
КАТТОО БАРАГЫ – КАЛК 

Аты, Атасынын аты 

1. ҮЙ ЧАРБАСЫНДА БИРИНЧИ БОЛУП КӨРСӨТҮЛГӨН АДАМГА КАРАТА ТУУГАНДЫК 
ЖАГЫНАН ЖЕ БАШКА ЖАГЫНАН ЖАКЫНДЫГЫ: 
1- биринчи болуп жазылган адам

2- аялы, күйөөсү 

3- кызы, уулу 

4- энеси, атасы

5- эже-сиңди, ага-ини 

6- кайын эне, кайын ата,                                                   

     кайын эже, кайын ага 

7-  келини, күйөө баласы 
8-  чоң энеси, чоң атасы, чоң энесинин энеси, 
      чоң атасынын атасы             
9-  кыз небере, эркек небере, кыз чөбөрө, 
      эркек чөбөрө небере  
10-  башка туугандык жагы  
11-  тууган эмес  
12-  институционалдык  мекемеде жашагандар  

Эгерде бул адамдын  энеси (же атасы) аны менен бир үй чарбасында жашаса, 
анда 1-формадан ирээттик номери, жооп берип жаткан адамдын энесинин 
(же атасынын) жазылган номери коюлсун

2. СИЗДИН ЖЫНЫСЫҢЫЗ
1 - эркек                               2 - аял  

3. УБАКТЫЛУУ ЖОК БОЛГОНДУГУ ЖЕ УБАКТЫЛУУ ЖАШАП ЖАТКАНДЫГЫ ЖӨНҮНДӨ БЕЛГИ   

1 - туруктуу жашайт                         

2 - туруктуу  жашайт, бирок убактылуу жок           

убактылуу жашаган жайынын дареги (Кыргызстандагы 
райондун, шаардын аталышы же башка өлкөнүн аталышы)

   жок болгон убактысы:    1- 1айдан  аз,           2- 1 жылга чейин 

жок болгон себеби:     1- жумуш;    2- окуу;    3- үй-бүлөлүк шарты;    4- башка

3 - убактылуу жашайт

туруктуу жашаган орду (Кыргызстандагы райондун, 
шаардын аталышы же башка өлкөнүн аталышы)

туруктуу жашаган ордунда жок болгон убактысы: 
1 - 1 айдан аз     2- 1 жылга чейин.

келген себеби:    1- жумуш;    2- окуу;    3- үй-бүлөлүк шарты;     4- башка

4. СИЗДИН ТУУЛГАН КҮНҮҢҮЗ

күнү айы жылы

Толук жашын таблица
боюнча аныктагыла

    0-17 жашка чейинки курактагы балдар үчүн 

5. СИЗДЕ ТУУЛГАНДЫГЫ ЖӨНҮНДӨ КҮБӨЛҮК (МЕТРИКА) БАРБЫ? 

1 - ооба                     2 - жок                     3 - жооп жок

12 жаш жана андан жогорку курактагылар үчүн  

6. СИЗДИН ҮЙ-БҮЛӨӨЛҮК АБАЛЫҢЫЗ 

1 - никеде турган эмес

2 - катталган никеде турат

3 - катталбаган никеде турат 

4 - жесир

5 - ажырашкан

6 - бирге жашабайт

Эгерде 2- код же 3- код белгиленсе, аялынын (күйөөсүнүн)
 № 1-форманын 1-графасында көрсөтүлсүн

7. СИЗДИН УЛУТУҢУЗ

8. СИЗДИН ТУУЛГАН ӨЛКӨҢҮЗ?

9. СИЗ КАЙСЫ ӨЛКӨНҮН ЖАРАНЫСЫЗ? 

10. ТИЛДИ БИЛҮҮСҮ 

10.1 СИЗДИН ЭНЕ ТИЛИҢИЗ  
– кыргыз (11) – казак (5) – орус (1) – тажик (12) – өзбек (4)

– башка тил _________________________________________________  
кайсы тил, көрсөтүңүз

10.2 КЫРГЫЗ ТИЛИН КАНДАЙ БИЛЕСИЗ?
1- эркин             2- жакшы          3- жетишээрлик            4- начар               5- билбейм

10.3 ОРУС ТИЛИН КАНДАЙ БИЛЕСИЗ?

10.4 БАШКА  КАЙСЫ ТИЛДЕРДЕ ЭРКИН СҮЙЛӨЙ АЛАСЫЗ?

