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Ош облусундагы 
"Миграциянын тобокелдиктери жана кесепеттери"  

темадагы ачык маектешүү аянтчасы. 

Катышуучулар:  Мамлекеттик органдардын, кичи коомдук кеңештердин, жарандык 
коомдордун, эл аралык уюмдардын жана долбоорлордун өкүлдөрү, Кыргыз 
Республикасынын мамлекеттик органдарынын Коомдук кеңештеринин мүчөлөрү, 
журналисттер, блогерлер, миграция боюнча эксперттер. 
 
Максаты: Кыргызстанда эркин маалымат мейкиндигин, сөз эркиндигин сактоо жана 
өнүктүрүү контекстинде жергиликтүү жана мамлекеттик органдардын, коомдук 
кеңештердин ММК менен өз ара аракеттенүүсүн түзүү. 
 
Модератор: Абдыров Толонбек Шакирович, Мамлекеттик органдардын коомдук 
кеңештеринин Координациялык кеңешинин төрагасы, кафедра башчысы, экономика 
илимдеринин доктору, профессор. 
 
Иш-чаранын күнү, жери: 2021-жылдын 18-март күнү, Ош ш, “Орто-Азия” мейманканасы 
 

Катышуучулардын саны: 40, 24 аялдар жана 16 эркектер. 

Бул аймактын алдыңкы адистери, ошондой эле борор калаадан чакырылган эксперттер 

менен Ош облусундагы миграция көйгөйлөрү, тобокелдиктери жана кесепеттери жөнүндө 

пикир алмашуу максатында жолугушуу болуп өттү. 

Куттуктоочу сөзү менен Токтоболотов Самат Николаевич, Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматынын төрагасынын орун басары,   
Касымов Шамбетали Казыбекович, Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын Ош 
облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү, Ажыбаев Алишер Батырович, Ош шаарынын 
социалдык маселелер боюнча башкы адиси жана "Ачык коомчулук - ачык медиа" 
долбоорунун координаторунун орун басары Искакова Жылдыз чыкты. 
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"Ош облусунун эмгекчилеринин миграция агымындагы заманбап көйгөйлөрү", "Кыргыз 
Республикасынын Ош облусундагы миграциялык кырдаалды талдоо", "Миграциянын 
тобокелдиктери жана кесепеттери" аттуу актуалдуу темалар сунушталды. 
 
Эксперттер Ош облусунун 2015-жылдан берки миграция агымынын статистикасын, акча 
которуулардын жана COVID-19 пандемиясын терс таасиринин көрсөткүчтөрүн айтышты. 
 
 

 
 
Во время сессий были подняты вопросы влияния условий работы на здоровье граждан 
КР, причины оттока возвращенцев на родину, проблемы отсутствия информированности 
населения о правилах нахождения мигрантов за границей, наличие уровня преступности и 
насилия. 
Сессиялардын жүрүшүндө, эмгек шарттарынын Кыргыз Респуликасынын жарандарынын 
ден-соолугуна тийгизген таасири жөнүндө, мекенине кайтып келгендердин себептери, чет 
өлкөдөн мигранттардын жайгашуу эрежелери жөнүндө калктын кабарлар болбошунун 
көйгөйлөрү, кылмыштуулуктун жана зомбулуктун деңгээлинин болушу. 
 
Тараптардын активдүү талкуусунда пенсиялык реформалардын көйгөйлөрү, ошондой 
эле кыргыз жарандарынын чет өлкөлөрдө төрөлүшү боюнча документтер козголду. 
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Сунуш катка киргизүү үчүн сунуштар келтирилген: 

1. Ош шаарында өзүнчө миграция кызматын түзүү; 
2. туштук аймакта чек ара маселесин бекемдөө; 
3. ички жана тышкы миграцияны талдоо; 
4. миграция жана иш менен камсыз кылуу тузүмдөрүн бир бөлумгө бириктирүү. 

 
Жолугушуунун аягында жыйынтыгы чыгарылды. 

 


