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4-берене. Ушул Мыйзамда пайдаланылуучу негизги 
түшүнүктөр 

Ушул Мыйзамдын максаттары үчүн төмөнкү негизги 
түшүнүктөр пайдаланылат: 

1) административдик маалыматтар - ушул Мыйзамды 
кошпогондо, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык 
мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдарынын компетенциясына таандык милдеттерди жана иш-
милдеттерди аткаруу максатында алар тарабынан чогултулуучу 
маалыматтар; 

… 
12) статистикалык бирдик - жеке, юридикалык жактар же үй 

чарбалары кирген изилдөөнүн базалык бирдиги 
13) статистикалык изилдөө - расмий статистиканы 

жүргүзүүчүлөр тарабынан статистикалык усулдукту тутумдуу түрдө 
пайдалануу жолу менен статистикалык максаттарда гана жүзөгө 
ашырылуучу, белгилүү топтогу респонденттерден жекече 
маалыматтарды баштапкы топтоо. 

4-берене. Ушул Мыйзамда пайдаланылуучу негизги 
түшүнүктөр 

Ушул Мыйзамдын максаттары үчүн төмөнкү негизги 
түшүнүктөр пайдаланылат: 

1) административдик маалыматтар - ушул Мыйзамды 
кошпогондо, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык 
мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдарынын компетенциясына таандык милдеттерди жана иш-
милдеттерди аткаруу максатында алар тарабынан чогултулуучу 
маалыматтар; 

… 
12) статистикалык бирдик - жеке, юридикалык жактар же үй 

чарбалары кирген изилдөөнүн базалык бирдиги, ошондой эле 
статистикалык мүнөздөмөлөрдү алып жүрүүчү боло алган башка 
субъекттер, объекттер, кубулуштар же окуялар;  

13) статистикалык изилдөө - расмий статистиканы 
жүргүзүүчүлөр тарабынан статистикалык усулдукту тутумдуу түрдө 
пайдалануу жолу менен статистикалык максаттарда гана жүзөгө 
ашырылуучу, белгилүү топтогу респонденттерден жекече 
маалыматтарды баштапкы топтоо. Статистикалык байкоолор 
үзгүлтүксүз же тандалма негизде жүргүзүлүшү мүмкүн жана 
тутумдук же атайын болушу мүмкүн. 

9-берене. Расмий статистиканын башка жүргүзүүчүлөрү 
1. Расмий статистиканын башка жүргүзүүчүлөрү 

статистикалык программаларга ылайык расмий статистиканы иштеп 
чыгууну, жүргүзүүнү жана жайылтууну жүзөгө ашырышат. 

2. Расмий статистиканын башка жүргүзүүчүлөрүнө расмий 
статистиканын негиз болуучу принциптерине карама-каршы келген 
милдеттер жүктөлбөйт. 

3. Расмий статистиканын башка жүргүзүүчүлөрүнүн тизмеги 
Улуттук статистика комитетинин төрагасы тарабынан иштелип 

9-берене. Расмий статистиканын башка жүргүзүүчүлөрү 
1. Расмий статистиканын башка жүргүзүүчүлөрү статистикалык 

программаларга ылайык расмий статистиканы иштеп чыгууну, 
жүргүзүүнү жана жайылтууну жүзөгө ашырышат. 

2. Расмий статистиканын башка жүргүзүүчүлөрүнө расмий 
статистиканын негиз болуучу принциптерине карама-каршы келген 
милдеттер жүктөлбөйт. 