– дунган (163) – казак (5) – корей (168) – тажик (12) – өзбек (4)

– англис (152) – кытай (167) – немис (171) – түрк (177) – француз (180)

– билбейт (199)

     18 жаш жана андан жогорку курактагылар үчүн  
10.5 СИЗ ЖАҢСОО ТИЛИН БИЛЕСИЗБИ?
1 - ооба                       2 - жок         

11.1 БУЛ ШААРДА, ШААРЧАДА, ЖЕ БУЛ РАЙОНДУН АЙЫЛ ЖЕРИНДЕ СИЗ 
         ТӨРӨЛГӨНДӨН БЕРИ ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ ЖАШАЙСЫЗБЫ?

1 - ооба  →  12-суроого өтөсүз

2 - жок →  ушул эл жашаган пункта келген жыл – көрсөтүңүз
эгер Сиз 2019ж. апрелинде жана андан кечирээк келсениз, 
анда келген айы көрсөтүлсүн

11.2 СИЗДИН МУРДАГЫ ЖАШАГАН ЖЕРИҢИЗ 

1 - Кыргыз Республикасы→  _________________________

2 - башка өлкө → __________________________________________

11.3 БУЛ КАЛКТУУ ПУНКТКА КЕЛИШИҢИЗДИН НЕГИЗГИ СЕБЕБИН КӨРСӨТҮҢҮЗ

1 - жумуш

2 - окуу

3 - үй бүлөлүк шарт    

4 - медициналык дарылоо,  реабилитация

5 - мурдагы жашаган ордуна кайтып келүү

6 - жашоо шартын өзгөртүү

7 - баш калкалоо жай издөө

8 - экологиялык жагымсыз шарттар
      жана табигый кырсыктар

9 - башкалар

11.4 СИЗ БАШКА ӨЛКӨДӨ ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ 1 ЖЫЛ ЖАНА АНДАН КӨП ЖАШАДЫҢЫЗБЫ?

1 - ооба        → 11.5 - суроого өтүү

2 - жок      → 12 - суроого өтүү

11.5 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНА ТУРУКТУУ ЖАШОО ҮЧҮН  СИЗ КАЙСЫ ӨЛКӨДӨН 
         КЕЛДИҢИЗ?

– Казакстан (398)           – Орусия (643)         – Тажикстан (762)          – Өзбекстан (860)

– башка өлкө   →   кайсы  өлкө, көрсөтүңүз__________________           

11.6 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНА КЕЛГЕН 
         (КАЙТЫП КЕЛГЕН) ЖЫЛЫҢЫЗ

11.7 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНА ТУРУКТУУ ЖАШОО ҮЧҮН КАЙТЫП КЕЛГЕН 
         НЕГИЗГИ СЕБЕБИН КӨРСӨТҮҢҮЗ 

шаардын райондун аталышын көрсөтүңуз

өлкөнүн  аталышын көрсөтүңуз   

       11-бөлүк убактылуу жашагандарга толтурулбайт
11. МИГРАЦИЯ

12. БИЛИМ АЛУУ ЖАНА ОКУУ 

10 жаш жана андан жогорку курактагылар үчүн

12.1 СИЗДИН БИЛИМ ДЕҢГЭЭЛИҢИЗ
Алган билиминин эң жогорку деңгээлине жараша, бир эле вариантын белгилегиле

7 жаш жана андан жогорку курактагылар үчүн

7 жаш жана андан  жогорку курактагылар үчүн

– кыргыз (11) – казак (5) – орус (1) – тажик (12)

– өзбек (4) – башка улут ________________________ 
кайсы улут, көрсөтүлсүн

– Кыргыз Республикасы (417) – Казакстан (398) – Орусия (643) – Тажикстан (762)

– Өзбекстан (860) – башка өлкө  ___________________________
өлкөнүн аталышын көрсөткүлө

– жарандыгы жок  (999)  

,– башка тилдер (кайсы көрсөтүңүз)______________

Көңүл бургула! Каттоо (суроо) барактарына статистикалык жана илимий максатты гана көздөгөн маалыматтар киргизилет. Каттоочу кызматкерлер толтурулган каттоо документтеринин 
мазмунун билдиришине тыюу салынат.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК СТАТИСТИКА КОМИТЕТИ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 2020-ж. ЭЛ ЖАНА ТУРАК ЖАЙ ФОНДУН КАТТОО

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин                                                                                                                                                                                   
2019 ж. 31-декабрдагы №30-токтому менен бекитилди

