..…….98   
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43. Шайлоо курамынын (системасынын) маанисин кандай 
баалайсыз?  
Абдан жакшы……………………………………..1 
Жакшы …………………………………………….2 
Начар……………………………………………….3 
Жооп бере албайм………………………………...97  
Жооп беріідјн баш тартуу ……………………..98   
 
44. Шайлоо учурунда кандай терс кјрініштјр байкалды?  
Уруучулукка бјлініі ………………………….1 
Жердешчиликке бјлініі………………………2 
Акчага сатылуу………………………………….3 
Бийлик тарабынан кысым кјрсјтіі……….…..4 
Башка (жазыњыз).………………………………95 
Жооп бере албайм…………………...…………..97  
 
45. Сиздин кјз карашыњыз боюнча жергиликтіі јз алдынча 
башкаруучуларды шайлоо кандай јтті?  
Шайлоолор ачык, айкын жана так јтті…………………….1  
Балким айрым бузуулар болуду, бирок алар шайлоонун жірішінј 
тоскоолдук болбоду……………………………..2  
Айрым бир участкаларда одоно мыйзам бузуулар болуп, бирок ал 
участоктордо шайлоо бузулган жок………………….….….3 
Шайлоо мыйзам чегинде болду деп, ойлобойм ……………4  
Жооп бере албайм……………………………………………..97  
Жооп беріідјн баш тартуу …………………………………..98   
 
46. Сиздин оюуњуз боюнча  Айыл јкмјттјрі кайсы маселелер 
менен иштеши керек? (іч жооптон кем эмес) 
Пенсияларды, пособияларды, айлык акыны   
жогорулатуусу керек………………………………………..1 
Жумушсуздук менен кірјшіі……………………………...2 
Коррупция менен кірјшіі………………………………….3 
Айлана чјйрјні коргоо……………………………………...4  
Кылмыштуулук менен кірјшіі……………………………5 
Саламаттыкты сактоо тармагын оњдоо…………………….6  
Билим беріі тармагын јніктіріі…………………………..7  
Элдин маселесин убагында чечкен………………………….8   
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Башка (жазыњыз)__________________________________95 
 
47. Сиздин оюњуз боюнча Айыл јкмјттјрін шайлоо коомдук 
јнігіігј таасирин тийгизеби?  
Ооба…………………………………….1 
Жок……………………………………..2 
Жооп бере албайм……………………..97  
 
48. Эгерде таасирин тийгизбесе, эмнелер тоскоолдук кылат 
деп ойлойсуз?  
________________________________________________________
________________________________________________________ 
Жооп бере албайм……………………97  
 
49. 2005-жылдагы Март ыњкылабынын негизги максаты 
эмнеде эле?  
_____________________________1 
_____________________________2 
_____________________________3 
Жооп бере албайм………………...97  
 
50. 2005-жылдагы Март ыњкылабынан кийин элдин 
социалдык абалын оњдоо боюнча иштер жіргізіліп жатат деп 
ойлойсузбу?  
Ооба…………………………………….1 
Жок……………………………………..2 
Жооп бере албайм……………………97  
 
51. Эгерде иш чаралар жіргізіліп жатса, аларды атап 
кетсењиз?  
_____________________________1 
_____________________________2 
_____________________________3 
Жооп бере албайм………………..97  
 
52. Эгерде иш чаралар аткарылбай жатса, анын себеби эмнеде 
деп ойлойсуз?  
_____________________________1 
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_____________________________2 
_____________________________3 
Жооп бере албайм………………..97 
 
53. Мамлекеттик бийликтин башкаруу формасынын кандай 
тірі биздин Республикабызга ылайыктуу деп эсептейсиз? 
Президенттик башкаруу………………………1 
Парламенттик башкаруу………………………2 
Аралаш башкаруу……………………………..3 
Жооп бере албайм..................................………97 
 
54. Сиз жашаган айылда (шаарда) кайсыл маселелер 
чечилбей жатат?  
Таза суунун жетишсиздиги ……………………………………..1 
Айлык акынын, пенсиянын, пособиянын  
јз убагында тјлјнбјй жаткандыгы……………………………..2  
Электр жарыгынын маал-маал менен јчіріліші……………..3  
Медициналык жардамдын жетишсиздиги ……………………..4 
Жолдордун начар абалы …………………………………………5 
Жумушсуздук …………………………………………………….6 
Башка __________________________ ………………………….95 

 
 
 

Эми кыскача јзіњіз тууралуу 
55. Жашыњыз 

1. 18-29 
2. 30-39 
3. 40-49 
4. 50 жаштан јйдј  

56. Иштеген ишињиз 
1. Мамлекеттик кызматкер 
2. Кызматкер 
3. Ишкер 
4. Жумушчу 
5. Дыйкан  
6. Ій кызматчы  
7. Жумушсуз 
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8. Студент 
9. Пенсионер 

57. Улутуњуз 
1. Кыргыз  
2. Орус  
3. Јзбек  
4. Башка (жазыњыз)_____________ 

58. Билимињиз  
1. Башталгыч  
2. Жалпы орто 
3. Атайын орто 
4. Бітпјгјн жогорку 
5. Жогорку   

59. Кайсы динге ишенесиз 
1. ислам  
2. православдык-христиандык  
3. башка (жазыњыз) _______________________ 

60. Жынысы  
1. Эркек  
2. Аял  

 
 

Жооп бергенињиз ічін ырахмат! 
 

Сурамжылоочунун кепилдиги: 
Бул сурамжылоо Мен тарабынан жекече маек жіргізіі 

ыкмасынын кјрсјтмјсінј ылайык талап боюнча тандалып 
алынган респондент менен жіргізілгјндігін ырастайм. 

 
Колу _________ Аты /фамилия ____________________________ 

 
Супервайзерлердин кепилдиги: 

Анкеталарды толтуруунун тууралыгын жана толуктугун 
текшердим 

 
Колу _________ Аты / фамилия  ___________________ 

 
 

 17 


	КИМ БОЛСО ДА         КИМ БОЛСО ДА        ЖООП БЕРЕ    ЖООП ЖОК                                                                                                          
	АЙЫРМАСЫ БАР      АЙЫРМАСЫ ЖОК     АЛБАЙМ
	КИМ БОЛСО ДА         КИМ БОЛСО ДА        ЖООП БЕРЕ    ЖООП ЖОК                                                                                                          
	АЙЫРМАСЫ БАР      АЙЫРМАСЫ ЖОК     АЛБАЙМ
	Жооп бере албайм………………………………97 
	Анча деле жакын эмес…………………………..3
	Жооп бере албайм………………………………..97 
	Жооп бере албайм………………………………………….……….97 
	Алга Кыргызстан………………………………1
	Жооп бере албайм……………………..……….97 
	Жооп бере албайм……………………..……….97 
	Жооп бере албайм……………………..……….97 
	Жооп бере албайм……………………..……….97 
	(жазыњыз)_______________________________
	Жооп бере албайм……………………..……….97 
	Жооп бере албайм………………………………...97 
	Уруучулукка бјлініі ………………………….1
	Бийлик тарабынан кысым кјрсјтіі……….…..4
	Башка (жазыњыз).………………………………95

	Жооп бере албайм…………………...…………..97 
	Жооп бере албайм……………………………………………..97 