3. Расмий статистиканын башка жүргүзүүчүлөрүнүн тизмеги 
Улуттук статистика комитетинин төрагасы тарабынан иштелип чыгып, 
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чыгып, расмий статистиканын башка жүргүзүүчүлөрү менен 
макулдашуу боюнча сунуштамаларды берүү үчүн Статистика боюнча 
кеңешке жиберилет жана төмөнкү критерийлерди сактоо менен 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө бекитүүгө киргизилет: 

1) расмий статистиканын башка жүргүзүүчүлөрү ушул 
Мыйзамдын жоболорун жана расмий статистиканын негиз болуучу 
принциптерин сактоого өз жөндөмдүүлүктөрүн жана даярдыктарын 
көрсөтүшөт; 

2) статистиканын башка жүргүзүүчүлөрүнүн ортосунда 
пландалган натыйжалардын жана иш-чаралардын кайталанышына 
жол берилбейт; 

3) статистиканын башка жүргүзүүчүлөрүнүн пландалган 
натыйжалары жана иш-чаралары респонденттерге кошумча 
оорчулукту жокко чыгарат. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий 
статистиканы жүргүзүү жана жайылтуу үчүн жооптуу түзүмдүк 
бөлүмдөрүнүн тизмеги "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 
банктар жана банк иштери жөнүндө" Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамына ылайык Статистика боюнча кеңешке 
берилет жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө маалыматтык 
формада гана жөнөтүлөт. 

расмий статистиканын башка жүргүзүүчүлөрү менен макулдашуу 
боюнча сунуштамаларды берүү үчүн Статистика боюнча кеңешке 
жиберилет жана төмөнкү критерийлерди сактоо менен Кыргыз 
Республикасынын Министрлер Кабинетине бекитүүгө киргизилет: 

1) расмий статистиканын башка жүргүзүүчүлөрү ушул 
Мыйзамдын жоболорун жана расмий статистиканын негиз болуучу 
принциптерин сактоого өз жөндөмдүүлүктөрүн жана даярдыктарын 
көрсөтүшөт; 

2) статистиканын башка жүргүзүүчүлөрүнүн ортосунда 
пландалган натыйжалардын жана иш-чаралардын кайталанышына жол 
берилбейт; 

3) статистиканын башка жүргүзүүчүлөрүнүн пландалган 
натыйжалары жана иш-чаралары респонденттерге кошумча 
оорчулукту жокко чыгарат. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий 
статистиканы жүргүзүү жана жайылтуу үчүн жооптуу түзүмдүк 
бөлүмдөрүнүн тизмеги "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 
банктар жана банк иштери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамына ылайык Статистика боюнча кеңешке берилет жана Кыргыз 
Республикасынын Министрлер Кабинетине маалыматтык формада 
гана жөнөтүлөт. 

11-берене. Башка консультативдик органдар 
1. Расмий статистиканы стратегиялык жана усулдук 

жактан өнүктүрүү максатында Статистика боюнча кеңеш 
тарабынан башка консультативдик органдар түзүлүшү мүмкүн. 

2. Улуттук статистика комитетинин төрагасы расмий 
статистикадагы стратегиялык жана координациялык ишти колдоодо 
улуттук статистика тутумуна таандык же таандык эмес мүчөлөр 
менен башка консультативдик органдарды түзө алат. 

 

11-берене. Башка консультативдик органдар 
1. Улуттук статистика комитетинин төрагасы расмий 

статистикадагы стратегиялык жана координациялоочу ишти 
колдоодо улуттук статистикалык тутумга тиешелүү жана 
тиешелүү эмес мүчөлөрү бар башка консультативдик органдарды 
түзүүгө укуктуу. 

2. Консультативдик кеңештердин иш тартиби жана курамы 
Улуттук статистика комитети тарабынан бекитилген жобо менен 
жөнгө салынат. 

13-берене. Статистикалык программалар 
1. Мамлекетти жана коомду статистикалык маалыматтар 

менен камсыз кылуу максатында Улуттук статистика комитети башка 
расмий статистика жүргүзүүчүлөр, административдик 
маалыматтарды жеткирип берүүчүлөр, расмий статистиканы 

13-берене. Статистикалык программалар 
1. Мамлекетти жана коомду статистикалык маалыматтар менен 

камсыз кылуу максатында Улуттук статистика комитети башка расмий 
статистика жүргүзүүчүлөр, административдик маалыматтарды 
жеткирип берүүчүлөр, расмий статистиканы пайдалануучулар жана 
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пайдалануучулар жана респонденттер менен кызматташтыкта 
статистикалык программаларды иштеп чыгат. 

