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Жалал-Абад 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 22-апрель күнү, Жалал-Абад ш, “Jannat Regency 
Jalal-Abad” мейманканасы 
 

Катышуучулардын саны: 43, 21 аялдар жана 22 эркектер. 

Диалог аянтчасында миграциянын үй-бүлө институтуна тийгизген таасири жана Жалал-

Абад облусундагы эмгек мигранттарынын балдарынын билим алуу мүмкүнчүлүгү, ошондой 

эле миграциялык процесстерди жөңгө салууда жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана 

социалдык медианын ролу көтөрүлдү. 

Куттуктоо сөзү менен Руслан Алтымышевич Алтымышев, Жалал-Абад шаарынын 
социалдык маселелер боюнча вице-мэри, Кулира Идирисовна Кубатова, Кыргыз 
Республикасынын саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрилигинин ДМЧА 
жана УЖга социалдык кызмат көрсөтүүлөрдү өнүктүрүү боюнча Башкармалыгынын 
началниги, Кыял Базарбаевна Токтобаева, Кыргыз Республикасынын Акыйкатчы 
Аппаратынын Жалал-Абад облусу боюнча ыйгарым укуктугу өкүлү, Самат Николаевич 
Токтоболотов, миграция маселелери боюнча көз карандысыз эксперти жана "Ачык 
коомчулук - ачык медиа" долбоорунун координаторунун орун басары Искакова Жылдыз 
чыкты. 

 
 
«Миграциянын үй-бүлө институтуна болгон таасири», «Миграциянын билим берүү 
чөйрөсүнө берген таасири: билим алуунун жеткиликтүүлүгү», «Эмгек миграциянын айынан 
ата-энесинин көзөмөлчүлүгүнөн калган балдардын укугун мониторингдөө жана коргоо», 
«ЖМКнын жана социалдык медиалардын миграциялык процесстерди жөнгө салуудагы 
ролу» аттуу презентациялар угулду. 
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Сессиялардын жүрүшүндө улгайган адамдарга карата зомбулук көйгөйлөрү, балдарды 
эмгекке тартуу, көптөгөн жарандардын кетишине байланыштуу улуттук коопсуздуктун 
абалы, кулчулук, миграциянын өлкөдөгү билим берүү деңгээлине таасири жөнүндө 
суроолор көтөрүлдү. 
 

 
 
Сунуштар келтирилген: 

1. жаш адистерге жаңы адистиктерди үйрөтүү үчүн бюджеттик программаларды түзүү; 

2. Тажикстан менен чек арадагы көйгөйлөргө байланыштуу Лейлек районуна 

инвестицияларды багыттоо керек, ошондой эле инвестициялар башка чек ара 

региондоруна, мисалы Нарын, Алайга багытталышы керек; 

3. миграциянын бардык тармактары боюнча деталдуу анализге жана жарандар 

арасында маалымат таратууга муктаж; 

4. жарандарга бюджеттик негизде мүмкүн болушунча билим беришибиз керек. 

Катышуучулардын ортосунда активдүү талкуу болуп, суроолор берилип, жолугушуунун 

аягында жыйынтыгы чыгарылды. 

 


