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Базарбаев Ilурдоолот Сатыбекович
Респуб;rикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана
ми}Iистрини}r орун басары, жумушчу топтун торагасы.

Бишкек шаары

Кыргыз Республикасынын жарандарын чет олколордо жумушка
орноштуруу жаатындагы абалды жакшыртуу жана ушул тармакта

укуктук ченемдик базаны оркyндот\ry максатыI-{да, Кыргыз
Республикасынын Окмотунун 2019-я<ылдыrr 16-апрелинлеги Nql75
токтому менен беки,гилген "Кыргыз Республикасынын жарандарыЕ
чег олкодФ жумушка орноштуруу боюнча иштин тартиби жонундо"
жобого озгортlyлордy жана толуктоолорду киргиз\ryдо жонго сал)у
таасирин тмдоо жyргyзyy максатында, жумушчу топ тyз\y yчyн
буйрук кылам:

1. 'fомонку курамда пrумушчу топ l,yзyjlсyн:

Кыргыз
миграциJI

Жумушчу топтуЕI мyчолорy:

Мамбетова Жыпара Акбаралиевна - Миграчия маселелери
боюнча башкармалыгынын башчысы;

Алыбаев Алмаз Курманбекович - Министрликке караштуу
Жарандарды чет оJlкого иIIJке орноштуруу борборунун директору;

Байсопуев Apc:raH Кабылович - Министрликке караштуу
Жарандарды чет оJlкого ишlке орноштуруу борборуI]ун жарандардь]
ишке орноштуруу жаttа миграI{ттардын укугун коргоо
башкармалыгынын башtчысы;

Кыргыз Республикасыrlын 2019-жылдыII 16-апрелинлеги ЛЪ175

ToKтoMyHa озгортYYлордY жаItа толуктоолорду киргизYY YчYн
жоIIго салуу ,tаас}lрин I,aJl/Ioo боrонча я{чмуliIчу топ тyзyy жоttyндо



Сатыгулов Мир;tан 1)сенкулович - Миграция маселелери
боюнча башкармалыгыItыll миграция саясаты болумунун башчысы;

Сагымбекова Ай,го.rl кун Жакыпбековна - Министрликке
караштуу Жарандарды чет олкого ишке орноштуруу борборунун
жарандарды ишке орнош,гуруу жана мигрантгардын укугун коргоо
башкармалыгынын башкы адиси;

Айдаров Каныбек Аблрайович - "Ишкердик Агентстволордун
жана жумуш беруучулор.,tун Э-гr аралык уюму" ассоциаtlиясы
юриликмык жактардын бирикмеси нин торагасы;

Аскербек уулу LЦерболот - Ишке орноштуруу жеке
агенттиктеринин ассоциациясынын торагасы;

Жороев Насир Кемелович - Ишке орноштуруу жеке
агенттиктеринин союзунуtI 1,орагасы.

2. Жумушчу топ жоIlго салуу таасирине таллоо жасоодо
тиркемеге ылайык ишl аJIыII барсын жана озyнyн ишин 2022-жылдын
29-лекабрына чейин жыйыtlтык,гасыll,

3. Жумушчу топ Кыргыз Республикасынын мамлекеттик
органдарынан жана че,г олколордоry мекемелеринен сунуштарды,
мамымап,арды .rлууга укуктуу.

4. Ушул буйрукr,уп аткарылышын контролдоону озyмо
кал,гырам.

Негизи: Кыргыз Республикасынын Минисr,рлер Кабинетинин
'Горагасынын орун басары Э.Ж. Байсаловдун таrrшырмасы.

Н.С. БазарбаеваI
Министрдип м.у.а. \[



Маку.llдашылды:

Министрдин орун басары

УКБ башкы адиси
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Кыргыз Республлt касыпыll 20 l 9-жыJt.цыtl 1 б-ап релиндеги N!175
т,ок,l,омупа озrортYYJIорlIY жаIlа ,голуктоо.llорлу киргизYYго карата жонго

салуу таасириll 1,а.lIлоо боIоllча жyмyllllly топтуIl иlllтоо tlJlarIы

Иttl-чара А,гкаруу
}l(){)I|o

Ар бир келип ,гyшкон сунуш
боюнча аны кабыл алуу же баш
таргуу жонyн.rlо жумуtllчу
1,oll Il чечиNlиtl ч LIl,a