2. Статистикалык программалар Улуттук статистика комитети 
тарабынан сунуштамаларды берүү үчүн Статистика боюнча кеңешке 
жөнөтүлөт, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет 
жана мамлекеттик бюджеттин каражаттарынын жана башка 
каржылоо булактарынын эсебинен аткарылат. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына таандык 
статистикалык программалардын пункттары Статистика боюнча 
кеңешке жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө маалыматтык 
формада гана берилет. 

4. Орто мөөнөттүү жана ар жылдык программаларды кошуп 
алганда, статистикалык программалар улуттук статистика 
тутумундагы ишти натыйжалуу стратегиялык жана операциялык 
башкаруу жана координациялоо үчүн негизги шайман катары түзүлөт. 

Ар жылдык статистикалык программаларга киргизилбеген 
статистикалык иш-чаралар кошумча каржылоо булактары болгондо 
аткарылат. 

респонденттер менен кызматташтыкта статистикалык программаларды 
иштеп чыгат. 

2. Статистикалык программалар Улуттук статистика комитети 
тарабынан сунуштамаларды берүү үчүн Статистика боюнча кеңешке 
жөнөтүлөт, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети 
тарабынан бекитилет жана мамлекеттик бюджеттин каражаттарынын 
жана башка каржылоо булактарынын эсебинен аткарылат. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына таандык 
статистикалык программалардын пункттары Статистика боюнча 
кеңешке жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине 
маалыматтык формада гана берилет. 

4. Орто мөөнөттүү жана ар жылдык программаларды кошуп 
алганда, статистикалык программалар улуттук статистика тутумундагы 
ишти натыйжалуу стратегиялык жана операциялык башкаруу жана 
координациялоо үчүн негизги шайман катары түзүлөт. 

Ар жылдык статистикалык программаларга киргизилбеген 
статистикалык иш-чаралар кошумча каржылоо булактары болгондо 
аткарылат. 

19-берене. Каттоо 
1. Каттоо калктын саны жана түзүмү, турак жай фонду, 

имараттар, курулмалар жана экономикалык бирдиктер жөнүндө 
айрым мүнөздөмөлөрдү камтыган маалыматтарды жалпы эсепке 
алуунун негизинде топтоону жана алууну камсыз кылуучу иш-чараны 
билдирет. 

2. Ушул Мыйзам каттоо менен байланышкан бардык 
аракеттерге толугу менен жайылтылат. Каттоолордун 
маалыматтары статистикалык изилдөөлөрдүн же административдик 
маалыматтардын, башка булактардын негизинде же жогоруда 
белгиленген варианттардын айкалышуусу аркылуу алынышы 
мүмкүн. Каттоого катышуу бардык респонденттер үчүн милдеттүү 
болуп саналат. 

3. Кыргыз Республикасынын каттоо жаатындагы 
мыйзамдары ушул Мыйзамдын 5-беренесинде баяндалган 
расмий статистиканын принциптеринен негизделет. 

 

19-берене. Каттоо жана анын түрлөрү  
1. Каттоо толук эсеп жүргүзүүнүн негизинде калктын саны 

жана түзүмү, турак жай фонду, айыл чарба жана башка 
экономикалык бирдиктер жөнүндө айрым мүнөздөмөлөрдү 
камтыган маалыматтарды топтоону жана алууну камсыз кылган 
иш-чараны билдирет. 

2. Каттоонун маалыматтары статистикалык изилдөөлөрдүн 
же административдик маалыматтардын, башка булактардын 
негизинде же жогоруда көрсөтүлгөн варианттарды айкалыштыруу 
менен алынышы мүмкүн. 

Каттоо методологиясына жана түрүнө жараша документтик 
тастыктамалар менен (айыл чарба каттоосу) же документтик 
тастыктамаларсыз жүргүзүлүшү мүмкүн. 

