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Бул документте айтылган пикирлер авторлордун көз карашын билдирет жана сөзсүз 
түрдө эл аралык миграция уюмунун (ЭМУ) көз карашын чагылдырбайт.

Бул жетекчиликте колдонулган белгилөөлөр жана материалдын баяндалышы тигил же бул 
өлкөнүн, аймактын, шаардын же райондун же алардын бийликтеринин укуктук статусу боюнча 
же алардын чек араларын делимитациялоо боюнча ЭМУ тарабынан кандай гана пикир болбосун 
билдирүүнү билдирбейт.

ЭМУ гумандуу жана иреттүү миграция мигранттарга жана коомго пайда алып келет деген 
принципти карманат. Өкмөттөр аралык уюм катары МЭУ эл аралык коомчулук боюнча өзүнүн 
өнөктөштөрү менен бирдикте: миграция жагындагы оперативдүү милдеттерди чечүүгө 
жардам көрсөтүү; миграция менен байланышкан көйгөйлөрдү түшүндүрүү; миграция аркылуу 
социалдык жана экономикалык өнүгүүгө дем берүү; мигранттардын инсандык кадыр-баркын 
жана бакубаттуулугун урматтоону камсыз кылууга багытталган иштерди жүзөгө ашырат.

Бул отчет МЭУ (IDF) өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланган “Кыргызстан: климаттык 
аракеттерге диаспоранын каржылоосун тартуу” долбоорунун алкагында даярдалган.

Вебсайт: www.kyrgyzstan.iom.int
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КысКартуулар жана аббревиатуралар 

Киришүү 

ДоКументте КолДонулган аныКтамалар жана негизги түшүнүКтөр 
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1.5. Коммуникациялык стратегияны иштеп чыгуу максатында мекендештерди 
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Методология жана изилдөөнүн натыйжалары  
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үчүн себептер 

1.7. Бүгүнкү күндө иштеп жаткан жана диаспора өздөрү координациялаган 
маалыматтык платформалар жана каналдар 

1.8. SWOT талдоо 

2. өзгөрүүлөрДүн теориясы, КоммуниКациялыК стратегиясынын 
маКсаттары жана милДеттери 

2.1. Өзгөрүүлөрдүн теориясы  

2.2. Стратегиянын максаттары жана милдеттери 

3. маКсаттуу ауДитория 

4. генДерДиК-сезимталДыК мамиле 

5. стратегиялыК мамилелер 

6. тобоКелДиКтер жана аларДы төмөнДөтүү стратегиясы

7. КоммуниКациялыК  план 

8. мониторинг жана баа берүү 

1-тирКеме. Маалыматтык өнөктүк концепциясынын долбоору 

2-тирКеме. Кыргызстанга жардам көрсөтүүдө кыргыз диаспораларынын 
катышуусунун ийгиликтүү тажрыйбалары (кейстери) 
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ЫРААЗЫЧЫЛЫК биЛдиРүү

Коммуникациялык стратегия Миграция боюнча Эл аралык Уюмдун (МЭУ) «Кыргызстан: МЭУнун 
өнүктүрүү фонду тарабынан каржылануучу диаспораларды климаттык аракеттерге тартуу» 
долбоорун ишке ашыруунун алкагында даярдалган. (IDF). 

Команда бул отчетту даярдоонун ар кандай этаптарында баалуу комментарийлери үчүн 
МЭУ’дагы кесиптештери: Бактыбек Кызы Салаватка, Бермет Молдобаевага жана Майкл 
Ньюсонго  ыраазычылык билдирет.

Команда ошондой эле диаспоралардын, мамлекеттик жана жарандык коомдун өкүлдөрүнө бул 
документти иштеп чыгууга активдүү катышкандыгы үчүн ыраазычылык билдирет.

Даярдаган: Айгуль Болотова, Ирина Чистякова



КиришYY

бул документ чет өлкөлөрдө жашаган кыргыз диаспораларын, мекендештерди 
жана мигранттарды Кыргыз республикасынын өнүгүүсүнө тартууга багытталган 
коммуникациялык стратегияны жана коммуникациялык планды билдирет.

2030-жылга чейинки мезгилге туруктуу өнүктүрүү жагындагы Күн тартибинде туруктуу өнүгүүгө 
мигранттардын кошкон салымы жана коопсуздук шарттарында алардын негизги укуктарын 
урматтоо жана миграцияга болгон муктаждыкты түз жана кыйыр түрдө кароону кошуп алганда 
миграция жана мигранттар маселелери каралат. Туруктуу өнүгүү максаттарынын алкагындагы 
бир нече милдеттер мигранттардын маселелерине өзгөчө көңүл бурат, ошол эле учурда 
башкаларга жетишүү мигранттар катышмайынча мүмкүн эмес.

Бул документти даярдоодо максаттуу топторду Кыргыз Республикасын өнүктүрүүгө тартууга 
багытталган иш–аракеттерди - 2021-2030-жылдарга Кыргыз Республикасынын миграциялык 
саясатынын Концепциясын, анын ичинде ушул Концепцияны1 ишке ашыруу боюнча иш-
чаралар планын аныктаган негизги стратегиялык документте аныкталган стратегиялык жана 
коммуникациялык максаттар жана милдеттер, көз караштар жана пландаштырылган иш-
аракеттер каралды жана пайдаланылды. Бул стратегияны иштеп чыгуу жогоруда көрсөтүлгөн 
иш-чаралардын планынын 4.2. «Чет өлкөлөрдөгү мекендештер, диаспоралар жана мигранттар 
менен байланышуу үчүн коммуникациялык стратегияны иштеп чыгуу» аракеттеринин 
аткарылышы болуп саналат. 

Ошондой эле Коммуникациялык стратегияны даярдоодо Кыргыз Республикасынын миграциялык 
саясат жагындагы негизги стратегиялык программаларынын милдеттери пайдаланылды жана 
диаспоралардын жана активдүү мекендештердин жана мигранттардын ишмердиги изилденди. 
Бул үчүн кызыкдар тараптар, мамлекеттик органдардын, миграция маселелери менен алектенген 
бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү, ошондой эле чет өлкөлөрдө жашаган диаспоралардын өкүлдөрү 
жана мекендештер жана мигранттар менен жолугушуулар өткөрүлдү. 

Ушул Коммуникациялык стратегия жана план Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, жарандык 

1Эскертүү: миграциялык саясат Концепциясынын биринчи этабын жүзөгө ашыруу брюнча иш-чаралардын 
Планы кавралган.(2022-2025-жылдар).
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сектордун, жеке өнөктөштөрдүн жана башка тиешелүү мекемелердин диаспоралар, 
мекендештер жана мигранттар менен натыйжалуу жана туруктуу байланышын  өнүктүрүү, 
ошондой эле миграция боюнча Концепциянын милдеттерин аткаруу үчүн потенциалын 
жогорулатууга багытталган.

бул стратегия жана анын планы бардык кызыкдар тараптар менен 
өз ара мамиле түзүү процессин институтташтыруу үчүн зарыл                                                                                      

механизм болуп саналат. 

Коммуникациялык стратегия жана план миграция боюнча Эл аралык уюмдун (МЭУ) «Кыргызстан: 
МЭУнун өнүктүрүү фонду тарабынан каржылануучу диаспораларды климаттык аракеттерге 
тартуу» долбоорун ишке ашыруунун алкагында даярдалган. (IDF). 

Документте колДонулган аныктамалар                               
жана негизги тyшyнyктөр

Коммуникациялык стратегияда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген 
миграция чөйрөсүндөгү аныктамалар жана түшүнүктөр колдонулган, атап айтканда:

жарандык таандыктыгы – Жарандык таандыктыгы  – Кыргыз Республикасынын же чет 
мамлекеттин жарандыгынын болушу.2 

Диаспора – теги келип чыккан өлкөдөн тышкары жайгашкан жарандардын жамааты, 
ошондой эле өздөрүн бирдейбиз деген бир нече жалпы элементтер аркылуу байланышкан 
адамдардын тобу. ЭМУ диаспораларды трансулуттук жамааттар катары карайт, анткени 
глобалдык мобилдүүлүктүн шартында алар бир өлкө менен байланышкан адамдардан 
турат.3 

миграция – ар кандай себептер менен жеке жактардын Кыргыз Республикасынан башка 
мамлекеттерге жана башка мамлекеттерден Кыргыз Республикасына, ошондой эле 
жашаган жерин туруктуу же убактылуу өзгөртүү максатында Кыргыз Республикасынын 
аймагынын чегинде жер которуусу.4 

чет өлкөлөрдөгү мекендештер  – Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары чет 
мамлекеттин аймагында убактылуу же туруктуу жашаган Кыргыз Республикасынын 
жарандары.5 

чет өлкөлүк жарандыгы бар мекендеш статусу  – укуктары жана милдеттери чет өлкөлүк 
жарандардын укуктук абалы чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, 

22013-жылдын 3-августундагы №183 “Чет өлкөлөрдөгү мекендештерди колдоо боюнча мамлекеттик 
саясаттын негиздери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы.

3Миграция боюнча глоссарий, Б: 2016-ж., ЭМУ,  21-бет https://kyrgyzstan.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1321/files/
documents/migration-glossary.pdf 

42021-жылдын 13-сентябрындагы №116 “Тышкы миграция жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы 

52013-жылдын 3-августундагы №183 “Чет өлкөлөрдөгү мекендештерди колдоо боюнча мамлекеттик 
саясаттын негиздери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы.
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62020-жылдын 24-июлундагы №89 “Чет өлкөлүк жарандыгы бар мекендештердин укуктук абалы маселелери 
боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамы. 7https://www.thebrandingjournal.com/2015/10/what-is-branding-definition/ 

8https://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_m/media_relations/ 

9https://www.unisender.com/ru/glossary/chto-takoe-storitelling/

10https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%
D0%B3

ушул Мыйзамда жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларында 
аныкталган чет өлкөлүк жарандардын өзгөчө укуктук абалы.6

Ошондой эле, бул документте байланыш чөйрөсүндө көп колдонулган аныктамалар 
пайдаланылат:

брендинг (branding) — керектөөчүлөрдүн аң-сезиминде брендди түзүү жана 
калыптандыруу аркылуу белгилүү бир уюмга, компанияга, өнүмдөргө же кызматтарга 
маани берүү процесси.7  

инновациялык лаборатория (иннолаб)  — өз алдынча командалык долбоорлор аркылуу 
натыйжалуу бизнес-идеяларды (социалдык, контенттик, билим берүү ж.б. идеялар) жана 
алдыңкы чечимдерди иштеп чыгууга багытталган бир нече күнгө созулган интенсивдүү 
практикалык семинар.

Коммуникациялык стратегия — белгилүү бир субъекттин/компаниянын/уюмдун 
стратегиясынын бир бөлүгү, анын максаты максаттуу аудитория менен натыйжалуу 
маалымат алмашууну түзүү, субъекттин/компаниянын/уюмдун брендин илгерилетүү, 
мамиле түзүү жана пикир алуу.

Контент — сайттын (тексттер, графикалык, үн маалыматтары ж. б.) маалыматтык мазмуну, 
ошондой эле китептер, гезиттер, макалалардын, материалдардын жыйнагы ж. б. 

медиарилейшнз (media relations, MR) — коммуникациялык менеджменттин 
технологиялары, аларды дайындоо субъекттин/компаниянын/уюмдун менеджментинин 
басма сөз, басылма, телекөрсөтүү, радиоуктуруу, маалымат агенттиктери, интернет, 
коомчулук жана басма сөз менен байланыш кызматтары, жарнама агенттиктери сыяктуу 
ЖМК системасынын компоненттери менен системалуу жана план ченемдүү ишин камсыз 
кылууга багытталган.8

сторителлинг (англ. Storytelling) «тарыхый окуяларды айтуу») — бул маркетингдик 
амал, ал аңгеме же окуя аркылуу маалымат жеткирүүгө жардам берет. Ал жарнамада, 
социалдык тармактарда, жеке жана корпоративдик блогдордо колдонулат.9

таргетирленген жарнама, таргетинг (англ. targeting – «максат коюу») — бул жаңы 
кардарларды тартуу жана сатууну көбөйтүү.