Койгойлорлу анык],оо.
мамлекеттик бийлик
органы/жергиликтyy оз
zLпдынча башкаруу органы
аttыкт,ulган койгойлорлу
тактоо жана де,га.lll(),у TYU,IYIlY\,
yчyн KepeкTyy бар,цык
маалыматтарды чогултуу,
аларды ченоонyн
экономикалык, укук,гук
негиздерин жана

аJI л II аtIык,tоо.
Жонго салуунун макса,п,арь]}l
аныктоо. }Коtrго саJIуу ltytl
конкрет,г\.Y максаl,тарып,гYзYY
жана коюлган максаттарлыIl
ишке аtrIырылы[Iына
мониторинг жyрryзyy жана
коигоиJIорд\, Yt{Yl{
индекаl,о JIо

Жонго салуунун
альтернативд}т варианттарын
иштеп чыгуу. Жонго салуу
ыкмасын TaH.Iloo. белгилен ген
tt{aкcaтKa жеТYY )Iialla
коllгоилордY че.lYY Yч\,ll ачык

12-22 -декабрына
чеииll

l2-22 -декабрына
чсIlllll

l '-22 -декабрына
Llett},tlI

12-22 -лекабрына6

л! Жt,uvltlч} TorI

]

Ченемлик укукl,ук актынын
долбооорун иштеп чыгуу

Келип тyшкоIl счлtушl,арды
жана жооптордуIt реес,гриllде
аларга каттоо номерин ыйгаруу
менен каттоо.

ttдо каба JloO..,t(o

1 6-trоябрына
чеииIl

07-лскабрына
чеliиIt
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сунуштарын эске аJIуу менен
жонго салуу варианттарыныtl
рационалдуу идеяJlарын тYзYY.

l2-22 -декабрыrlа
чеииIl

l2-22 -декабрына
!lеи и н

7 Жонго салууну иштеп чыгуу.
Жонге салуунун каралып
жаткан вариан,гында кабыл
алынган койгойлорду чеч\ry
ыкмасын баяндоо.
Жонго салууllун кyтyлyy
кесепеттерин балоо. Жонго
с€lлуунун сунушталган
вариантын ишке ашыруунун
rrатыйжасында MyMKyH
болуучу кесепетl,ерди табуу
жана баалоо жyрI,yзyy.

8

9 Экономикалык кесепеттерди
баалоо. Экономикалык
кесепеттерге (чыгымдар жана
пайлалар) баалоо жyрryз\y, ал
сунушталган жонго салуунун
ишкердик субъектилерге,
мамлекеттик бийлик
органдарына/х(ергиликт\y оз
алдыЕча башкаруу
органдарына
( Республикалык/жергиликтуу
бrоджетке) тийгизе турган
таасирине нарктык баалоону
KopcoTyy. Жонго салуунун
каралып жаl,каtl варианты
кабыл алынган учурда коюлган
максаттарга жеl,yyго жана
кYтYл\IчY позитивдYY
на,гыйжаларды .шууга
1,оскоолдук жараl,ышы
ыктымал тобокелдиктерге
баалоо )frтрryз\ry, ошондой эле

ушул тобокелдиктерди азай,гуу
чарi}ларын аныктоо.

l2-22 -лекабрына
tlctiиll

,гиигизге}t

Ишке ашыруу yчyн жонI,о
салуунун вариаlll,ыtt танлоо.
Женго caJlyytlyн бардык
каралган варианттарына

l2-22 -;tекабрына
tIL'и и }t

ll l2-22 -лекабрына
чейин

I

I

I

I

l0 дтаандаштыкка
таас и рин оаалоо.

l



Жонго ca.llyyнy}l барлык
кар'LJ,Iган вариант"гарына
саJIыштыруу жYргYзYY жана
ишке ашыруу yчy}t кыйла
артыкчылыкт),ry вариантты
тандоо.

l2 Талкуулоо жана ЖСТ'Г
локументтерин /lаярдоо.
'I'алкуулоо жyргyзyy жана
ЖСТТ документl,еринин
акыркы вариантын иштеп
чыгуу: ан:Lпитика"пык кат жаI]а
тийиштlry ЧУАнын лолбооруrr
даярдоо.

29 -декабрь I