3. Каттоого катышуу бардык респонденттер үчүн милдеттүү 
болуп саналат. 

4. Каттоолор жалпы улуттук жана тематикалык болуп 
бөлүнөт. 
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Расмий статистиканы жүргүзүүчүлөр тематикалык 

каттоолорду жүргүзө алышат. Жүргүзүүнүн тартиби Улуттук 
статистика комитети жана башка расмий статистиканы 
жүргүзүүчүлөр тарабынан аныкталат. 

 19-1-берене. Жалпы улуттук каттоолор 
1. Жалпы улуттук каттоолорго эл жана турак жай фондун 

каттоо, айыл чарба каттоосу, ошондой эле экономикалык каттоо 
кирет. 

2. Жалпы улуттук каттоолор республикалык масштабдагы 
иш-чара болуп саналат, дүйнөлүк каттоолордун кезектеги 
раундуна дал келтирилген мөөнөттө, он жылда бир жолу 
өткөрүлөт. 

3. Кыргыз Республикасында жалпы улуттук каттоолорду 
өткөрүү, уюштуруу жана аны өткөрүүнүн тартиби жөнүндө 
чечимди Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети кабыл 
алат. 

4. Жалпы улуттук каттоолорго даярдык көрүү жана өткөрүү, 
алынган алгачкы маалыматтарды иштеп чыгуу жана сактоо, 
жалпы улуттук каттоолордун жыйынтыктоочу маалыматтарын 
жарыялоо жана жайылтуу боюнча чыгымдарды каржылоо 
республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин 
каражаттарынын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарында тыюу салынбаган башка булактардын эсебинен 
бардык иш-чаралардын өз убагында жана толук аткарылышын 
камсыз кылуучу көлөмдө жүргүзүлөт. 

5. Жалпы улуттук каттоого даярдык көрүү жана өткөрүү 
боюнча иш-чараларды жүргүзүү мезгилинде Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте 
кызматкерлерди ооштуруу, статистика органдарынын түзүмүн 
өзгөртүү, штаттык санды көбөйтүү, ошондой эле каттоо 
персоналдарын жалдоо каралышы мүмкүн. 

 19-2-берене. Жалпы улуттук каттоолорду жүргүзүүнүн 
тартиби 

1. Улуттук статистика комитети жалпы улуттук каттоолорду 
жүргүзүүнү уюштурат жана координациялайт, жыйынтыктоочу 
маалыматтарды иштеп чыгат жана жарыялайт. 
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2. Мамлекеттик органдар, Кыргыз Республикасынын 

Президентинин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, 
Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары, жергиликтүү 
мамлекеттик администрациялар, шаарлардын мэриялары жана 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары 
компетенцияларынын чегинде жалпы улуттук  каттоолорго 
даярдык көрүү жана өткөрүү боюнча иш-чаралардын 
аткарылышын камсыз кылышат. 

3. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети 
мамлекеттик органдардын, Кыргыз Республикасынын 
Президентинин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн, 
Бишкек жана Ош шаарларынын мэрияларынын, жергиликтүү 
мамлекеттик администрациялардын, шаарлардын 
мэрияларынын жана жергиликтүү мамлекеттик 
администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдарынын жалпы улуттук каттоолорго даярдык көрүү жана 
өткөрүүгө байланышкан иштерин жетектөө жана контролдоо үчүн 
атайын комиссия түзөт. 

Тиешелүү административдик-аймактык бирдиктердеги 
атайын комиссиянын чечими менен тиешелүү комиссиялар 
түзүлөт. 

 19-3-берене. Каттоо документтери 
1. Каттоонун документтери Улуттук статистика комитети 

тарабынан кызыкдар мамлекеттик органдардын, илимий 
мекемелердин, коомдук уюмдардын катышуусу менен иштелип 
чыгат жана атайын комиссия тарабынан бекитилүүгө тийиш. 

