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 2016 ЖЫЛДЫҢ 20 НАУРЫЗЫНДА ӨТКЕН ҚР ПАРЛАМЕНТІ МƏЖІЛІСІНЕ  
 КЕЗЕКТЕН ТЫС САЙЛАУ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫНА ШОЛУ     

2016 жылдың 20 наурызында Қазақстан Рес- 
публикасы Парламент Мəжілісінің алтыншы 
шақырылымының сайлауы өтті. Мəлім болғ- 
андай, 2016 жылдың 13 қаңтарында Парламент 
Мəжілісінің қабырғасында төменгі палата де-
путаттары Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа үн-
деу жолдап, бесінші шақырылымды тарату жə- 
не сайлауды мерзімінен бұрын өткізуді сұра-
ған болатын. Мұндай бастаманы көтерудегі 
негізгі мəселе – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев-
тың бес институционалдық реформасын нақты 
іс жүзінде жүзеге асыру, сонымен қатар елі-
мізді ауқымды жаңғыртуда жəне дағдарысқа 
қарсы тиімді саясатты заңнамалық қамтамасыз 
етуде Қазақстан халқының қай партияларға 
жаңа сенім мандатын беретінін айқындау бо-
лып табылады. 
Қазақстан Республикасының конституциясы 
бойынша Парламент тұрақты негiзде жұмыс 
iстейтiн екi палатадан: Сенаттан жəне Мəжiлі- 
стен тұрады. Сенат 47 депутаттан, яғни əр об- 
лыстан, республикалық маңызы бар қаладан 
жəне Қазақстан Республикасының астанасы-
нан екі адамнан өкілдік ететін депутаттардан 
құралады жəне өкілеттік мерзімі – алты жыл. 
Сенатта қоғамның ұлттық-мəдени жəне өзге де 
елеулі мүдделерінің білдірілуін қамтамас- ыз 
ету қажеттілігі ескеріліп, Сенаттың 15 деп- 
утатын Республика Президенті тағайындайды 
(50-бап). Сенат депутаттары жанама сайлау 
құқығы негiзiнде жасырын дауыс беру жолы-
мен сайланады. Сайланған Сенат депутаттар- 
ының жартысы əрбiр үш жыл сайын қайта са- 
йланып отырады. Бұл орайда олардың кезектi 
сайлауы бұлардың өкiлеттiк мерзiмi аяқтал-
ғанға дейiнгi екi айдан кешiктiрiлмей өткізi- 
ледi. Жасы отызға толған, жоғары білімі жəне 
кемінде бес жыл жұмыс стажы бар, тиісті об- 
лыстың, республикалық маңызы бар қаланың 
не Республика астанасының аумағында кемін- 
де үш жыл тұрақты тұрып жатқан адам Сенат 
депутаты бола алады (51-бап). 
"Қазақстан Республикасының сайлауы ту-
ралы" Конституциялық заңына сəйкес сайлау-
шылар дауыстарының 7 жəне одан да көп пай-
ызын алған партия Мəжіліс депутаттарының 
мандаттарына ие бола алады (97-1 бап). Мəжі- 
ліс конституциялық заңда белгіленген тəртіп-
пен сайланатын 107 депутаттан тұрады (50-
бап). Мəжілістің 98 депутатын сайлау жалпыға 
бірдей, тең жəне төте сайлау құқығы негізінде 
жасырын дауыс беру арқылы жүзеге асыры-
лады. Мəжілістің 9 депутатын Қазақстан хал- 
қы Ассамблеясы сайлайды (51-бап). Конститу-
циялық заңының талаптарына сай келетін əрі 
жасы жиырма беске толған адам Мəжіліс депу-
таты бола алады. Конституция Мəжілісті заң 
шығарушы орган ретінде сипаттайды (54-бап). 
2012 жылдың 15 қаңтарында Парламент Мəжі-
лісінің бесінші шақырылымының сайлауы өт-
кендігі мəлім. Бұл сайлауда дауыс беруге қа-
тысқан сайлаушылардың 7 жəне одан көп 
пайыз дауысын жинаған үш партия Мəжіліске 
өтті. Олар: «Нұр Отан» (80,99%), «Ақ жол» 
(7,47%) жəне Қазақстан Коммунистік халық 
партиясы (7,19%). Осының нəтижесінде «Нұр 
Отан» партиясына 83 мандат, «Ақ Жол» пар-
тиясына 8 мандат, ал Қазақстан коммунистік 
халық партиясына - 7 мандат берілді. 