«ребрендинг» (англ, rebranding - «имиджди өзгөртүү»)  – өзгөртүү боюнча иш-
чаралардын комплекси (компаниянын да, ал чыгарган товардын да) же анын 
компоненттери: логотип, ураан, позициялоону өзгөртүү менен визуалдык дизайн. 
Бренддин концепциялык идеологиясын өзгөртүү багытында жүргүзүлөт. Бул компанияда 
(өнүмдө) олуттуу өзгөрүүлөр болгонун билдирет. Рестайлинг жана бренддин позициясын 
өзгөртүү ребрендинг процессинин курамдык бөлүгү.10 
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Хакатон — бул мелдеш, анда командалар кардар туш болгон көйгөйдү чечүү үчүн мобилдик 
тиркеменин, веб-кызматтын же башка өнүмдүн прототибин уьактылуу түзөт. Бул түшүнүк 
hack жана marathon сөздөрүнөн келип чыккан. Англис тилинен которгондо, бул «Хакерлер 
үчүн марафон» дегенди билдирет.

Миграция чөйрөсYндөгY кырдаалга жалпы 
баа берYY жана (кр, кызыкдар тараптардын 
МаМлекеттик стратегиялык докуМенттеринин 
изилдөөлөрдYн, SWOT талдоолордун негизинде) 
байланышты  жакшыртуу YчYн өбөлгөлөр. 

Кырдаалды баалоо кабинеттик изилдөөлөрдүн негизинде даярдалды, анын максаты чет 
өлкөлөрдө жашаган кыргыз диаспоралары, мекендештер жана мигранттар менен өз ара 
мамилелер өнүгө турган кырдаалды түзүүнүн шарттарын жана өбөлгөлөрүн мүнөздөгөн 
факторлорду аныктоо жана талдоо болуп саналат. Бул үчүн миграциялык саясат 
чөйрөсүндөгү расмий документтер, мурда жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыктары 
жана ачык булактардан алынган расмий маалыматтар талдоого алынган. Талдоо 
коммуникациялык стратегияны даярдоонун алкагында жүргүзүлгөн диаспоралардын 
өкүлдөрүн, мекендештерди жана мигранттарды сурамжылоонун натыйжаларын жана МЭУ 
тарабынан даярдалган Кыргыз Республикасындагы климаттын өзгөрүшүнө жатыктыруу 
контекстинде алардын инвестициялык же кайрымдуулук жүрүм-турумун аныктаган 
чет өлкөлөрдөгү кыргыз диаспорасынын, мекендештердин жана мигранттардын 
мотивациялык факторлорун изилдөөнү да камтыйт.

Кырдаалдык талдоо бул документтин мазмунун шарттаган бир катар аспектилерди да эске алат, 
анын ичинде:

11Чет өлкөлөрдөгү кыргыз диаспораларын, мекендештерди жана мигранттарды картага түшүрүү, Миграция 
боюнча Эл аралык Уюм (МЭУ) / Миграция боюнча Эл аралык Уюмдун  (IDF) Өнүктүрүү Фондунун финансылык 
колдоосу менен Кыргыз Республикасындагы БУУнун Миграция боюнча Агенттиги 2021-ж.
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стратегиялык жана мыйзамдык алкактар;

кызыкдар тараптар же процесстин 
катышуучулары;
максаттуу аудиториянын мүнөздөмөлөрү11;
коммуникациялык стратегияны иштеп чыгуу 
максатында мекендештерди сурамжылоо, 
диаспоралардын, ӨЭУлардын жана 
мамлекеттик органдардын өкүлдөрү менен 
фокус-топ;
Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошуу: 
мүмкүнчүлүк, каалоо жана жардам берүүгө 
даяр болуу;
онлайн / оффлайн режиминде өз ара 
аракеттенүү үчүн мурдатан орун алган 
каналдар жана себептер;
SWOT талдоо.

КырДаалДыК талДоо



1.1. стрАтегиялыК жАНА МыйЗАМдыК АлКАК
Азыркы учурда диаспоралар, мекендештер жана мигранттар менен иштөө 
саясаты төмөнкү мыйзамдар жана стратегиялык мамлекеттик документтер 
менен жөнгө салынат:

Диаспоралар, мекендештер жана мигранттар менен иштөө саясатын жөнгө салуучу 
мыйзамдык база жана стратегиялык документтер.

2013-жылдын 3-августундагы №183 “Чет өлкөлөрдөгү мекендештерди колдоо боюнча 
мамлекеттик саясаттын негиздери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы. 

2021-жылдын 13-сентябрындагы №116 “Тышкы миграция жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамы. 

1993-жылдын 14-декабрындагы №№1296-XII “Кыргыз Республикасындагы чет өлкөлүк 
жарандардын укуктук абалы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы. 

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 8-октябрындагы 
№203 “Чет өлкөлүк жарандыгы бар мекендештердин укуктук абалынын маселелерин 
жөнгө салуу жөнүндө» токтому. 

2020-жылдын 24-июлундагы №89 “Чет өлкөлүк жарандыгы бар мекендештердин укуктук 
абалынын маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына 
өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы.

2018-2040-жылдарга Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясы.

2026-жылга чейин Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн Улуттук программасы.

2021-2030-жылдарга Кыргыз Республикасынын миграциялык саясатынын концепциясы 
(кошумча: негиздеме-маалымкат жана Концепцияга карата кат, 2021-2030-жылдарга 
Кыргыз Республикасынын миграциялык саясатынын Концепциясынын биринчи этабын 
ишке ашыруу планы).

Стратегиялык документтердин дайындары:

мекендештерди, мигранттарды колдоого карата Кыргыз Республикасынын мамлекеттик 
саясатынын негизги түшүнүктөрүн, принциптерин жана максаттарын белгилейт жана 
аныктайт;

чет өлкөлөрдө жашаган Кыргыз Республикасынын жарандары менен мамилелердин 
негиздерин түптөйт;

мекендештерге карата Кыргыз Республикасынын мамлекеттик саясатын ишке ашыруу 
боюнча иштин негиздерин жөнгө салат;

эмгек мигранттарын жана мекендештерди колдоого кепилдик берет;

кыргыздардын этномаданий бир тектүүлүгүн сактоо үчүн эмгек жана тарыхый 
мигранттарды колдоо үчүн ресурстарды болжолдойт.

2018-2040-жылдарга Кыргыз республикасын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы

2018-2040-жылдарга Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясы өлкөдө жаңы 
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өндүрүштөрдү жана ишканаларды түзүү үчүн башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын кабыл алуу жана 
киргизүү үчүн иштеп тапкан каражаттарын өлкөнүн экономикасына, өндүрүштүн келечектүү 
чөйрөсүнө инвестициялоо үчүн эмгек мигранттарына шарттарды түзүүнүн маанилүүлүгүн 
белгилейт. Бул өз кезегинде дем берүүчү экономикалык куралдарды киргизүүнү жана зарыл 
инфраструктураны өнүктүрүүнү талап кылат.

Стратегияда ошондой эле кыргыздардын этномаданий бир тектүүлүгүн сактоо үчүн эмгек 
жана тарыхый мигранттарды колдоо үчүн ресурстарды табуу зарылдыгы тууралуу маселе да 
камтылган. 

2026-жылга чейин Кыргыз республикасын өнүктүрүүнүн улуттук программасы

2026-жылга чейин Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн Улуттук программасында биринчи 
кезектеги милдеттердин бири 1.13-милдет. Эмгек мигранттарын жана мекендештерди колдоо 
болуп саналат, ал «чет өлкөлөрдө эмгектенген Кыргызстандын жарандарын коргоо жана 
миграциялык процесстерди келечектеги инвестициялар, билим жана жөндөм, тажрыйба 
жана эл аралык байланыштар көз карашынан өнүктүрүү үчүн ресурс катары колдоо. Биздин 
мекендештер көп топтолгон жерлерде, биздин стратегиялык өнөктөшүбүз – Россиянын колдоосу 
менен көптөгөн шаарларда ар кандай деңгээлдеги өкүлчүлүктөр ачылган. Биздин мигранттарды 
колдоо боюнча бул саясат улантылбастан гана, аны андан ары кеңейтүү пландаштырылууда. 
Атап айтканда, Россия тараптын колдоосу менен кесипкөй кадрларды кесиптик даярдоо жана 
кайра даярдоо борборлорун түзүү, юридикалык, администрациялык, кесиптик маселелер 
боюнча консультациялык колдоо борборлорун түзүү пландаштырылууда, бирдиктүү интернет-
портал түзүлөт. Эмгек мигранттарынын үй-бүлө мүчөлөрүн пенсия менен камсыз кылуу жана 
медициналык жактан тейлөө боюнча иштер улантылат. Башка өлкөнүн жарандыгын алган 
эмгек мигранттарынын укуктарын Кыргызстандын аймагында толук сактоо үчүн “Мекен-карт” 
системасы ишке киргизилет.  

Кыргыз республикасынын министрлер Кабинетинин “чет өлкөлүк жарандыгы бар 
мекендештердин укуктук абалынын маселелерин жөнгө салуу жөнүндө» токтому

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 8-октябрындагы №203 
Чет өлкөлүк жарандыгы бар мекендештердин укуктук абалынын маселелерин жөнгө салуу 
жөнүндө» токтому “Мекен-карта” улуттук долбоорун ишке ашыруу аркылуу чет өлкөлөрдө 
жашаган мекендештерди колдоо жана алардын тарыхый мекенине кайтып келүүсүнө жагымдуу 
шарттарды түзүү максатында даярдалган. Мурда Кыргыз Республикасынын жарандыгында турган 
чет өлкөлүк жарандарга “Мекен-карта” преференцияларын берүү системасын ишке киргизүү 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 10.02.2020-жылдагы №42 буйругу менен бекитилген 
2020-жылга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн биринчи кезектеги иш-аракеттер Планына 
киргизилген. Бул демилгенин негизги максаты Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү 
мурдагы жарандары, алардын балдары жана неберелери менен байланыштарды сактоо жана 
интенсификациялоо, коомдун туруктуу өнүгүүсүн жана экономиканын туруктуу өсүшүн камсыз 
кылуу үчүн Кыргыз Республикасынын мурдагы жарандары аркылуу өлкөгө интеллектуалдык 
капиталды жана инвестицияларды тартуу болуп саналат.

Мындай адамдардын мамлекет менен өз ара мамилелерин туура жөнгө салуу үчүн мыйзам 
долбоору менен жаңы укуктук статус - чет өлкөлүк жарандыгы бар мекендештин статусу 
киргизилет. Мындай статусту алган жарандар үчүн белгиленген үлгүдөгү күбөлүктү – Мекен-
картаны тариздөө жана берүү каралган. Бул статусту берүү боюнча ыйгарым укуктуу органга 
калкты каттоо боюнча ыйгарым укуктуу органды аныктоо сунушталат, анткени ал жарандардын 
КР жарандыгынан чыгуу боюнча документтерди тариздейт.
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Мекен-карта чет өлкөлүк жарандыгы бар мекендеш статусун алган адамдарга төмөнкүдөй 
укуктарды берет:

Мекен-карталарын көрсөтүү менен виза тариздебестен Кыргыз 
Республикасына эркин кирүү жана чыгуу (бул механизмди визасыз 
же жөнөкөйлөтүлгөн визалык режим колдонулган өлкөлөрдүн 
жарандарына колдонуунун зарылдыгы жок);

жашап турууга уруксатты жана иштөөгө уруксатты тариздебестен 
Кыргыз Республикасында жашоо жана иштөө;

чет өлкөлүк жарандыгы бар мекендеш статусуна ээ болгон адам 
Кыргыз Республикасына келгенде ыйгарым укуктуу органда каттоодон 
бошотулат.