2. Каттоонун документтерин апробациялоо, алдыдагы 
каттоолорду өткөрүүнү уюштуруу жана акыркы маалыматтарын 
иштеп чыгуунун технологиясы Улуттук статистика комитетинин 
сунушу менен Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети 
тарабынан бекитилген мөөнөттө жана көлөмдө сынамык каттоо 
жүргүзүү жолу менен жүзөгө ашырылышы мүмкүн. 

3. Толтурулган каттоо документтери Улуттук статистика 
комитетинде жана анын аймактык органдарында бөтөн адамдар 
жеткиликсиз болгон жайларда сакталууга тийиш. 
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Каттоо документтерин сактоо мөөнөтү архив ишмердиги 

жөнүндө мыйзамдарга ылайык жөнгө салынат 
35-берене. Кыргыз Республикасынын расмий статистика 

жөнүндө мыйзамдарын бузганы үчүн жоопкерчилик 
Ушул Мыйзамда камтылган ченемдерди бузуу Кыргыз 

Республикасынын жазык мыйзамдарына, жоруктар жана бузуулар 
жөнүндө мыйзамдарга ылайык жоопкерчиликке алып келет. 

35-берене. Кыргыз Республикасынын расмий статистика 
жөнүндө мыйзамдарын бузганы үчүн жоопкерчилик 

Ушул Мыйзамда камтылган ченемдерди бузуу Кыргыз 
Республикасынын жазык мыйзамдарына, укук бузуулар жөнүндө 
мыйзамдарга ылайык жоопкерчиликке алып келет. 

36-берене. Маалыматтарды берүү боюнча милдеттерди 
аткарбоо 

Маалыматтарды берүүгө милдеттүү, бирок, алынган эскертмеге 
карабастан, маалыматтарды атайылап бербеген же атайылап 
бурмаланган маалыматтарды берген ар бир респондент Кыргыз 
Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексине ылайык айып пулга 
кириптер болушу мүмкүн. 

36-берене. Маалыматтарды берүү боюнча милдеттерди 
аткарбоо 

Маалыматтарды берүүгө милдеттүү, бирок, алынган эскертмеге 
карабастан, маалыматтарды атайылап бербеген же атайылап 
бурмаланган маалыматтарды берген ар бир респондент Кыргыз 
Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык айып 
пулга кириптер болушу мүмкүн. 

37-берене. Ушул Мыйзамдын күчүнө кириши 
1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып бир жыл 

өткөндөн кийин күчүнө кирет. 
2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ушул Мыйзам расмий 

жарыяланган күндөн тартып 6 айлык мөөнөттө өз чечимдерин ушул 
Мыйзамга ылайык келтирсин. 

3. Улуттук статистика комитети ушул Мыйзам расмий 
жарыяланган күндөн тартып 3 айлык мөөнөттө: 

1) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна 
юридикалык жактар, филиалдар (өкүлчүлүктөр) жөнүндө, жеке 
ишкерлер жана дыйкан (фермердик) чарбалар тууралуу 
статистикалык регистрдин маалыматтарын Кыргыз 
Республикасынын тиешелүү мамлекеттик органдарынын 
карамагына өткөрүп берүү боюнча чаралардын комплексин 
киргизсин. 

37-берене. Ушул Мыйзамдын күчүнө кириши 
1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып бир жыл 

өткөндөн кийин күчүнө кирет. 
2. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети ушул 

Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 6 айлык мөөнөттө өз 
чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин. 

3. Улуттук статистика комитети ушул Мыйзам расмий 
жарыяланган күндөн тартып 3 айлык мөөнөттө: 

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 
кароосуна юридикалык жактар, филиалдар (өкүлчүлүктөр) жөнүндө, 
жеке ишкерлер жана дыйкан (фермердик) чарбалар тууралуу 
статистикалык регистрдин маалыматтарын мамлекеттик каттоо 
функциялары берилген Кыргыз Республикасынын ыйгарым 
укуктуу мамлекеттик органдарынын карамагына өткөрүп берүү 
боюнча чаралардын комплексин киргизсин. 

 