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті ме- 
млекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару тура- 
лы» заңға сəйкес жергілікті өкілді орган (мəс- 
лихат) - облыстың, республикалық маңызы бар 
қаланың жəне астананың немесе ауданның 
(облыстық маңызы бар қаланың) халқы сай-
лайтын, халықтың еркін білдіретін жəне Қа-
зақстан Республикасының заңнамасына сə- 
йкес оны іске асыру үшін қажетті шараларды 
айқындайтын жəне олардың жүзеге асырылу- 
ын бақылайтын сайланбалы орган болып та- 
былады (1-бап). Мəслихаттың заңды тұлға құ- 
қығы болмайды (5-бап) жəне Мəслихат депу- 
таттары Қазақстан Республикасының заңдар- 
ына сəйкес халық алдында жауапты болады (8-
бап). Тиiстi мəслихат депутаттарының санын 
Қазақстан Республикасының Орталық сайлау 
комиссиясы мынадай шектерде: облыстық 
мəслихатта, Астана жəне Алматы қалалық мə- 
слихаттарында 50-ге дейiн; қалалық мəслиха- 
тта 30-ға дейiн; аудандық мəслихатта 25-ке 
дейiн белгiлейдi (5-бап). Қазақстан Республи-
касының жиырма жасқа толған азаматы мə- 
слихат депутаты болып сайлана алады. Мəсли-
хаттарды тиiстi əкiмшілiк-аумақтық бөлiнi- 
стiң халқы жалпыға бiрдей, тең, төте сайлау 
құқығы негiзiнде жасырын дауыс беру арқылы 
бес жыл мерзiмге сайлайды (5-бап). 
Таяу шетелдердегі тұрақсыздыққа негізделген 
оқиғалардың белең алуы жəне халықаралық 
саяси аренада Батыс елдері мен Ресей арасы- 
ндағы келіспеушіліктің өршуі, əсіресе Батыс-
тың  Ресейге қолданылып жатқан экономика-
лық санкциялары Қазақстанның дамуына кері 
əсерін тигізуде. Осы орайда 2015 жылдың 30 
қарашасында Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
«Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: 
өсім, реформалар, даму» атты Қазақстан хал- 
қына жолдауында елді дамытуды тежейтін 
факторлардың алдын алу үшін "Өсім, рефор-
малар жəне дамуға" негізделген стратагемал- 
ар шеңберінде жаңарудың негізгі бес бағытын 
былайша айқындаған болатын: 1) Қаржы сек- 
торын тұрақтандыру; 2) Бюджет саясатын оң- 
тайландыру; 3) Жекешелендіру жəне эконом- 
икалық бəсекелестікті ынталандыру; 4) Жаңа 
инвестициялық саясаттың негіздері; 5) Жаңа 
əлеуметтік саясат. 
Жоғарыда аталып өткендей, Елбасы Нұрсұл-
тан Назарбаевтың бес институттық реформа-
сын іс жүзіне асыру аса маңызды. Осы себеп-
тен де Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өзінің сө-
зінде депутаттардың бастамасын Қазақстан 
мен қазақстандықтардың тағдырына отаншы- 
лдық тұрғыдан қамқорлық танытудың көрінісі 
екендігін жəне билік саласы өкілдері құрамы-
ның жаңартылуы еліміз бен халқымыздың 
мүддесіне сай келетіндігіне кəміл сенетіндігін 
арнайы кеңесте мəлімдеген еді. Осы орайда 
Қазақстан халқы Парламент Мəжілісінің алт- 
ыншы шақырылымының сайлауына үлкен жа- 
уапкершілікпен қарап, Елбасы Нұрсұлтан На- 
зарбаевтың басшылығындағы "Нұр Отан" па- 
ртиясын толыққанды қолдайтындықтарын кө- 
рсетті. Мұны сайлау учаскелеріндегі  қорыты- 
ндыларынан байқауға болады.  
Сайлауға «Нұр Отан» партиясынан 127, «Ақ 
жол» партиясынан 35, «Қазақстан Коммунис-
тік халық» партиясынан 22, «Ауыл» халық-
тық-демократиялық патриоттық партиясынан 