Бул максаттарга жетишүү чет өлкөлүк жарандыкты жол-жоболоштурган адамдарга тарыхый 
мекени менен байланышын сактап калууга, алардын бул жерде болуусун, эмгектик, 
экономикалык, инвестициялык ишмердигин жана Кыргызстан менен өз ара байланышынын 
башка аспектилерин жеңилдетүүгө мүмкүндүк берет. Статус алган адамдар КРнын жарандарына 
берилгендей эле укуктардан толук пайдалана алышат. Бирок аталган адамдар шайлоого жана 
шайланууга укугу жок, мамлекеттик жана муниципалдык кызматта, укук коргоо органдарында, 
коргонууда жана сот системасында кызмат орундарын ээлөөгө укуксуз болот.

2021-2030-жылдарга Кр миграциялык саясатынын Концепциясы

Коммуникациялык стратегия 2021-2030-жылдарга Кыргыз Республикасынын миграциялык 
саясатынын Концепциясынын төмөнкү милдеттерин аткарууга негизги салым кошот, атап 
айтканда:

Концепциянын “Мигранттар, мекендештер жана алардын жамааттары социалдык, 
экономикалык, билим берүү, маданий жана башка долбоорлорду ишке ашыруу аркылуу 
Кыргыз Республикасын жана өлкөнүн региондорун өнүктүрүүгө инвестициялайт; - Кыргыз 
Республикасында жеке бизнесин түзүүгө мигранттар тарабынан инвестицияларды тартуунун 
шарттары жана механизмдери түзүлгөн” деген болжолдуу натыйжаларына жетишүү үчүн негиз 
болуп кызмат кылат.

Ошондой эле белгией кетүүчү нерсе, Концепцияда аны ишке ашыруу менен байланышкан 
бир катар тобокелдиктер саналып өткөн, алардын арасында маалыматтык тобекелдик да 
өзүнчө бөлүнгөн, анын ичинде: “эмгек рыногун өнүктүрүү боюнча бардык каралган чаралар 
жөнүндө так жана толук маалыматтын жоктугу, татыктуу эмгек үчүн шарттарды түзүү алардын 
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Мигранттарга, мекендештерге 
жана алардын бирикмелерине 

инвестиция салууга жана Кыргыз 
Республикасынын өнүгүүсүнө 

ыктыярдуу салым кошууга өбөлгө 
түзүүчү жана мүмкүндүк берүүчү 

жагымдуу шарттарды түзүү.

Мигранттардын, мекендештердин жана 
алардын бирикмелеринин потенциалын 

социалдык, маданий, билим 
берүү долбоорлорун, жергиликтүү 
жамааттарды жана региондорду 

өнүктүрүү стратегияларын иштеп чыгууга 
жана ишке ашырууга тартуу.



аткарылышынын натыйжасын азайтат жана белгиленген максаттарга жетүү үчүн тобокелдикти 
түзөт».

Коммуникациялык стратегия миграциялык саясат жагындагы төмөнкү артыкчылыктуу багыттарга 
жана милдеттерге жетүүгө багытталган иш-чараларды карайт:

Кыргыз Республикасында өлкөнүн жарандарынын, мекендештердин, иммигранттардын 
жана жарандыгы жок адамдардын билим, эмгек, кесиптик жана маданий потенциалын 
жана мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашыруусу үчүн  шарттарды өркүндөтүү

Кыргыз Республикасын өнүктүрүү үчүн калктын, мекендештердин, иммигранттардын 
жана жарандыгы жок адамдардын миграциялык потенциалын пайдалануу.

Миграциялык саясаттын Концепциясын ишке ашыруу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
деңгээлиндеги ведомстволор аралык (кеңешүүчү) органдын иши, миграция маселелери боюнча 
координациялык кеңеш аркылуу камсыз кылынат, бул иш-аракеттердин макулдашылгандыгын 
камсыз кылууга жана Концепциянын иш-чаралар планын, анын ичинде коммуникациялык 
стратегияны ишке ашыруу жолундагы тоскоолдуктарды жоюуга көмөк көрсөтөт.

                           1.2. КыЗыКдАр тАрАптАр же КАтышУУчУлАр

МАМЛеКеттиК оРгАндАР 

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу чет өлкөлөрдөгү мекендештер менен 
байланышуу боюнча Кеңеш

2018-жылы 22-ноябрда Президент “Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу 
чет өлкөлөрдөгү мекендештер менен байланышуу боюнча Кеңеш жөнүндө” Жарлыкка кол 
койду.12 Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу чет өлкөлөрдөгү мекендештер 
менен байланышуу боюнча Кеңеш Кыргыз Республикасын өнүктүрүү маселелери боюнча 
мекендештердин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдары менен 
өз ара аракеттенүүсүн чыңдоону, чет өлкөлөрдөгү мекендештердин укуктарын жана 
кызыкчылыктарын колдоо, коргоо, ошондой эле маданий-руханий кызматташтыкты 
колдоо маселелери боюнча рекомендацияларды жана сунуштарды иштеп чыгууну 
жана даярдоону камсыз кылуучу чараларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча 
координацияланган чечимдерди кабыл алууну камсыз кылуучу консультациялык-кеңеш 
берүүчү орган болуп саналат.

Миграция маселелери боюнча координациялык Кеңеш

Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2016-жылдын 6-майындагы №25  буйругу 
менен мамлекеттик органдардын, коомдук жана эл аралык уюмдардын миграциялык 
процесстерди, анын ичинде адамдарды сатууга каршы күрөшүү маселелерин жөнгө 
салуу боюнча натыйжалуу өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылуу максатында миграция 
маселелери боюнча координациялык кеңеш түзүлгөн. Миграция маселелери боюнча 

12https://www.president.kg/ru/sobytiya/12934_sozdan_sovet_posvyazyam_ssootechestvennikami_zarubeghom_
pri_prezidente_kirgizskoy_respubliki 

13http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/215168?cl=ru-ru 
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Координациялык кеңештин натыйжалуу иштешин камсыз кылуу максатында Кыргыз 
Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 14-июнундагы №407 буйругу 
менен өзгөртүүлөр киргизилген.

Кеңеш миграция чөйрөсүндөгү мыйзамдарды өркүндөтүү, миграция процесстерин жөнгө 
салуу, адамдарды сатуунун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү боюнча сунуштарды 
иштеп чыгуу жана миграция маселелери боюнча мамлекеттик органдардын өз ара 
аракеттенүүсүнүн натыйжалуу механизмин иштеп чыгуу жана миграция чөйрөсүндөгү 
чараларды ишке ашыруу боюнча сунуштарды даярдоо боюнча мамлекеттик органдардын, 
коомдук жана эл аралык уюмдардын ишин координациялоо үчүн жооп берет.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын алдындагы Миграция, чет 
өлкөлөрдөгү мекендештер жана диаспоралар маселелери боюнча Кеңеш

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасынын алдында миграция, чет 
өлкөлөрдөгү мекендештер жана диаспоралар маселелери боюнча Кеңеш 2020-жылдын 
9-декабрында Жогорку Кеңештин (Парламенттин) Спикеринин демилгеси менен 
түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасынын алдындагы 
миграция, чет өлкөлөрдөгү мекендештер жана диаспоралар маселелери боюнча Кеңеш 
мекендештердин, эл аралык өнөктөштөрдүн, диаспоралык уюмдардын миграция 
маселелери боюнча рекомендацияларды жана сунуштарды иштеп чыгуу жана даярдоо, 
ошондой эле чет өлкөлөрдөгү мекендештердин укуктарын жана кызыкчылыктарын 
колдоо жана коргоо, адамдарды сатуунун алдын алуу, ага каршы күрөшүү боюнча Кыргыз 
Республикасынын мамлекеттик органдары менен өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылуучу 
коомдук-консультациялык орган болуп саналат. Кеңештин ишин Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Кеңешинин Төрагасынын алдындагы Миграция, чет өлкөлөрдөгү мекендештер 
жана диаспоралар маселелери боюнча Кеңештин Катчылыгы жүргүзөт.

Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги.

Миграция маселелери боюнча башкармалык Министрликтин түзүмдүк бөлүмү 
болуп саналат жана Кыргыз Республикасында миграциялык саясат жагындагы ишти 
калыптандырат, ишке ашырат.

Кыргыз Республикасынын Элчиликтери жана консулдуктары

Чет өлкөлөрдөгү элчиликтер жана консулдук кызматтар Кыргыз Республикасынын келген 
мамлекеттеги өкүлчүлүктөрү болуп саналат жана келген мамлекетте тышкы саясий курсту 
жүзөгө ашырат, ошондой эле келген мамлекетте Кыргыз Республикасынын жарандарынын 
жана юридикалык жактарынын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргойт жана тиешелүү 
региондо жана бүтүндөй дүйнөдө Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктарын камсыз 
кылат. 

Ошондой эле миграциялык саясат Концепциясын ишке ашыруу процессине катышкан төмөнкү 
министрликтер жана ведомстволор:

КР Ички иштер министрлиги (КР ИИМ)

КР Экономика жана коммерция министрлиги (КР ЭКМ)

КР Санариптик өнүктүрүү министрлиги (КР СӨМ)

КР Өзгөчө кырдаалдар министрлиги (КР ӨКМ)

11



КР Саламаттык сактоо министрлиги (КР ССМ)

КР Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги (КР ЖРЭТКМ)

КР Айыл чарба министрлиги (КР АЧМ)

КР Президентине караштуу Инвестициялар боюнча улуттук агенттик 

Климаттык каржылоо борбору (ККБ)

КР Улуттук статистика комитети (КР УСК)

КР Жоргорку кеңеши (КР ЖК)

КР Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги (КР ММСЖМ)

КР Билим берүү жана илим министрлиги (КР БИМ)

Президенттин Кыргыз Республикасынын облустарындагы өкүлчүлүктөрү жана

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары (ЖӨБО).

ӨКМӨТТүК ЭМеС УюМДАР 

Кыргызстандын өкмөттүк эмес сектору мекендештерге консультациялык-укуктук, маалыматтык-
түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн мекендештердин коомдук бирикмелери, диаспоралык 
уюмдар, эл аралык уюмдар жана мигранттардын бирикмелери менен колдоо көрсөтүүдө жана 
байланыш түзүүдө, маалымат алмашууда активдүү иш алып барууда.

АКАдеМияЛЫК ЧөйРөЛөР

Академиялык чөйрөлөр жана университеттер, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Улуттук 
илимдер академиясы (КР УИА), Борбордук Азиядагы Америка университетинин Тянь-Шань саясий 
борбору, Б.ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университети, Кыргыз Республикасынын 
Президентине караштуу Мамлекеттик Башкаруу Академиясы, Ж. Балагасын атындагы Кыргыз 
улуттук университети.

1.3. МАКсАттУУ АУдиторияНыН МүНөЗдөМөлөрү
Чет өлкөлөрдөгү кыргыз диаспорасы жакында эле, 2000-жылдары түзүлгөн 
жана азыркы учурда ар кандай демилгелүү топторду, коомдук уюмдарды, 
улуттук-маданий бирикмелерди, фонддорду жана жердештерди кошкондо 
болжол менен 200 ассоциациядан турат.14

Эң көп сандаган ассоциациялар Россия Федерациясында, Түркияда, Казакстанда, Австрияда, 
Италияда, Америка Кошмо Штаттарында, Англияда, Францияда, Бириккен Араб Эмираттарында 
катталган. Алар ар кандай түрдөгү, юридикалык статусу, башкаруу модели жана иш чөйрөсү ар 
башка бирикмелер. Диаспоралардын бардык түзүмдөрүн интеграциялоочу фактор -бул улуттук 
жана жарандык таандыктык.
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14Чет өлкөлөрдөгү кыргыз диаспораларын, мекендештерди жана мигранттарды картага түшүрүү, Миграция 
боюнча Эл аралык Уюм (МЭУ) / Миграция боюнча Эл аралык Уюмдун  (IDF) Өнүктүрүү Фондунун финансылык 
колдоосу менен Кыргыз Республикасындагы БУУнун Миграция боюнча Агенттиги 2021-ж.