2-форма

Үлгү 2 $ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Инструктор-
дук

участоктун
№

Эсептөө 
участогунун

№

Жашоочулар-
дын 

тизмесинин 
№

Каттоо 
бөлүмүнүн

№

Турак жайдын чегин-
деги үй чарбасынын 

ирээттик № (1-форма-
нын 2-графасынан) 

Үй чарбасынын чегин-
деги адамдын ирээт-
тик № (1-форманын 

3-графасынан)

Көрсөтүлгөн жооптордун бир 
же бир нече

коддорун тегеректегиле

Цифраларды жазуунун үлгүсү

– Кыргыз Республикасы (417) – Тажикстан (762)

– Өзбекстан (860) – башка өлкө  ___________________________
өлкөнүн аталышын көрсөткүлө

– Казакстан (398) – Орусия (643)

1- эркин             2- жакшы          3- жетишээрлик            4- начар               5- билбейм

1 - жумуш

2 - окуу

3 - үй бүлөлүк шарт    
4 - медициналык дарылоо,  реабилитация

5 - мурдагы жашаган ордуна кайтып келүү

6 - жашоо шартын өзгөртүү

7 - баш калкалоо издөө

8 - экологиялык жагымсыз шарттар
      жана табигый кырсыктар

9 - башка себеп

Жогорку кесиптик (жогорку):  1- бакалавр         2- адис            3- магистр
4- толук эмес жогорку кесиптик (бүтпөгөн жогорку) 
5- орто кесиптик  (орто атайын)
6- башталгыч кесиптик (кесиптик-техникалык) 
7- орто (толук) жалпы
8- негизги жалпы (толук эмес орто) 
9- башталгыч жалпы (башталгыч)  
10- башталгыч жалпы билими жок (башталгыч билим) 



6 жаш жана андан жогорку курактагылар үчүн 
12.4. АЗЫРКЫ УБАКТА БИЛИМ АЛЫП ЖАТАСЫЗБЫ? 

1 -  ооба                                       2 - жок

Эгерде ооба болсо, билим берүү уюмунун тибин көрсөткүлө: 
1- жогорку окуу жайынан кийинки кесиптик                  

(аспирантура же докторантура)  
2- жогорку кесиптик    

3- орто кесиптик

4- башталгыч кесиптик     

5- жалпы билим берүүнүн бардык типтери     

6- башка мектеп  

1-7 жашка чейинки мектепке барбаган балдар үчүн 
12.5. БАЛАҢЫЗ МЕКТЕПКЕ ЧЕЙИНКИ УЮМДАРГА БАРАБЫ? 
1 - ооба                       2 - жок

5 жаш жана андан жогорку курактагы адамдар үчүн  

13. ФУНКЦИОНАЛДЫК МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ ЧЕКТЕЛГЕНДЕР 

13.1 СИЗДЕ КӨРҮҮ БОЮНЧА  КӨЗ АЙНЕКТИН ЖАРДАМЫ МЕНЕН ДАГЫ 
КЫЙЫНЧЫЛЫКТАР БАРБЫ? 

1- - эч кандай кыйынчылыктар жок

2- ооба, айрым кыйынчылыктар бар  

3- ооба, көп кыйынчылыктар бар 

4- такыр көрбөйм  

13.2 СИЗДЕ УГУУ БОЮНЧА КЫЙЫНЧЫЛЫКТАР БАРБЫ,  СИЗ УГУУ АППАРАТЫН 
ПАЙДАЛАНСАҢЫЗ ДА КЫЙЫНЧЫЛЫКТАР БАРБЫ? 

13.3 СИЗДЕ БАСКАНДА ЖЕ ТЕПКИЧ МЕНЕН КӨТӨРҮЛҮП ЧЫГЫП БАРАТКАНДА  
КЫЙЫНЧЫЛЫКТАР БАРБЫ? 

13.4 СИЗДЕ ЭСКЕ ТУТУУ ЖЕ КӨҢҮЛ ТОПТОО БОЮНЧА КЫЙЫНЧЫЛЫКТАР БАРБЫ? 

13.5 СИЗДЕ ӨЗҮҢҮЗДҮ ӨЗҮҢҮЗ КАРООДО КЫЙЫНЧЫЛЫКТАР БАРБЫ (ӨЗҮН ӨЗҮ 
ТЕЙЛӨӨДӨ, МИСАЛЫ, ӨЗҮ ЖУУНУУГА ЖЕ КАЙРА КИЙИНГЕНИНЕ БАЙЛАНЫШТУУ)? 