19, «Бірлік» саяси партиясынан 8 жəне «Жал-
пыұлттық социал-демократиялық» партиясы- 
ндан 23 үміткер, жалпы 6 саяси партиядан 234 
үміткер қатысты. Қазақстанның Орталық сай- 
лау комиссиясының мəлімдеуінше 9840 сай- 
лау учаскелерінен алынған нəтиже бойынша, 
сайлаушылар тізіміне енгізілген 9810852 аза- 
маттың 7566150-і, яғни барлық сайлаушының 
77,12 пайызы дауыс берген. Сайлау қорытын-
дылары бойынша саяси партияларға дауыс бе- 
ру кезінде мынадай дауыстар саны берілді: 
«Нұр Отан» партиясына - 6183757 дауыс (82, 
20%); «Қазақстан Коммунистік халық» пар-
тиясына – 537123 (7,14%); Қазақстанның «Ақ 
жол» демократиялық партиясына – 540406 (7, 
18%); Бірлік» саяси партиясына – 21484 (0,29 
%); «Жалпыұлттық социал-демократиялық» 
партиясына – 88813 (1,18%); «Ауыл» халықт- 
ық-демократиялық патриоттық партиясына – 
151285 (2,01%). Партиялық тізімдерге дауыс 
берудің қорытындылары бойынша депутатт- 
ық мандаттар былай бөлінді: «Нұр Отан» пар- 
тиясы – 84; «Қазақстан Коммунистік халық» 
партиясы –  7; Қазақстанның «Ақ жол» демо- 
кратиялық партиясы – 7. Сайлау учаскелері 
бойынша азаматтардың жоғары белсенділігі 
төрт облыста көрініс тапты: Алматы облысы 
(94,06%), Атырау облысы (85,37%), Оңтүстік 
Қазақстан облысы (85,06%) жəне Қостанай об-
лысы (84,85%). Ал ең төменгі көрсеткіш Ал-
маты қаласында (34,1%) орын алды. 
2016 жылғы 21 наурызда біртұтас жалпыұлт-
тық сайлау округінің аумағы бойынша Қазақ-
стан халқы Ассамблеясы сайлайтын, алтыншы 
шақырылатын Қазақстан Республикасы Пар-
ламенті Мəжілісінің депутаттарын кезектен 
тыс сайлау болды. Сайлаушылар тізімдеріне 
446 азамат енгізілді, олардың ішінен 372 адам 
немесе 83,41% дауыс беруге қатысты. Сайлау 
нəтижесі бойынша С.Абдрахманов (қазақ), 
Н.Жұмаділдаева (мордва), Ш.Нурумов (ұй-
ғыр), Р.Ким (корей), А.Мурадов (чешен),  
Ю.Тимощенко (украин), Ш.Хахазов (дүнген), 
В.Божко (орыс), Н.Микаелян (армян) ал-
тыншы шақырылымының депутаттары бо- 
лып сайланды.  
Парламент Мəжілісінің алтыншы шақырылы- 
мының сайлауын халықаралық ұйым мен же- 
ргілікті бақылаушылардан құралған жалпы 
955 бақылаушы бақылады. Бұлардың ішінде 8 
бақылаушы  «Түркітілдес елдердің Парламен- 
ттік Ассамблеясы» (ТүркПА) атынан қатысты. 
Сайлауды бақылаған халықаралық ұйымдар 
мен бақылаушылар сайлаудың ашық, еркін əрі 
демократиялық ұстанымдарға сай өткендігін 
мəлімдеді. Қорыта айтқанда Қазақстан халқы, 
жаһандық дағдарыс нəтижесінде туындаған 
əлеуметтік-экономикалық мəселелерді шешу- 
ді мақсат тұтқан, əрі  «Мəңгілік ел» болу сая-
сатын ұстанып отырған «Нұр Отан» партия-
сына өз қолдауын білдірді.  
Қосымша мəлімет: Парламент Мəжілісінің VI 
шақырылымына депутаттарды сайлаумен қа-
тар, барлық деңгейдегі мəслихаттардың са- 
йлауы да өткізілді. Жергілікті сайлау комис-
сияларының мəліметтері бойынша жергілікті 
мəслихат депутат орындарының басым бөлігін 
«Нұр Отан» партиясы атынан түскен үміткер-
лер иемденген. 