Кыргыз диаспораларын квоталоо

Кыргыз диаспораларын, мекендештерди жана мигранттарды картага түшүрүүнүн 2021-жылдагы 
жыйынтыктары боюнча респонденттердин 57% үчүн Россия Федерациясы, андан ары 
респонденттердин эң көп саны боюнча Түркия турат - аны респонденттердин 7% туруктуу 
жашаган өлкө деп аташкан, 4,4% - Казакстан, 3,8% - Германия, 3,2% дан бир аз көбүрөөк - Италия, 
2,8% - Түштүк Корея көрсөтүлгөн. Америка Кошмо Штаттарында, Бириккен Араб Эмираттарында, 
Кытай Эл Республикасында, Японияда, Украинада туруктуу жашаган респонденттердин 2% 
болгон. Респонденттердин 1% боюнча Малайзия, Катар, Франция, Улуу Британия, Канада, 
Польша, Беларусь, Бельгия жана Швеция сыяктуу өлкөлөрдө туруктуу жашашкан.

Эреже катары, диаспоралык уюмдар, мекендештер жана мигранттар жергиликтүү бийлик 
органдары, укук коргоо органдары, улуттук-коомдук уюмдар жана башка элдердин диаспоралары 
менен ишкер байланыштарды түзүшөт жана жашаган өлкөлөрүндө орночок алган, анын ичинде 
башка жарандыгы бар кыргызстандыктарды өзүнүн коомдук ишине тартуу менен миграциянын 
айланасында маданий иш-чараларды же бизнести уюштурушат («Замандаш» Ассоциациясынын 
маалыматы боюнча). Диаспоралар жана мекендештер менен жолугушуулардын жана 
дискуссиялардын жыйынтыгы боюнча бул уюмдардын негизги максаты өз мекендештерине 
жана мигранттарына алар жүргөн өлкөдө алардын кызыкчылыктарын коргоого жардам көрсөтүү 
болуп саналат, ал үчүн уюмдар жергиликтүү бийлик органдары, укук коргоо органдары, улуттук-
коомдук уюмдар менен мамиле түзүшөт. Ошондой эле ар кандай маданий жана коомдук иш-
чараларды уюштуруу максатында тажрыйба бөлүшүп, башка элдердин диаспоралары менен 
кызматташат.

Кыргыз Республикасынын жарандарынын аракети менен Россия Федерациясы, Казакстан 
Республикасы, Украина, Америка Кошмо Штаттары, Бириккен Араб Эмираттары, Корея, Түркия, 
Германия Федеративдүү Республикасы, Бельгия, Франция, Австрия, Улуу Британия Бириккен 
Королдугу сыяктуу өлкөлөрдө кыргызстандыктардын коомдук бирикмелери түзүлгөн жана 
ийгиликтүү иштеп жатат. Бул диаспоралык уюмдарынын иши мекендештерди бириктирүүгө, 
жардам жана колдоо көрсөтүүгө, ошондой эле маданиятты жана салтты сактоого, улуттук аң-
сезимди калыптандырууга багытталган.

2020-2030-жылдарга15 КР миграциялык саясатынын Концепциясында социалдык-
демографиялык мүнөздөмөлөрдүн ичинен биринчиден, эмгек миграциясынын алкагында чет 
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152020-2030-жылдарга. КР миграциялык саясатынын Концепциясы.5-бет.



өлкөгө кетип жаткан жарандардын кесиптик деңгээлин белгилей кетүү маанилүү. Эгерде өткөн 
кылымдын 90-жылдарында жана 2000-жылдардын башында алар негизинен мамлекеттик 
башкаруу, айыл чарба, өнөр жай, билим берүү тармагында иштеген квалификациялуу адистер 
болсо, кийинки жылдары жана азыркы учурга чейин мигранттардын көбү жумушка орношуу 
жана кирешеси төмөн айыл жерлеринен же чакан шаарлардан келген квалификациясы төмөн 
жумушчулар. Бирок акыркы жылдары мигранттардын арасында интеллигенция өкүлдөрүнүн, 
дарыгерлердин, мугалимдердин, окумуштуулардын саны көбөйдү, бул болсо өлкөдөн жогорку 
квалификациялуу адистердин чыгып кетүүсүнүн жаңы толкуну туурасында айтууга мүмкүндүк 
берет.

Дагы бир маанилүү тенденция – Кыргыз Республикасындагы азыркы миграциялык процесстердин 
туруктуу феминизациясы жүрүүдө. Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин 
маалыматтары боюнча 2014-жылдан тартып тышкы жана ички миграцияга катышкан аялдардын 
саны эркектердин санынан кыйла ашып түшкөн. 2018-жылы алардын саны эркектердин 
санынан16 дээрлик 2 эсе көп болгон. Ички эмгек рыногундагы аялдардын абалы «сүрүп чыгуучу 
фактор»17  болуп саналат: ошол эле мезгилде экономикалык активдүү калктагы аялдардын 
үлүшү төмөндөгөн , бул жакыр аялдардын үлүшүнүн көрсөткүчүнө дароо таасирин тийгизген, ал 
акыркы жылдары өскөн жана 2018-жылы эркектердин үлүшүнөн ашып кеткен.  

1.4. КыргыЗстАНдыН өНүгүүсүНө КошКоН сАлыМы: 
МеКеНиНе КАйтУУгА же жАрдАМ берүү дАярдыК жАНА 
КААлоосУ18. 

Дүйнөлүк банктын19 маалыматтары боюнча, 2021-жылы Кыргыз Республикасынын ички дүң 
өнүмүнө карата акча которуулардын катышы 25  пайыздан ашыкты түзгөн жана дүйнөдөгү    
эң жогорку көрсөткүчтөрдүн бири болуп саналат. Ошентип, эксперттер мигранттардын 
үй чарбаларынын жыргалчылыгына акча которуулардын салттуу түрдө жогорку таасирин 
белгилешет жана мигранттардын акча 
которууларын (алар орточо алганда үй 
чарбасынын жалпы кирешесинин жарымынан 
көбүн түзөт) экономикага салым катары 
негиздүү эсептешет. Мындан тышкары, 
мигранттардын акча которуулары жакырчы-
лыкты азайтуунун факторлорунун бири болуп 
саналат, муну статистика далилдеп турат - 2019-
жылы жакырчылыктын деңгээли 20,1 пайызды 
түзүп, 2009-жылга салыштырмалуу 11,6 пайызга 
кыскарган.

16Кыргыз Республикасынын аялдары жана эркектери, 2013-2018. КР УСК, Бишкек-2018, 33-34-бб.

17Ошол эле жерде, б.44.

18Бул бөлүм чет өлкөлөрдөгү кыргыз диаспораларын, мекендештерди жана мигранттарды картага түшүрүү, 
Миграция боюнча Эл аралык Уюм (МЭУ)/Миграция боюнча Эл аралык Уюмдун (IDF) Өнүктүрүү Фондунун 
финансылык колдоосу менен Кыргыз Республикасындагы БУУнун Миграция боюнча Агенттиги 2021-жgrowth-
in-20 

19https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2021/11/17/remittance-flows-register-robust-7-3-
percent-growth-in-2021
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Ошол эле учурда, колдонуу чөйрөсүнүн же финансылык куралдардын жоктугу сыяктуу бир катар 
жагымсыз факторлордун жана башка факторлордун кесепетинен, негизинен акча которууларды 
алган үй чарбалары аларды инвестициялардын жана экономикалык өнүгүүнүн булагы катары 
айрым үй-бүлөлөрдүн деңгээлинде, ошондой эле «кичи» жана «негизги» мекениндеги 
субъекттердин деңгээлинде карабайт. Мындай абалдын себептеринин бири калктын, анын 
ичинде мигранттардын финансылык сабаттуулугунун төмөндүгү болуп саналат, алар рынокто 
орун алган инвестициялык каражаттар жөнүндө маалыматты аз алышат.

Эгерде Кыргыз Республикасынын эмгек рыногундагы негизги факторлор жөнүндө айта турган 
болсок, анда суроо-талап менен сунуштун ортосундагы теңсиздикти бөлүп көрсөтүүгө болот, бул 
айрым кесиптер жана адистиктер боюнча квалификациялуу жумушчулардын жана адистердин 
тартыштыгын чагылдырып турат. Ошол эле учурда, жумушка орношуу саясатында жумушчу 
күчүнө ылайыктуу жумуш орундары жөнүндө  алардын маалымдарлыгына байланыштуу 
көйгөйлөр бар. Ошондой эле, айыл жеринде жумуш орундарынын жоктугу миграцияга түрткөн 
негизги фактор экендигин кошумчалай кетүү керек. Кыргыз Республикасындагы бош орундар 
жөнүндө маалыматтын жетишсиздигинин айынан көпчүлүк эл (өлкөнүн башка райондоруна же 
чет өлкөлөргө) миграцияга кетүүгө аргасыз болушат, же жумушсуз калышат. Ошол эле учурда 
эмгек мигранттары өз күч-аракетин жумшап жана акча таба турган жерин билбегендиктен, 
үйлөрүнө кайтпай жаткандыгынын себеби дал ушул деп божомолдоого болот.

Ошондой эле мамлекет тарабынан калктын өзүн-өзү иш менен камсыз болушун уюштуруу 
жана жеке ишкердик жигердүүлүгүн баштоо үчүн механизмдер сунушталган эмес, Кыргыз 
Республикасынын өнүгүшүнө мигранттардын, мекендештердин жана алардын бирикмелеринин 
каражаттарын тартуу системасы өнүккөн эмес. Жамааттык программалар аркылуу акча 
которууларды мобилизациялоо, эреже катары, жергиликтүү инфраструктуралык долбоорлор 
үчүн мигранттардын өздөрүнүн күчү менен ишке ашырылат.

Ошол эле учурда 2021-жылдагы картага түшүрүүнүн жыйынтыгы боюнча мигранттардын 
ичинен респонденттердин 66% Кыргызстанга туруктуу жашоого кайтууга ниеттенишет, 
12% «жок» деп жооп беришкен жана 22% ишенишпейт.

Респонденттер Кыргызстанга кайтып келүүгө ниеттенишеби?

Кыргызстанга кайтып келүү чечимине оң таасирин тийгизе турган факторлордун 
ичинен 15%дан ашыгы коррупциянын азайышын жана жогорку маяналуу жумуш табуу 
мүмкүнчүлүгүн, 11%ы «демократия жана туруктуулук чөйрөсүн жакшыртуу» жана 
«балдарга жакшы билим берүүнү», 10%ы «инфраструктураны жана жашоо шарттарын 
жакшыртууну» жана «бизнес үчүн мыкты мүмкүнчүлүктөрдү» көрсөтүшкөн.
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Кыргызстанга кайтып келүү чечимине дурус таасир тийгизген факторлор 

Жогоруда белгиленгендей, кыргызстандык мигранттар тарабынан үйдө калгандарды 
колдоо салттуу түрдө жогору таасирге ээ: картага түшүрүүнүн катышуучуларынын 88%ы 
үй-бүлө мүчөлөрүнө жана жакын туугандарына акча каражаттарын жөнөтөт, ал эми 80%ы 
Кыргызстандын өнүгүшүнө кандайдыр бир салым кошууну каалашат.

Кыргызстандык мигрантттар арасында колдоону бөлүштүрүү

Салт боюнча мигранттар Кыргызстанда болуп жаткан өзгөчө кырдаалдарда кайрымдуулук 
жана кайтарымсыз жардамга20 каражат чогултуунун активдүү катышуучулары болуп 
саналышат, бул COVID-19 пандемиясынын учурунда, анын ичинде диаспоралык 
бирикмелердин, жердешчиликтердин, жардам берүүгө чакырган өзүнөн-өзү чогулган 
топтордун арасында да байкалган. 2020–жылы респонденттердин 41%ы пандемия 
учурунда финансылык каражаттарды чогултууга, 21%ы гуманитардык жардамдарды, 
дары-дармектерди жана башкаларды чогултууга катышкан. 16%ы - пандемия учурунда 
мекендештерге Кыргызстанга кайтып келүүгө жардам көрсөткөн. Диаспоралардын 
өкүлдөрү жана мекендештер менен жолугушуу учурунда Кыргыз Республикасынын 
мамлекеттик түзүмдөрүнө ишенбөөчүлүк пайда болгон жана диаспоралар, мекендештер 
жана мигранттар пандемия учурунда жардам көрсөтүү менен өкмөттөн эки жактуу 
байланыш жана көрсөтүлгөн жардамдын максаттуу бөлүштүрүлүшү жөнүндө отчетту 
албай калган учур мисал катары келтирилген.