14. ЖАШОО КАРАЖАТТАРЫНЫН БУЛАКТАРЫ 

14.1 АКЫРКЫ 12 АЙДЫН ИЧИНДЕ СИЗДЕ БОЛГОН БАРДЫК ЖАШОО КАРАЖАТТАРЫ-

         НЫН БУЛАКТАРЫН КӨРСӨТҮҢҮЗ

1- жалданма жумуш 

2- өзүн өзү жумуштандыруу  

3-  өзүнүн керектөөсү үчүн товар өндүрүү (жеке көмөкчү чарбаны кошкондо)  

4-  мүлктү жалдоого же ижарага берүү, патенттен, автордук укуктан түшкөн киреше 

5-  пенсия (майыптыгы боюнча пенсиядан башкасы)  

6-  майыптыгы боюнча пенсия 

7-  оорусу, кош бойлуулугу жана төрөгөндүгү боюнча жөлөк пул  

8-  жумушсуздук боюнча жөлөк пул  

9-  башка жөлөкпулдар жана жардам (жогоруда саналбагандардан башкасы)   

10-  стипендия 

11-  ссуда, жыйнаган акчаны пайдалануу, капиталды сатуу  

12- туугандардын акча которуусу   

13-  бирөөнүн багуусунда, башка адамдардан жардам, алименттер  

14-  башка булак    

15.2-15.5-суроолор эл каттоо башталганга чейин жумуштары бар адамдар үчүн 
(15.1-суроого «ооба» деп жооп бергендер үчүн) 

15.2. НЕГИЗГИ ЖУМУШТА СИЗ КИМ БОЛУП САНАЛАСЫЗ? 
  1- жалданма жумушчу
  2- жалданма эмес жумушта иштөөчү  (өзүн жумуштандыруучу) →
          2.1- жумуш берүүчү  (жалданма жумушчуларды ишке тартып иштөөчү)
                     2.1.1 жалданма жумушчулардын саны көрсөтүлсүн    
          2.2- жекече негизде иштөөчү 
          2.3- өндүрүштүк кооперативдин мүчөсү 
          2.4- үй бүлөөлүк ишканага жардам берүүчү 
   3- статусу боюнча акы төлөнбөгөн,  классификацияга кирбеген адам 

15.3 ЖУМУШТУН ЖАЙГАШКАН ОРДУ

Сиздин негизги ишиңиз Сиз туруктуу жашаган  калктуу пунктундабы?

1- ооба  → 15.4-суроого өтүү

2- жок   

         2.1 бул облустун башка калктуу пунктунда  

        2.2 Кыргызстандын башка облусунда (шаарында)

         2.3 башка өлкөдө 

– Казакстан (398)           – Орусия (643)           – Түркия (792)  – Түштүк Корея (410)

– башка өлкөдө  ___________________________ кайсы, көрсөтүңүз 

15.4 СИЗ ИШТЕГЕН ИШКАНАНЫН, УЮМДУН ЭКОНОМИКАЛЫК ИШМЕРДИКТИН ТҮРҮ   

(экономикалык ишмердиктин түрүнүн толук аталышы) 
__________________________________________________

15.5. КЫЗМАТЫ ЖЕ КЕСИБИ 

(кызматынын, кесибинин же аткарган жумушунун толук аталышы) 
__________________________________________________

15.6-суроого,  15.1-суроого «жок» деп жооп берген адамдар үчүн

15.6 СИЗ АКЫРКЫ АЙДЫН АРАЛЫГЫНДА ЖУМУШ ИЗДЕДИҢИЗБИ?

1 - ооба                               2 - жок 

16-бөлүк 6 жаш жана андан жогорку курактагылар үчүн    

16. ЗАМАНБАП БАЙЛАНЫШ КАРАЖАТТАРЫН ПАЙДАЛАНУУ: 

а) СИЗ МОБИЛДИК БАЙЛАНЫШТЫ ПАЙДАЛАНАСЫЗБЫ? 

1- ооба          2- жок

б) ) ИНТЕРНЕТ ТҮЙҮНҮН ПАЙДАЛАНАСЫЗБЫ?

1- ооба          2- жок  

в) КОМПЬЮТЕРДИ /НОУТБУКТУ/ ПЛАНШЕТТИ ПАЙДАЛАНАСЫЗБЫ? 