 

 

x Қазақстан Орталық Сайлау комис-
сиясының мəлімдеуінше Қазақстан 
Республикасы Елбасы Н.Назарба- 
евтың төрағалығындағы «Нұр От- 
ан» партиясы Парламенттің төмен- 
гі палатасы Мəжілісте басым көп-
шілік дауысқа ие болып жеңіске 
жетті. «Нұр Отан» партиясы мерзі-
мінен бұрын өткізілген мəжіліс 
сайлауына 84 мандатқа ие болды. 
Сайлау нəтижесінде «Ақ жол» па- 
ртиясы мен «Қазақстан Коммуни- 
стік халық партиясы» əрқайсысы 7 
орынға ие болды.  

x Ресей Сыртқы істер министрінің 
орынбасары Григорий Карасин Т- 
ранскавказ аймағында қауіпсіздік 
пен тұрақтылыққа қатысты халы-
қаралық Женева келіссөздері 35 ту-
рының ең маңызды нəтижесі Гр- 
узия-Абхазия шекарасында қақты-
ғыстың алдын алу жəне жою мех- 
анизмінің (IPRM) қайта жұмыс ба- 
стауына қатысты негізгі келісім-
шарттың қабылдануы болғанын а- 
тап өтті. Грузия-Абхазия шекарас- 
ында жүргізілген IPRM шаралары 
2012 жылдың сəуірінде тоқтатыл-
ған болатын.  

x Беларусь Сыртқы істер министрі 
Жұмыс тобының саясат жəне қау- 
іпсіздік топтарының Украинада к- 
еліссөздер жүргізуге қатысты Ми- 
нскте өткізген ортақ жиынның ба- 
сты тақырыбы Донбасс аймағынд- 
ағы сайлау кезінде қауіпсіздік қам- 
тамасыз ету болғандығын атап өтті.  

x АҚШ Сыртқы істер министрі Дж- 
он Керри Мəскеуге жасаған ресми 
сапарында Ресей Сыртқы істер ми- 
нистрі Сергей Лавров пен Ресей 
Президенті Владимир Путинмен 
кездесті. Мəскеуде өткен кездесу-
лер, Халықаралық Сирияны қолд- 
ау тобының соғысты тоқтату мақ-
сатында Сирияға берген гуманит- 
арлық көмегі, бұл көмектің дұрыс 
жолда қолданылуы жəне Сирияда 
саяси қайта құру жəне ИШИД ұй-
ымымен күреске қатысты іс-шара- 
ларды қамтиды. Сондай-ақ тарап-
тар Минск келісімдерінің толықт- 
ай орындалуын қадағалауға қа-
тысты келіссөздер жүргізді.  