16

20Диаспоралар, мекендештер жана мигранттар  көрсөткөн кайрымдуулуктун жана жардамдардын мисалдары 
менен ушул стратегиянын Тиркемесинен таанышууга болот.



Кайрымдуулук жана акысыз жардам көрсөтүүгө миграниттардын                              
катышуусунун активдүүлүгүү

Соңку 2-3 жылдын ичинде респонденттердин 18% ашууну Кыргызстандагы уюмдарды 
жана бизнести, атап айтканда балдар үйлөрүн жана кризистик борборлорду, ишкерлерди, 
чакан жана орто бизнести, бала бакчаларды, мектептерди, университеттерди, спорт 
клубдарын жана ден соолукту чыңдоо борборлорун, мечиттерди, ошондой эле изилдөө 
борборлорун жана технологиялык компанияларды колдошкон.

Эгерде чет өлкөдө жүргөн кыргызстандыктардын өнүгүүгө кошкон экономикалык салымы 
туурасында айтсак, алар:

Окуу өткөрүү 

Гуманитардык жардам

Консультациялык кызмат көрсөтүүлөр

Финансылык инвестициялар 

Финансылык кайрымдуулукутар

Устат-класстар

Тармактарды/бирикмелерди түзүү

Көчмө лекциялар

Жумуш ороундарын түзщүүгө                        
салым кошууну каалайсызбы 

Бизнес чөйрөсүндө респонденттердин 16%ы туризм жана кызмат көрсөтүү секторун 
өнүктүрүүгө, 12%ы ишкердикке жана инвестицияга, 12%ы МКТ технологияларын 
өнүктүрүүгө, дээрлик 10%ы онлайн сооданы жана кызмат көрсөтүүлөрдү өнүктүрүүгө 
салым кошууну каалашат. Респонденттердин 10% органикалык айыл чарба бизнесин 
өнүктүрүүгө, 5% жашыл энергетикага салым кошкусу келет.
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Мигранттардын бизнес чөйрөсүнө кошкон салымы

Географиянын көз карашынан алганда респонденттердин эң көп үлүшү Бишкек шаарына 
инвестиция салууга кызыкдар - 22%. Таанымалдыгы боюнча кийин Ысык-Көл жана Жалал-
Абад облустары турат (14,4%). Респонденттердин 9%ы Чүй облусуна, Ош шаарына жана 
Баткен облусуна инвестиция салууга кызыкдар. Респонденттердин 7%ы Нарын облусуна, 
6,6%ы Ош облусуна инвестиция салгысы келет. Талас облусуна 4%га жакын салым кошкусу 
келет, ошондой эле бүткүл Кыргызстан боюнча салым кошууга респонденттердин 4% даяр.

Сиз Кыргызстандын кайсы аймагына, шаарына/айылына өз салымыңызды                    
кошкуңуз келет (n=564)   

Бишкек шаары
Ысык-Көл облусу

Жалал-Абад облусу
Чүй облусу
Ош шаары

Баткен облусу
Нарын облусу

Ош облусу
Бүткүл Кыргызстан боюнча

Талас облусу
Бизнес үчүн шартка жараша

Айыл жери        

Сурамжылоого ылайык, респонденттер өзүлөрүнүн «кичи мекени» деп белгилеген аймактарга/
айылдарга/шаарларга салым кошо турганын белгилей кетүү керек. Ошондой эле картографияда 
сурамжылангандар социалдык жана экологиялык коргоону, ошондой эле кайрымдуулук, 
инвестиция тартууга кызыгууну көрсөтүшкөн.

2022-жылы изилдөө жүргүзүлүп, анда субъективдүү билимге басым жасалган. Мурунку 
изилдөөлөр сыяктуу эле, бул изилдөө климаттын өзгөрүшү жана ага ылайыкташуу жөнүндө 
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көбүрөөк билимге ээ болгон адамдар барган өлкөсүндөгү кайрымдуулук уюмдарына, жарандык 
коом уюмдарына же коомдук уюмдарга кайрымдуулук кылып, КРдагы экологиялык иш-чараларга 
инвестиция салаарын көрсөттү. Мындан тышкары, адамдардын кайрымдуулук уюмдарына, 
жарандык коом уюмдарына же коомдук уюмдарга кайрымдуулук кылууну баштоо же улантуу 
ниети климаттын өзгөрүшү жана адаптация боюнча билимдин өсүшүнө жараша жогорулайт.  

Адаптациялык жүрүм-турумду жайылтуу үчүн өкмөттүн аракеттерине ишенүү өтө маанилүү, бирок 
мындай өзгөрмөлүүлүк көйгөйлүү болушу мүмкүн. Изилдөөлөр өкмөт жетектеген адаптация 
чараларына ишенүү менен жалпы филантроптук жүрүм-турумдун ортосундагы терс байланышты 
аныктады. Бирок өкмөт тарабынан көрүлүп жаткан адаптациялык чараларга көбүрөөк ишенген 
респонденттер КРда энергиянын кайра жаралуучу булактарына, энергоэффективдүү чечимдерге, 
суу ташкындарына же кургакчылыкка даярдыкка көбүрөөк акча жумшашат.

Бул изилдөөнүн жыйынтыктары биздин мекендештерибиздин көпчүлүк учурда климаттык 
аракеттерге энергияны үнөмдөөчү жаңы технологиялар менен салым кошууга даярдыгын 
көрсөттү.

Топтук дискуссиялардын жүрүшүндө коммуникациялык стратегияны даярдоо үчүн МКТ жагында 
жаштардын потенциалын жогорулатууга, ошондой эле МКТ-технологиялар чөйрөсүндөгү 
жаштардын стартаптарын жогорулатууга, өз ишинде/тармагында ийгиликке жетишкен, 
чет өлкөлөрдө жашаган мекендештерди тартуу менен ар түрдүү чөйрөлөрдүн билимин 
жогорулатууга көмөк көрсөтүүгө даяр экендиги айтылды.

1.5. КоММУНиКАциялыК стрАтегияНы иштеп чыгУУ 
МАКсАтыНдА МеКеНдештерди сУрАМжылоо, 
диАспорАлАрдыН, өЭУлАрдыН жАНА МАМлеКеттиК 
оргАНдАрдыН өКүлдөрү МеНеН фоКУс-топ

Коммуникациялык стратегияны иштеп чыгуу максатында 2022-жылдын июнь-июлунда жеке 
интервью, кызыкдар тараптар менен фокус-топтук дискуссиялар (онлайн жана оффлайн), 
гугл-формаларды толтуруу жана КРнын ТИМнин элчиликтери менен консулдук бөлүмдөрүн 
анкеталоо аркылуу сурамжылоо жүргүзүлгөн.

методология жана изилдөөнүн жыйынтыктары

бул изилдөөнүн негизги максаты - диаспоралардын, мекендештердин, мигранттардын 
мамлекеттик органдар жана башка кызыкдар тараптар менен натыйжалуу байланышын 
куруу процессинде маанилүү болгон байланыш жана маалыматтык артыкчылыктарды 
жана жүйөлөрдү аныктоо.

Төмөнкүдөй методологиялык ыкмалар колдонулган:

1. Фокус-топтук талкуулар (оффлайн жана онлайн):

миграция чөйрөсүндө иштеген мамлекеттик түзүмдөрдүн өкүлдөрү менен

миграция чөйрөсүндө иштеген бейөкмөт уюмдардын/коомдук бирикмелердин 
өкүлдөрү менен

Россия Федерациясындагы, Казакстандагы диаспоралык уюмдардын өкүлдөрү менен.
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2. жеке интервьюлар (онлайн)  Канада, Германия, Түркия, АКШ диаспоралык уюмдарынын 
өкүлдөрү менен өткөрүлдү.

Изилдөө максаттуу аудиториялар өлкөгө диаспоралар, мекендештер жана мигранттар 
тарабынан инвестицияларды тартуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө кандай ойдо экенин, эмне үчүн 
алар ушундай ойдо экенин, аларды кандай жүйөлөр айдап жатканын, алар коммуникация 
мүмкүнчүлүктөрү менен байланышкан тигил же бул процесстерге жана көйгөйлөргө кандай 
жооп кайтарарын жана маалыматка жетүү, маалымдоо жана натыйжалуу коммуникацияларды 
куруу менен байланышкан кандай факторлор иш жүзүндө аларга көбүрөөк таасир тийгизерин 
билүүгө мүмкүндүк берди. Мисалы: эмне үчүн алар кээ бир маалымат булактарына ишенишет 
жана башкаларга ишенишпейт, эмне үчүн кээ бир контентти берүү каналдарын тандашат жана 
башкаларды тандашпайт ж. б.

Жолугушууларды өткөрүү методологиясында гипотезаларды түзүү, өзгөрүү теориясы жана 
коммуникациялык чечимдерди табуу үчүн маалымат чогултууга мүмкүндүк берген бир нече 
ыкмалар жана жолдор колдонулган.

Ар бир интервьюну талкууга катышуучулардын жеке тажрыйбасын активдештирүүчү жалпы 
мамиле менен баштоо маанилүү болгон. Шкала менен байланышкан суроо-трейлер ушундай 
курал болуп калды, ал бир жагынан теманы берип жана аудиторияны даярдап, экинчи жагынан 
теманын актуалдуулугун жана талкуунун тереңдигин түшдүргөн.

Дискуссиянын башталышында катышуучулардан: «Бүгүнкү күндө Кыргызстандын өнүгүүсүндө 
диаспоралардын, мекендештердин жана мигранттардын ойногон ролун 1ден 10го чейинки 
шкала боюнча баалоо сунушталды (мында 1 – эң төмөнкү роль, аны өлчөө жана сезүү да кыйын, 
ал эми 10 – өлкөнү өнүктүрүүдө максималдуу натыйжалуу жана активдүү роль)» деген суроого 
жооп берүү сунушталды.

Шкаладагы минималдуу балл - 3,5 балл, «бүгүнкү күндө мигранттар өлкөнүн өнүгүшүндө 
роль ойной алышпайт, анткени байланыш көпүрөсү жок жана алардын үнү угулбайт» деген 
комментарий менен коштолот.

Шкаладагы максималдуу балл - 9, «биздин өлкөнүн ИДПсынын 30%ын мигранттардын которгон 
акчалары түзөт жана муну менен баары көрүнүп турат» деген комментарий менен коштолот.

Дагы бир катышуучу 10 балл койду, бирок ал талкууда белгилегендей, бул анын COVID-19 
пандемиясынын учурунда мигранттар менен мекендештердин жердештерине көрсөткөн 
жардамына кубанганынан берген баасы болгон. 

Шкалага салуудан кийин, добуш бергендердин баары кырдаалды иликтөө жана талкууну баштоо 
боюнча  суроолорго жооп беришти:

Эң төмөн упай бергендерге: эмне үчүн мынчалык төмөн бааладыңыз? Бүгүнкү күндө 
диаспораларды, мекендештерди жана мигранттарды өлкөнү инвестициялоого жана 
өнүктүрүүгө тартууга жана алар менен байланыш түзүүгө эмне тоскоолдук кылып жатат? 
Негизги 3 факторду атаңыз.