1- ооба         2- жок

17. ТӨРӨТ БОЮНЧА

а) СИЗ КАНЧА БАЛА ТӨРӨДҮҢҮЗ ЭЛЕ?   
Төрөлгөн балдардын жалпы санын жазгыла, өлүү  төрөлгөн  балдарды  эсепке  албастан.

балдардын саны                             балдар                              кыздар   

б) КАТТОО КҮНҮНӨ КАРАТА АЛАРДЫН КАНЧАСЫ ТИРҮҮ?   

$

$

ПОТРТФЕЛДИН ЧЕГИНДЕ БЛАНКТЫН №

9

9

10 жаш жана андан жогорку курактагылар үчүн  

12.2 СИЗ ОКУГАНДЫ ЖАНА ЖАЗГАНДЫ БИЛЕСИЗБИ?  

1 - ооба                         2 - жок

Жогорку окуу жайынын билими барлар үчүн 

12.3 СИЗДИН ИЛИМИЙ ДАРАЖАҢЫЗ БАРБЫ? 

1 - илимдин кандидаты                        2 - илимдин доктору             3 - жок          

12.6. БАЛА ЭРТЕ ОКУТУУНУН БАШКА КАЙСЫ БИР ПРОГРАММАЛАРЫ БОЮНЧА 
ОКУТУУЛАРЫНА БАРЫП ТУРАБЫ?

1 - ооба                       2 - жок

14.2. САНАЛГАН БУЛАКТАРДЫН ИЧИНЕН КАЙСЫНЫСЫН ӨЗҮҢҮЗ ҮЧҮН НЕГИЗГИ  
ДЕП ЭСЕПТЕЙСИЗ     
(14.1-суроолорунун ичинен) 

15 бөлүм. 12 жаш жана андан жогорку курактагылар үчүн 
15. ЖУМУШТУУЛУК ЖАНА ЖУМУШСУЗДУК  

15.1. СИЗДИН 2020-ЖЫЛДЫН 16-МАРТЫНАН 22-МАРТЫНА ЧЕЙИН АКЫ ТӨЛӨНГӨН ЖЕ 
КИРЕШЕЛҮҮ БИР ЖУМУШУҢУЗ БАР БЕЛЕ?
(иш боюнча өргүү убагында убактылуу жок болушу, ооругандыгы, өргүмө, ж.б.у.с.)
1 - ооба                             2 - жок   →       15.6-суроого өтүү      

17-бөлүк 15 жаш жана андан жогорку курактагы аялдар үчүн,  эркектер  үчүн - 
2-форма боюнча сурамжылоо аяктайт. 

$ → 12.5 - суроого өтүү

$
15.6А - суроого өтүү 

1-7 жашка чейинки мектепке барбаган балдар үчүн

1- - эч кандай кыйынчылыктар жок

2- ооба, айрым кыйынчылыктар бар  

3- ооба, көп кыйынчылыктар бар 

4- такыр укпайм  

1- - эч кандай кыйынчылыктар жок

2- ооба, айрым кыйынчылыктар бар  

3- ооба, көп кыйынчылыктар бар 

4- такыр баса албайм  

1- - эч кандай кыйынчылыктар жок

2- ооба, айрым кыйынчылыктар бар  

3- ооба, көп кыйынчылыктар бар 

4- эч нерсени эске тута албайм жана көңүлүмдү 
     топтой албайм

1- - эч кандай кыйынчылыктар жок

2- ооба, айрым кыйынчылыктар бар  

3- ооба, көп кыйынчылыктар бар 

4- өзүмдү өзүм такыр тейлей албайм

балдардын саны                             балдар                              кыздар   

Жумуш издебегендин себеби:

3- өзүмдүн иштеримди уюштуруу менен иштедим

5- башка себеп 

2- жумуш таптым жана жообун күтүп жатам 

1- жумушту алдым, жана ага жакынкы 2 жуманын 
ичинде киришем 

4- сезондун башталышын күтүп жатам 

15.6А ЭГЕРДЕ СИЗГЕ ЖУМУШ СУНУШТАЛСА, СИЗ АЛ ЖУМУШКА ЖАКЫНКЫ 
2 ЖУМАНЫН ИЧИНДЕ КИРИШЕ АЛАТ БЕЛЕҢИЗ?

1 - ооба                         2 - жок $

3- оорулуу адамды карайм 

2- пенсиядамын

1- күндүзгү окуу жайларга катышуу

5- ден соолукка байланыштуу  

6- башка себеп  

Негизги бир себебин көрсөтүңүз: 

4- үй чарбасын алып барам жана/балдарды 
тарбиялайм  
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