x Непал, Шанхай ынтымақтастық ұй 
ымында (SCO) диалог бойынша се-
ріктес статусына ресми түрде қол 
жеткізді. Аталмыш келісім-шарт 
ШЫҰ Бас хатшысы Рашид Алимов 
пен Непал Премьер-мин- истрі 
Кхадга Прасад Шарма Олидің қа-
тысуымен ұйымның штаб-пəтері 
орналасқан Пекин қаласында жү-
зеге асырылды. Камбоджа, Əзір-
байжан, Непал жəне Арменияға 
диалог бойынша серіктес статусын 
беру жөніндегі саяси шешім 2015 
жылы шілдеде Ресейдің Уфа қала-
сында өткен ШЫҰ Уфа саммитінде 
қабылданған болатын. У- фа сам-
митінде сондай-ақ Беларусь диалог 
бойынша серіктес статусынан ба-

қылаушы статусына өткен бола-
тын. ШЫҰ-на 2009 жылы Ш- ри-
Ланка, 2013 жылы Түркия диалог 
бойынша серіктес статусына ие 
болған болатын.  

x Қырғызстан Сыртқы істер минис-
трі елдің Өзбекстанмен шекаралас 
аймағындағы мəселеге қатысты 
Ұжымдық қауіпсіздік келісім-ша- 
рт ұйымына ұсыныс жасайтынын 
хабарлады. Бұдан бұрын Қырғыз-
стан Сыртқы істер министрлігі Та- 
шкентке нота жолдап, Джаласарт 
даулы шекара аймағында қойылған 
кедергілерді алып тастауды та- лап 
еткен болатын. Мемлекеттік ше-
кара қызметі басшылары арасында 
өткен екіжақты кездесулерден 
кейін тараптар қандай да бір шека-
ралық белгі қойылмаған шекара ай-
мағынан əскери күштерді алып 
кету жөнінде келісімге келген бо-
латын.  

x Ресей Қорғаныс министрлігі елде 
шашамен 30 000 қызметкер мен 
3800-ден аса əскери техниканы қа- 
мтитын стратегиялық командалық 
жаттығулар мен  штаб оқу жатты- 
ғу жұмыстары басталғаны жөнінде 
хабарлады. Оқу-жаттығу жұмыста- 
ры, командалық жаттығулар жəне 
əуе күштеріне қатысты ортақ жұ-
мыс атқаратын топтардың өздеріне 
берілген қызметтерді аяқтау үшін 
Əуе күштері қолбасшылығының 
қабілеттерін тексеруді көздейді.      

 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x Росстат мемлекеттік статистикалық 
қызметі Ресей 2016 жылдың қаңта-
рында күніне 10,466 миллион бар-
рель мұнай өндіріп, күніне 10,091 
миллион баррель мұнай өндіретін 
Сауд Арабиясын басып озды. Сон-
дай-ақ, OPEC елдері жалпы күніне 
32,335 миллион баррель мұнай өндір-
генін мəлімдеді. Өткен жылмен са-
лыстырғанда Ресейдің мұнай эк-
спорты 2016 жылдың қаңтарында 2,3 
пайызға азайып, 19,2 миллион тон-
наны құраған. 

x Əзірбайжан SOCAR мемлекеттік мұ- 
най компаниясы полиэтилен пакет, 
жуатын құралдар өндіретін Түркия 
мұнай жəне химия фирмасы Петким-
дегі акцияларының бір бөлігін са-
туды жоспарлайтынын хабарлады. 
Қазіргі таңда SOCAR, Петким компа-
ниясында 51,39 пайыз үлеске ие.  

x Түркия Энергетика нарығын реттеу 
кеңесінің  (EPDK) есебі бойынша 
Əзірбайжан 2015 жылдың қаңтар ай- 
ында Түркияға 577,36 миллион 
текше метр табиғи газ сатқан. 2016 
жы- лдың қаңтарында Əзірбайжан 
Түркияның жалпы табиғи газ им-
порт- ында 11 пайыздық үлеске ие. 
Табиғи газдың қалған бөлігі құбыр 
арқылы Ресейден (2,79 миллиард 
текше ме- тр) жəне Ираннан алуда. 
Сонымен қатар EPDK 2016 жылы ал-
ғаш рет Түркияның АҚШ-тан сұй-
ытылған г- аз импорттағанын мəлім-
деді. Имп- ортталған газ мөлшері 83 
миллион текше метрді құрап, бұл 
көрсеткіш елдің сұйытылған газ тұ-