Эң төмөн упай бергендерге: эмне үчүн мынчалык төмөн бааладыңыз? Бүгүнкү күндө 
диаспораларды, мекендештерди жана мигранттарды өлкөнү инвестициялоого жана 
өнүктүрүүгө тартууга жана алар менен байланыш түзүүгө эмне жардам берет? Негизги 3 
факторду атаңыз.
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Башкаларга каалагандай суроо: бүгүнкү күндө диаспораларды, мекендештерди жана 
мигранттарды өлкөнү инвестициялоого жана өнүктүрүүгө тартууга жана алар менен 
байланыш түзүүгө эмне көбүрөөк тоскоол болуп жатат/жардам берип жатат? Негизги 3 
факторду атаңыз.

Ушундан кийин, талкуунун суроолору келечектеги байланыш стратегиясы үчүн сунуштарды 
чогултууга багытталган:

Кандай ачык-айкын иш-аракеттер диаспоралар, мекендештер жана мигранттар менен 
байланышты тез жана сезилээрлик жакшырта алат? Биринчи эмне кылуу керек?

Сиздин оюңуз боюнча мамлекет диаспоралар, мекендештер жана мигранттар менен 
ийгиликтүү коммуникацияга барган мисалдарды келтириңиздер? Бул тажрыйбаны кантип 
арттырса болот?

Башка улуттук диаспоралардын ийгиликтүү мисалдары барбы -алардын «негизги маңызы» 
эмнеде?

Сиз (сиздин уюм) диаспораларды, мекендештерди жана мигранттарды өлкөнүн өнүгүүсүнө 
тартуу үчүн азыр эмне кылууга даярсыз?

Азыр өлкө диаспораларга, мекендештерге жана мигранттарга кандай жардам бере алат 
жана алар менен кантип туруктуу жана ишенимдүү мамиле түзүүгө болот?

Мындан тышкары, диаспоралардын өкүлдөрү жана мигранттар, ошондой эле мамлекеттик 
органдардын өкүлдөрү катышкан биргелешкен интервьюлар болбогондуктан, бул максаттуу 
аудиториялардын негизги көйгөйлөр боюнча пикирлери канчалык айырмаланарын же дал 
келерин жана натыйжалуу коммуникацияны курууга мүмкүн болгон алардын байланыш 
түйүндөрү кандай экенин көрсөтө турган мамилелерди табуу маанилүү болгон.

Бул үчүн алгачкы максаттуу аудиториялар (диаспоралардын өкүлдөрү, мекендештер, мигранттар) 
тарабынан белгиленген эң эмоционалдуу сөздөр, андан кийин мамлекеттик органдардын жана 
өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушууларда алар тараптан реакцияларды 
белгилөө үчүн айтылгандар (экинчи максаттуу аудитория) колдонулган.

Талкуулоо учурунда эң эмоционалдуу болгон негизги билдирүүлөрдүн тизмеси:

мигранттарды -жөнөкөй адамдарды - эч ким укпайт;

чечимдерди мигранттардын көйгөйлөрү жөнүндө эч нерсе билбеген адамдар кабыл 
алышат;

биз үчүн тилди, маданиятты, улуттук салттарды сактоо маанилүү; элибизди маданий 
жана спорттук жактан көрсөтүү;

30 жылдык миграция процессинен улам биз өзүбүздүн идеологиябыз болушу керектигин 
түшүнбөй калдык;

мигранттардан сунуштарды берүүнүн жана коммуникациянын натыйжалуу логистикасы 
жок;

мекенибизден бизге карама-каршы маалыматтар келип түшөт, маалыматты жеткирүүнүн 
верификацияланган каналдары керек; мигранттарды маалымат менен камсыз кылуу 
маанилүү;
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ушул документ – коммуникациялык стратегия - кагаздагы документ эмес, конкреттүү 
коммуникациялык иш-аракеттердин документи болуп калышы маанилүү.

Изилдөө жүргүзүүдө мигранттардын демографиялык жана кесиптик мүнөздөмөлөрүнүн 
маселелери; республиканын экономикасын өнүктүрүүгө тартылышы мүмкүн болгон алардын 
ресурстары (материалдык жана финансылык); мигранттардын ортосундагы жакынкы чөйрө 
менен, мигранттардын ортосундагы байланыш маселелери; мамлекеттик түзүмдөрдүн чет 
өлкөлөрдө жашаган мекендештер менен байланышын колдоо механизмдери; мигранттардын 
маселелерин чечүүдө мамлекеттик органдардын иши, ӨЭУлардын иши, ошондой эле башка 
маселелер иликтенди. 

Ошентип, изилдөөнүн натыйжасында коммуникацияга карата стратегиялык ыкмаларды 
тандоодо таасир тийгизген, ошондой эле контентти жайылтуу каналдарын жана форматын 
тандоодо негизги ыкмаларды аныктаган төмөнкүдөй негизги факторлор аныкталды:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн түзүмүн жана чет өлкөлөрдөгү мекендештерди жана 
мигранттарды колдоо жагындагы мамлекеттик органдарды тез-тез реструктуралаштыруу;

чет өлкөлөрдөгү мекендештерди жана мигранттарды колдоо боюнча бирдиктүү 
саясий органдын/дайындалган кызмат адамынын жоктугу (сессиянын катышуучулары: 
“мекенибиздеги долбоорлорго инвестиция салуу үчүн, биз миграция маселелери боюнча 
жооптуу жана биздин инвестициялардын сапаттуу жана максаттуу пайдаланылышына 
кепилдик бере турган конкреттүү адамды билгибиз келет” деп айтышты);

адам ресурстарынын жетишсиздиги, элчиликтерде (ошондой эле жалпысынан 
мамлекеттик органдарда, миграция иштери боюнча ыйгарым укуктуу органдарда) жана 
консулдук кызматтарда натыйжалуу коммуникацияларды түзүү жана пайдалануу үчүн 
потенциалдын начардыгы, ошондой эле чет өлкөлөрдөгү диаспоралар, мекендештер 
жана мигранттар менен координациянын жана кызматташуунун жоктугу;

жалпы мамлекеттик органдарга карата мекендештердин жана мигранттардын ишениминин 
жоктугу (мигранттар көпчүлүгүн өздөрү тааныган жер-жерлердеги жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдарынан тышкары,);

чет өлкөлөрдөгү диаспоралар, мекендештер жана мигранттар менен план ченемдүү 
колдоо жана кызматташуу үчүн мамлекеттик каржылоонун жетишсиздиги;

Коммуникацияны системага салуу жана чет өлкөлөрдөгү мекендештер менен мигранттарга 
маалымат берүү үчүн адамдык ресурстардын жана потенциалдын жоктугу;

өлкөнүн өнүгүүсүнө мекендештер менен мигранттардын инвестициясына жана 
жардамына ачык-айкындуулукту жана үзгүлтүксүз маалымдоону камсыз кыла турган 
(мүмкүн болушунча реалдуу убакыт режиминде) мониторинг жүргүзүү куралдарынын 
жоктугу;

мекендештерге жана мигранттарга дем берүү жана өлкөнүн өнүгүүсүнө инвестиция 
салууга түрткү берүүнү жогорулатуу үчүн мамлекеттик чаралардын жоктугу.

1.6. орНочоК Алып КАлгАН КАНАлдАр жАНА өЗ АрА 
АрАКеНттеНүү / КоММУНиКАция үчүН себептер
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Миграция боюнча Эл аралык уюм тарабынан жүргүзүлгөн чет өлкөлөрдөгү кыргыз диаспорала-
рын, мекендештерди жана мигранттарды картага түшүрүүнүн алкагында аныкталган 
коммуникация каналдары жана бул коммуникациялык стратегияны даярдоо үчүн изилдөөлөр.

Белгилей кетсек, картага түшүрүүнүн21 алкагында мигранттардын өз ара аракеттенүүсүнүн эки 
багыты бөлүнгөн, алар да ушул коммуникациялык стратегияны иштеп чыгууда эске алынган:

1. чет өлкөлөрдөгү кыргыз диаспорасынын ичинде        2. үй-бүлө менен

Биринчи багыт боюнча (кыргыз диаспорасынын ичинде) 2021-жылы изилдөө учурунда 
сурамжылангандардын жарымынан көбү (респонденттердин 56%) Кыргызстан менен 
байланышкан жана диаспора уюштурган иш-чараларга эч качан катышпагандыгын эске алуу 
маанилүү. Сурамжылангандардын төрттөн бири (25%) иш–чараларга жылына кеминде 1-2 жолу 
катышат, ал эми тандалгандардын бештен бир бөлүгүнөн азыраагы (18%) - бул чет өлкөлөрдөгү 
кыргызстандыктардын диаспорасы уюштурган иш-чаралардын активдүү жана туруктуу 
катышуучулары.

Кыргызстандыктардын диаспоралар уюштурган иш-чараларга катышуусунун активдүүлүгү

Мигранттар чет өлкөлөрдөгү жамааттарга кайрылып жаткан жардамдын түрлөрүнө токтолсок 
(демек - коммуникациянын жана диаспораларга катышуунун себептери жана алар боюнча 
социалдык тармактарды жана байланыш үчүн мобилдик тиркемелерди колдонуунун себептери), 
алардын төрттөн бири (24%) - бул аманаттарды Кыргызстанга жөнөтүү жана алуу, 22%дан бир аз 
көбүрөөк бөлүгү - ишке орношууга жардам, жардамдын төмөнкү түрлөрү - каттоону, жарандыкты 
ж.б. расмий документтерди тариздөө (12%), андан ары - турак жай жагынан жардам (7%). 
Жардамдын 5% жана андан аз түрү: мигранттардын балдарын билим берүү мекемелерине 
жайгаштыруу, акча менен жардам берүү, туруктуу жашаган өлкөлөрдөгү бийлик органдарына 
кайрылууда диаспоранын жардамы, укук коргоо органдары менен сүйлөшүүдө, диаспоранын 
башка мүчөлөрү менен чыр-чатактарды чечүүдө диаспоранын жардамы.

Мигранттар чет өлкөлөрдөгү жамааттарга кайрылган жардамдын түрлөрү
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Ошондой эле 2021-жылдагы карталоонун22 алкагында жүргүзүлгөн изилдөөлөр мигранттардын 
Кыргызстанды өнүктүрүү демилгелерине катышууга болгон кызыгуусун бекемдөөгө төмөнкүлөр 
жардам берерин көрсөттү:

Ошол эле учурда, ички жана тышкы коммуникацияларга тартылган, диаспора уюмдарында же 
формалдуу эмес демилгелүү топтордо тажрыйбасы жана статусу бар диаспоралардын өкүлдөрү 
катышкан чет өлкөлөрдөгү мекендештер менен жарым структуралаштырылгандар менен терең 
интервьюлардын (ЖСТИ) натыйжалары туруктуу жашаган өлкөлөрдөгү адамдарды миграцияда 
бириктирүү принциптеринин ичинен «кыргыз элинин салтын жана маданиятын сактоо» жана 
«мекендештерди өз ара колдоо» дегендер көп айтылганын көрсөттү. Андан кийин «жумуш 
же окуу боюнча» жана «иш-чараларды өткөрүү», андан кийин “жердешчилик” жана башка 
варианттар кетет.

Ошондой эле бириктирүүчү жүйө болуп миграция тажрыйбасынын кыйынчылыктары жана 
миграцияда турукташтырууну каалоо жана башкаларга жардам берүү саналат. “Мигранттардын 
тилектештиги” – бул да биригүүгө болгон күчтүү жүйөлөрдүн бири. Ал эми диаспоралык 
уюштуруу байланыштары инвестиция демилгелерин кошуп алганда бизнес, экономикалык, 
экологиялык долбоорлордун демилгечилеринде көбүрөөк ишеним жаратат.  

Мигранттар жана диаспоралар үчүн байланыш платформасы чет өлкөлөрдөгү диаспоранын 
жардамынын мындай пайдалуу жана колдоочу элементтери жөнүндө кабардар болушу мүмкүн, 
алар системалуу, ишенимдүү жана керектүү же пландаштырылган («Мигранттын жолу»). 
Айрым мыкты жана көрүнүктүү мисалдарды мигранттарды жакшы уюштурулган, этикалык 
жана жоопкерчиликтүү диаспоралык тармактарга жана кесиптик бирликтерге (саксесс-стори, 
сторителлинг) тартуу максатында даярдоого болот.

