Қазақстан Республикасы
Орталық сайлау комиссиясының
ҮНДЕУІ

ОБРАЩЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии
Республики Казахстан

ҚҰРМЕТТІ САЙЛАУШЫ!

УВАЖАЕМЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ!

2021 ЖЫЛҒЫ 10 ҚАҢТАР
Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің
және мәслихаттары депутаттарының кезекті сайлауы

10 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА
очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента
и маслихатов Республики Казахстан

Егер Сіз дауыс беру күніне 18 жасқа толған және белсенді сайлау
құқығына ие Қазақстан Республикасының азаматы болсаңыз, Сіз
Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің және мәслихаттарының
депутаттарын сайлауға құқығыңыз бар.
Сіздің сайлаушылар тізімдерінде болуыңыз сайлауға қатысуға
конституциялық құқығыңыздың іске асырылуының кепілі болып табылады.
Сайлаушылар тізімдерін жергілікті атқарушы органдар жасайды.
Сіздің нақты сайлау учаскесінің аумағындағы тұрғылықты жеріңіз
бойынша тіркелуіңіз Сізді сайлаушылар тізіміне енгізу үшін негіз болып
табылады. Сайлау учаскелерінің шекаралары жергілікті бұқаралық ақпарат
құралдарында 2020 жылғы 5 қарашадан кешіктірілмей жарияланады.
Әрбір сайлаушы сайлау тағайындалған кезден бастап тиісті жергілікті
атқарушы органда сайлаушы ретінде тіркелуге құқылы.
Егер Сізге 2020 жылғы 10 желтоқсанға дейін сайлау күні тіркелген
жеріңіз бойынша дауыс беруге арналған үй-жайға келу мүмкіндігіңіз
болмайтыны белгілі болған жағдайда, Сіз баратын жеріңіздегі әкімдікке
Сізді сайлаушылардың тиісті тізіміне енгізу туралы жазбаша өтінішпен
жүгінуге құқылысыз.
Егер Сіз тұрақты тіркелген жеріңізден тыс елді мекенде болсаңыз
және тұрғылықты жеріңіз бойынша уақытша тіркелген болсаңыз, Сіз
2020 жылғы 10 желтоқсаннан кешіктірмей, сайлау күні өзіңіз дауыс беретін
сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізу туралы жазбаша өтінішпен
Сіз өзіңіз уақытша болатын жердегі әкімдікке жүгінуге құқылысыз.
Құрметті сайлаушы! Құқықтық сауаттылық танытыңыз және өзіңіздің
сайлау құқығыңызды іске асырыңыз! Өзіңізді сайлаушылар тізімдеріне
енгізу бойынша заңды маңызды әрекеттерді уақтылы қабылдауыңыз
қажет.
2020 жылғы 26 желтоқсаннан бастап Сізге өз сайлау учаскеңіздегі
сайлаушылар тізімінен өзіңіз туралы деректерді тексеру мүмкіндігі
беріледі.

Если Вы гражданин Республики Казахстан, достигший на день
голосования 18-летнего возраста и обладаете активным избирательным
правом, Вы имеете право избирать депутатов Мажилиса Парламента и
маслихатов Республики Казахстан.
Гарантией реализации конституционного права на участие в выборах
является наличие Вас в списках избирателей.
Списки избирателей составляют местные исполнительные органы.
Ваша регистрация по месту жительства на территории конкретного
избирательного участка является основанием для включения Вас в список
избирателей. Границы избирательных участков публикуются в местных
средствах массовой информации не позднее 5 ноября 2020 года.
Каждый избиратель вправе зарегистрироваться в качестве избирателя
в соответствующем местном исполнительном органе с момента назначения
выборов.
В случае, если Вам не позже чем 10 декабря 2020 года стало известно
о том, что Вы не будете иметь возможность прибыть в день выборов в
помещение для голосования по месту регистрации, Вы вправе по месту
своего пребывания обратиться в акимат с письменным заявлением о
включении Вас в соответствующий список избирателей.
Если Вы находитесь в населенном пункте вне постоянного места своей
регистрации и имеете временную регистрацию по месту жительства,
Вы вправе не позже чем 10 декабря 2020 года обратиться в акимат
по месту своего временного нахождения с письменным заявлением
о включении в список избирателей того избирательного участка, на
котором Вы будете голосовать в день выборов.
Уважаемый избиратель! Прояви правовую грамотность и реализуй свое
избирательное право! Необходимо своевременно принять юридически
значимые действия по включению себя в списки избирателей.
С 26 декабря 2020 года Вам предоставляется возможность проверить
данные о себе в списке избирателей на своем избирательном участке.

ӨЗ ТАҢДАУЫҢЫЗДЫ ЖАСАҢЫЗ!

СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР!
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