тынуының 7,15 пайызын қанағаттан-
дырды. Сұ- йытылған газдың қалған 
бөлігі Катар, Алжир, Нигерия жəне 
т.б. елд- ерден жеткізілуде.  

x Ресей Премьер-министрінің орынба-
сары мен Ресейдің Қиыр Шығыс фе-
дералды округі басшысының өкілі 
Юрий Трутнев тарапынан өткізілген 
Владивосток портын бақылау кеңесі 
жиналысында 85 миллиард рубль не-
месе 1,23 миллиард доллар көле-
мінде жобаларға ие 29 компания Вла-
дивосток еркін портының резидент-
тері статусына ие болды.  

x Тəжікстан Президенті Эмомали Рах- 
мон Согд облысындағы Конибодом 
қаласында Нафтрасон мұнай өңдеу 
зауытының ресми түрде ашыла сал-
танатын өткізді. Сондай-ақ, Согд об- 
лысындағы Бобожон Гафуров айма-
ғында «Хуакцин Гаюр Сугд Цемент 
ЖШС» атты цемент фабрикасын да 
ашты.  

x Ресей Экономикалық даму министрі 
Алексей Улюкаевтың мəлімдеуінше, 
2016 жылдың шілде мен тамыз ай-
лары соңында ЖІӨ-дегі бір айлық 
өсу көрсеткіші жағымды бағытта бо- 
лады деп күтілгендіктен Ресейдің Ж- 
ІӨ-і 2016 жылдың ақпан айында қа- 
ңтар айындағы көрсеткіш сияқты 2,7 
пайыз төмендеген.  

x Өзбекстан Мемлекеттік статистика 
комитетінің хабарлауынша 2015 жы- 
лы 3,156 миллиард доллар көлемінде 
шетелдік инвестиция қолданылған. 
Бұл қолданылған капитал инвести-
цияларының жалпы көлемінің 20,1 
пайызын құрайды. Жалпы щетелдік 
инвестициялардың 59,1 пайызы жа-
нар май жəне энергетика саласында 
қолданылған.  
 

Қоғам жəне мəдениет 
 

x Əзірбайжан, Қытай, Грузия, Қазақс- 
тан, Ресей, Түркменстан, Өзбекстан 
жəне т.б. Еуразия елдері Брюссель əу- 
ежайы мен метро стансасында 31 ад- 
амның өліміне жəне 316 адамның жа-
ралануына себеп болған террор акті-
сіне байланысты Бельгияға көңіл ай-
тты.  

x Əлемнің ең терең көлі саналатын Ба- 
йкал көлінің қорғалуына қатысты ша- 
раларды жүзеге асыру үшін Ресей үк- 
іметі 1,29 миллиард рубль (18,9 мил-
лион доллар) жəрдем көрсететінін ха- 
барлаған.  

x Түркменстан үкіметі БҰҰ-ның кейбір 
мамандандырылған мекемелерімен б- 
ірқатар келісім-шарттарға қол қой-
ылды. Келісім-шарттар БҰҰ Халық 
саласындағы қорымен жасалған 
«2016-2020 жж. арналған ел бағдарла-
масы шаралар жоспары» мен БҰҰ Ба-
лалар қорымен ортақ жасалған «2016-
2020 жж. арналған ел бағдарламасы 
шаралар жоспарын» атап өтуге бо-
лады.  

x Ресей Қорғаныс Министрлігі Плесецк 
Ғарыш айлағынан ұшқан Союз-2.1а 
зымыранының сəтті түрде əскери сп- 
утникті Орбитаға орналастырды деп 
хабарлады. Бұл осы жыл ішіндегі Пл- 
есецк Ғарыш айлағынан ұшқан екінші 
Союз-2 зымыраны болатын.   

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
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