Ошондой эле, натыйжа маркетингдик чечимдерди күчөтүшү мүмкүн, бул диаспоралык 
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иш-ча-ралар жана байланыш каналдары кыргыз мигранттарынын муктаждыктары жана 
кызыкчылыктары жөнүндө жакшыраак маалымдар болушу жана иш-чаралар учурунда 
убакытты башкарууда жана аларга өз убагында баруу жана жайгаштырууну башкарууга алардын 
керектөөлөрүнө дал келишине алып келет, онлайн иш-чаралардын көбүрөөк болушу чечимдин 
бир бөлүгү болуп калышы мүмкүн.

Адамдарды бириктирүүнүн маанилүү фактору болуп “кичи Мекенге” таандык болуу саналат 
жана мекендештер көбүрөөк аймактарга жардам берүүнү каалашат деген ой тастыкталат. 
Жергиликтүү администрациялардын деңгээлинде мамлекеттик органдардын жоопкердиги да 
жогору, ошондуктан жергиликтүү (муниципалдык) өз алдынча башкаруу органдары аркылуу 
мигранттардын байланышын алып баруу маанилүү деп айтсак болот. 

Мисалы, айыл өкмөтү муктаждыктарга мониторинг жүргүзүп жана артыкчылыктуу долбоор-
лорду туруктуу иштеген коммуникациялык аянтчаларда мекендештердин кароосуна киргизе 
алат. Ошондой эле, бир айылдан/региондон чыккандардын топторунда талкууланган кичи 
Мекенге тиешелүү демилгелер жалпы улуттук долбоорлорго караганда алда канча тез жана 
натыйжалуу алга жылдырылат.

Ошентип, коммуникациялык өнөктүктөр жана коммуникациялык онлайн платформасынын 
мазмуну конкреттүү аймактык жагымдуулукка ылайыкташтырылышы мүмкүн. Коммуника-
циялык платформа жана анын мазмуну, ошондой эле таргетинг географиялык жана 
муниципалдык тенденцияларды эске алуу менен же тиешелүү артыкчылык негизинде иштелип 
чыгышы мүмкүн.

Катышуучулар долбоорлорду жана кайрымдуулук акцияларын каржылоо үчүн ар кайсы 
өлкөлөрдөн келген мигранттардын (диаспоралардын) каражаттары топтоло турган Өнүктүрүү 
фондун түзүүнүн маанисин да көрүп жатышат.

Диаспоралардын ичиндеги донорлор үчүн каражаттарды өздөштүрүү жол-жоболорунун 
ачыктыгы жана отчеттук документтерди берүү өтө маанилүү болуп саналат, ошондой эле 
мигранттардын структуралашкан жана уюшкан бирикмелеринен артыкчылыктуу тандоо жүрөт.

Өнүгүү демилгелерин ишке ашырууда мигранттар туш болгон негизги тоскоолдук Кыргызстан 
жана бул демилгелерди сапаттуу коштой ала турган жергиликтүү өнөктөштөр тарабынан эки 
жактуу байланыштын жоктугу саналат.

Эгерде мамлекеттик мекемелер (ошондой эле Кыргызстандагы башка региондук жана 
жергиликтүү өнөктөштөр) коммуникациялык аянтчаларда мигранттарга конкреттүү маалы-
матты берүү жана натыйжалуу өз ара аракеттенүү максаттары үчүн ылайыктуу жана натыйжалуу 
боло турган эки жактуу байланыштын стандартташтырылган формасын / каналын / системасын 
иштеп чыгышса жана киргизишсе коммуникацияны жакшыртмак. 

Ошондой эле миграциядагы кыргыз диаспорасын кошуп алганда процесстин бардык негизги 
катышуучуларынын таасын ыйгарым укуктары жана милдеттери менен кызматташууга 
структуралаштырылган мамилени киргизүүнү жакшыртабыз. Бул жерде жергиликтүү бийлик, 
муниципалдык кеңештер жана жамааттар менен кызматташуу боюнча иштерди (ийгиликтүү 
окуяларды) чогултуу жана жайылтуу коммуникациялык жакшы чечими болушу мүмкүн. Анын 
негизинде диаспоралардын мамлекеттик мекемелер менен конструктивдүү диалогунун 
ченемдерин жана стандарттарын иштеп чыгууга болот.
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Респондент-мигранттарынын ортосундагы эң кеңири таралган                                                          
үч байланыш каналы:

Whatsapp (38%)

Фейсбук (23%) 

инстаграм (16%)

Телеграм каналдарын жана топторду 
тандалгандардын 8%дан бир аз 
көбүрөөгү пайдаланат.  

Одноклассниктер (7%)

Вконтакте (3%). 

1.7. бүгүНКү КүНдө иштеп жАтКАН жАНА диАспорА өЗдөрү 
КоордиНАциялАгАН МААлыМАттыК плАтфорМАлАр жАНА 
КАНАлдАр

Чет өлкөлөрдөгү кыргыз диаспоралары, мекендештер жана мигранттар мекендештерибизди 
маалымдар кылуу жана укуктары менен кызыкчылыктарын коргоо боюнча өз күч-аракеттерин 
жумшап жатышат. Алсак, бүгүнкү күндө биздин мекендештер тарабынан түзүлгөн төмөнкү 
платформалар активдүү иштеп жатат:

Эркиниш (erkinish.kg) - кыргыз тилиндеги фрелансинг биржасы. Онлайн платформа, мында 
кыргыз тилдүү иш берүүчүлөр (чет өлкөдө жакшы позицияларга орношо алган, өз бизнесин ачкан 
потенциалдуу инвесторлор же мигранттар) Кыргызстандан (көпчүлүк учурда региондордо) же 
Россия Федерациясынан (Италия, Түркия) аткаруучулар үчүн долбоорлорду аутсорска бере 
алышат.

ашар (ashar.team) - краудфандинг платформасы. Чет өлкөлөрдөгү мекендештер тарабынан акча 
чогултуу аркылуу илимий, чыгармачыл, социалдык, экологиялык жана башка идеяларды жана 
инновацияларды жамааттык каржылоо.

Кыргызча психология (instagram.com/kgpsycom) - өлкөбүздө психологиялык ден соолукту жана 
сабаттуулукту өнүктүрүүгө жана колдоого багытталган кыргыз тилиндеги долбоор.

Караан (karaan.org) - көз карандысыз платформа, бул өлкөдө жана чет өлкөлөрдө жашаган 
жигердүү кыргызстандыктардан турат. Karaan Global контентти терең талдоо жана жогорку 
сапаттагы мазмунду сактоо менен көз карандысыз медианы түзүү идеясын жайылтат.

Кутуча (instagram.com/kutucha.club) - веб-дизайн студиясы, ал веб-дизайн, графикалык дизайн, 
UI/UX дизайн кызматтарын көрсөтөт. Кутуча Кыргызстандын кооз сайттарынын тизмесине, веб-
дизайн боюнча вики-сөздүгүнө жана бул тармакка да байланыштуу кыргыз тилинде пайдалуу 
кеңештерди түзөт.

чөйрө Форум - кыргызстандыктардын “Чөйрө” форуму “жаңы реалдуулуктун санариптик 
коддорун” колдонуу менен Кыргызстанды өнүктүрүүгө багытталган жалпы күч-аракеттерди, 
идеяларды жана долбоорлорду бир жерге топтоо үчүн кайдыгер карабаган кыргызстандык-
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тардын бирдиктүү командасын түзүүгө ниеттенүүдө.

ITJoop - бул программисттер үчүн кыргыз тилиндеги биринчи суроо-жооп платформасы.

KGDiaspora (kgdiaspora.org) - чет өлкөдөгү мигранттар үчүн платформа.

жер-Эне - экологиялык маданиятты калыптандыруу, жаратылышка аяр мамиле кылууга 
тарбиялоо, жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу максатында экологиялык 
билимдерди жайылтууга багытталган эко-долбоор.

MedJardam - дүйнө жүзү боюнча медициналык туризм жөнүндө  маалыматтарды камтыган 
кыргыз дарыгерлеринин онлайн-консультациялары үчүн аянтча.

устат - бул карьералык өсүү, бизнести өнүктүрүү жана жаңы кесиптер үчүн кыргыз тилиндеги 
заманбап онлайн курстардын платформасы.

Китепчи - бул кыргыз тилиндеги биринчи электрондук китеп дүкөнү. Китепчи авторлорго жана 
басмаларга китептерин жайгаштырууга жана сатууга мүмкүнчүлүк берет. Ал эми окурмандар 
заманбап технологияларды колдонуу менен электрондук китептерди тез жана оңой сатып алып, 
окуп жана уга алышат.

Kelechek.Digital - бул кыргыз тилдүү веб-студия, ал веб-иштеп чыгуулар жана сайттарды түзүү 
жагында сапаттуу кызматтарды сунуштайт.

Кажы-Кужу (kontentchi.com/author/kazhykuzhu) - кыргыз тилиндеги подкаст. Бул подкасттын 
негизги максаты кыргыз тилинде сапаттуу маалыматты көбөйтүү жана жайылтуу болуп саналат.

REC 55 (rec55.net.kg) - Кыргызстандагы үн жана дубляж студиясы. Чет элдик видео оюндарды, 
фильмдерди, сериалдарды кыргыз тилине которуу жана үн коштоо менен алектенет.

Ошондуктан чет өлкөлөрдөгү кыргыз диаспорасы үчүн коммуникациялык платформаны иштеп 
чыгууда социалдык тармактардын жана онлайн-каналдардын өзгөчөлүгүн дизайн, мазмуну, 
продуктунун таңгакталышы жана аны максаттуу аудиторияга жайылтуу, кызмат көрсөтүүлөрдү 
жайгаштыруу көз карашынан, ошондой эле өсүп келе жаткан аудиториянын жана онлайн 
аспаптардын интерактивдүүлүгүнүн көз карашынан кароо зарыл. 

Коммуникациялык платформа боюнча сунуштар. 

Диаспораларды картага салуу төмөнкү рекомендацияларды сунуштайт, алар диаспора өкүлдөрү 
менен жолугушуу учурунда да тастыкталган жана коммуникациялык стратегиясына жарым-
жартылай киргизилген:

«жөндөмдүүлүктөрдү өткөрүп берүү» программасы аркылуу Кыргыз Республикасынын 
өнүгүүсүнө өз салымын кошууга даяр диаспора мүчөлөрүнүн маалыматтык банкын түзүү;

диаспоранын мүчөлөрү катышкан билим берүү, кесиптик жана маданий долбоорлорду 
кошо алганда, ар кандай “жөндөмдүүлүктөрдү өткөрүп берүү” программаларын иштеп 
чыгуу жана жүзөгө ашыруу. Жөндөмдүүлүктөрдү өткөрүп берүү программалары тармактар, 
ишке ашыруу мөөнөттөрү, диаспоранын максаттуу топтору боюнча дифференцияланууга 
тийиш;

Кыргызстанда диаспоранын адистеринин ишине дем берүүнүн кыска мөөнөттүү, орто 
мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү негиздеги системасын иштеп чыгуу;

диаспоранын мүчөлөрүн мамлекеттик сыйлыктар, байгелер, ардак белгилер жана 
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сертификаттар менен сыйлоо жолу менен диаспорадагы жөндөмдүүлүктөрдү жана 
жетишкендиктерди таануу системасын иштеп чыгуу;

айрым адамдардын сиңирген эмгегин ЖМКда чагылдырууну, аларды консультациялык 
жана кеңешүүчү органдарга (анын ичинде мекендештер менен байланыш боюнча Кеңешке 
ж. б.) көрсөтүүнү, маанилүү иш-чараларды өткөрүүдө Кыргыз Республикасына чакырууну 
камсыз кылуу;

Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдары жана ӨЭУ тарабынан уюштурулган символдуу жана олуттуу кайрымдуулук 
жардамдары аркылуу диаспоранын мүчөлөрү тарабынан кайрымдуулукка дем берүү;

уюмдар жана диаспоранын мүчөлөрү менен онлайн-байланыштарды камсыз кылуу үчүн 
интерактивдүү жана ыңгайлуу веб-порталды иштеп чыгуу (эмгек маселелеринин укуктук 
аспекттери боюнча консультацияларды ж. б. кошкондо);

ар кайсы өлкөлөрдөн келген мекендештерди кызыкчылыктар боюнча (нетворкинг), 
анын ичинде долбоорлорду биргелешип ишке ашыруу үчүн бириктирүү,»краудфандинг» 
жүргүзүү;

жаңы келген иммигранттарга же кетүүнү пландап жаткандарга мекендештердин 
миграциялык тажрыйбасы жөнүндө маалымат берүү;

мамлекет менен диаспоранын өз ара аракеттенүүсүндө көпүрө катары кызмат кылуу; 
«ортомчу» же кээ бир өкмөттүк эмес уюмдар мындай платформанын ишин координациялоо 
үчүн жооптуу болушу керек.

Диаспораларды картага түшүрүү боюнча изилдөөдө сунушталган жогорудагы сунуштар 
коммуникациялык жактан да белгиленген.

1.8. SWOT тАлдоо

Бул – SWOT талдоо жогоруда сыпатталган бөлүмдөрдү талдоонун негизинде даярдалган:

миграция чөйрөсүндөгү мыйзамдык базанын;

миграциялык саясатты жөнгө салуучу стратегиялык документтердин;

миграция чөйрөсүндөгү жана миграция маселелерине тиешеси бар мурда жүргүзүлгөн 
изилдөөлөрдүн;

ушул коммуникациялык стратегияны иштеп чыгуу үчүн жүргүзүлгөн изилдөөнүн, максаттуу 
аудиторияларды жана алардын муктаждыктарын изилдөөнүн.

Чурдагы документтерди жана изилдөөлөрдү карап чыгуунун алкагында, коммуникациялык 
стратегиянын максатын жана стратегиялык мамилени тандоо үчүн күчтүү жана алсыз жактарын, 
мүмкүнчүлүктөрүн жана коркунучтарын талдоо жүргүзүлдү. 

Күчтүү жактары

Чет өлкөлөрдөгү мекендештерди колдоо жагында мыйзамдык база бар

Улуттук стратегиялык документтерде мекендештерди, мигранттарды колдоого карата 
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик саясатынын негизги түшүнүктөрү, принциптери 
жана максаттары аныкталган

2021-2030-жылдарга карата КР миграция саясаты жана концепциясы иштелип чыгып, 
ишке ашырыла баштады.

«Мекен-карта» аттуу мекендештерди колдоо программасы иштелип чыгып, ишке ашырыла 
баштады

Диаспоралык уюмдар активдүү иштеп, алардын өлкөнү өнүктүрүүгө жана жардам 
көрсөтүүгө багытталган демилгелери ишке киргизилди

Чет өлкөлөрдөгү диаспораларды бириктирүү демилгелери

Миграциялык саясат жагындагы стратегиялык документтерди ишке ашырууда мамлекеттик 
органдардын колдоону кошуп алганда эл аралык жана коомдук уюмдар тарабынан 
максатка багытталган колдоо көрсөтүлүп жатат.  

Диаспораларды картага түшүрүү орун алган

Чет өлкөлөрдөгү кыргыз диаспорасынын жана мекендештердин Кыргыз Республикасын-
дагы климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу контекстинде алардын инвестициялык же 
филантроптук жүрүм-турумун аныктоочу мотивациялык факторлорун изилдөө жана 
изилдөө жүргүзүлдү.

Коммуникациялык жана маалыматтык платформалар түзүлгөн жана иштеп жатат (www.
migrant.kg жана анын социалдык тармактардагы  баракчалары, коммуникациялык жана 
маалымат берүү каналдары жана топтору,  мигранттар үчүн маалымкаттар, жана башкалар).

алсыз жактары

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана мамлекеттик органдардын чет 
өлкөлөрдөгү мекендештерди жана мигранттарды колдоо жагындагы түзүмүн тез-тез 
реструктуралаштыруу

Чет өлкөлөрдөгү мекендештерди жана мигранттарды колдоо боюнча бирдиктүү саясий 
органдын жоктугу

Адам ресурстарынын жетишсиздиги, элчиликтерде жана консулдук кызматтарда 
натыйжалуу коммуникацияларды түзүү жана пайдалануу үчүн потенциалдын начардыгы, 
ошондой эле чет өлкөлөрдөгү диаспоралар, мекендештер жана мигранттар менен 
координациянын жана кызматташуунун жоктугу;

Мигранттардын мамлекеттик органдарга болгон ишениминин жоктугу

Чет өлкөлөрдөгү диаспоралар, мекендештер жана мигранттар менен план ченемдүү 
колдоо жана кызматташуу үчүн мамлекеттик каржылоонун жетишсиздиги

Өлкөнүн өнүгүүсүнө мекендештер менен мигранттардын инвестициясына жана 
жардамына ачык-айкындуулукту жана үзгүлтүксүз маалымдоону камсыз кыла турган 
(мүмкүн болушунча реалдуу убакыт режиминде) мониторинг жүргүзүү куралдарынын 
жоктугу;

Коммуникацияны системага салуу жана чет өлкөлөрдөгү мекендештер менен мигранттарды 
маалымдоо үчүн адамдык ресурстардын жана потенциалдын жоктугу
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Мониторинг инструментинин жоктугу жана мекендештер менен мигранттардын өлкөнү 
өнүктүрүүгө жардам көрсөтүүсү

Өлкөнү өнүктүрүүдө мекендештер менен мигранттардын инвестициясына жана 
жардамына мониторинг жүргүзүү аспаптарынын жоктугу

Өлкөнү өнүктүрүүнү инвестициялоо үчүн дем берүү чараларынын жоктугу

Коммуникациялык стратегияны ишке ашыруу үчүн адам ресурстарынын, потенциалдын 
жана каржылоонун жетишсиздиги

Ар кайсы өлкөлөрдөгү мекендештердин кызыкчылыктары боюнча (нетворкинг), анын 
ичинде долбоорлорду биргелешип ишке ашыруу үчүн биригүүнү каалабагандыгы

Мекендештердин жана мигранттардын мамлекеттик органдарга болгон ишенимин 
жогорулатуу мүмкүнчүлүктөрүнүн начар жүзөгө ашырылышы.

мүмкүнчүлүктөр

Мекенге таандык болуу - мекендештердин, анын ичинде ар кайсы өлкөлөрдө жүргөндөрдүн 
биргелешкен ишмердүүлүгү үчүн маанилүү байланыштыруучу фактор болуп саналат. Айрым 
учурлардын мисалында кесиптик принциптер боюнча биригүү туруктуу байланыштарды 
көрсөттү23. 

Диаспоралык уюмдардын, мекендештердин жана мигранттардын жигердүүлүгү, 
демилгелүүлүгү жана потенциалы

Кыргызстандын диаспораларынын брендин түзүү үчүн эрктин жана потенциалдын болушу

Диаспоралык уюмдар, мекендештер жана мигранттар тарабынан өлкөнү өнүктүрүү жана 
Кыргызстанды чет өлкөлөрдө илгерилетүү үчүн мамлекеттик органдар менен кызматташуу 
үчүн жогорку муктаждык, каалоо жана потенциал

Инвестицияларды, акча которууларды көбөйтүү, туризмди илгерилетүү жана башка 
маселелер боюнча диаспоралык уюмдар, мекендештер жана мигранттар тарабынан 
потенциалдын болушу

Колдо бар коммуникациялык платформаларды колдонуу жана кеңейтүү жана маалымат 
платформаларын жана тиркемелерди илгерилетүү

Жооптуу мамлекеттик органдар тарабынан диаспоралар, мекендештер жана мигранттар 
менен эки жактуу байланыш системасын жөнгө салуу.

Коркунучтар

Мамлекеттер, уюмдар жана жеке адамдар биринчи кезекте көңүл тийиш болгон дүйнөдөгү 
жалпы туруксуздук, глобалдык коркунучтар

Дүйнөдөгү жана өлкөдөгү финансылык туруксуздук

Миграция жагындагы мамлекеттик органдарда узакка созулган реструктуризациялоо 
процесстери
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Жана пландарды аткаруу потенциалынын начардыгы (каражаттар, адам ресурстары, 
саясий эрктин жоктугу)

Стратегиялык документтерди жана пландарды (каражаттар, адам ресурстары, саясый 
эрктин жоктугу) аткаруу потенциалынын чабалдыгы

Маалыматтык ресурстардын тез өнүгүшүнүн фонунда максаттуу аудиториянын көңүлүн 
алуу үчүн чоң атаандаштык

Максаттуу аудиториялардын маалыматтык стресси

Маалымат процесстеринин глобалдашуусу, маалыматты жайылтуунун ири каналдарынын 
алгоритмдеринин таасири (социалдык тармактар, мессенджерлер, мета-ааламдар ж.б.) 
жана “маалымат көбүкчөлөрүдүн” таасирине каршы туруунун татаалдыгы жана чыгымы 
(маалымат агымдарын адамдар эмес, глобалдык тармактардын кожоюндары башкарат).

өзгөрүүлөрдүн теориясы, коММуникациялык 
стратегиясынын Максаттары жана Милдеттери

2.1. өЗгөрүүлөрдүН теориясы

ЭГеРДе мамлекеттик уюмдар натыйжалуу маалымат алмашууну, эки 
жактуу байланышты сунуш кылууну жана алууну камсыз кылышса, кыргыз 
чет өлкөлөрдө жашаган диаспораларынын өкүлдөрү, мекендештер жана 
мигранттар менен байланыш каналдарын түзүшөт;

…ЭГеРДе чет өлкөлөрдө жашаган кыргыз диаспораларынын өкүлдөрү, 
мекендештер жана мигранттар мамлекет тарабынан колдоого алынып, 
кызыкдар болуп, ошондой эле өз убагында керектүү маалыматтарды 
жана эки жактуу байланыштарды алып турушса, бул өз кезегинде алардын 
мамлекетке болгон ишенимин арттырат;

…ОШОНДО бардык тараптар Кыргыз Республикасын жана өлкөнүн 
региондорун өнүктүрүүгө инвестиция жумшоо процессине, ошондой 
эле социалдык, экономикалык, билим берүү, маданий жана башка 
долбоорлорду ишке ашыруу аркылуу мекендештер менен мигранттарды 
колдоону күчөтүүгө тартылат.

2.2. стрАтегияНыН МАКсАттАры жАНА Милдеттери

Стратегиялык, ошондой эле коммуникациялык максаттарды жана милдеттерди калыптандыруу 
үчүн диаспораларды, мекендештерди жана мигранттарды өлкөнүн өнүгүүсүнө тартууга 
багытталган ишмердикти аныктаган стратегиялык документтер талданды.

Бул талдоонун, ошондой эле фокус-топтордун жана жеке жолугушуулардын негизинде, 
коммуникациялык ишмердиктин төмөнкүдөй стратегиялык максаты иштелип чыккан:

Мамлекеттик түзүмдөрдүн жана чет өлкөлөрдө жашаган кыргыз диаспораларынын 
өкүлдөрүнүн, мекендештердин жана мигранттардын натыйжалуу маалымат алмашуусу жөнгө 
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салынган жана өнүгүүдө, анын натыйжасында бардык тараптар Кыргыз Республикасын жана 
өлкөнүн региондорун өнүктүрүүгө инвестиция жумшоо процессине, ошондой эле социалдык, 
экономикалык, билим берүү, маданий жана башка долбоорлорду ишке ашыруу аркылуу 
мекендештердин жана мигранттардын катышуусун жана колдоосун күчөтүүгө тартылган.

Кырдаалды талдоонун жана стратегиялык мамиленин негизинде төмөнкүдөй коммуникациялык 
милдеттер иштелип чыкты, аларды чечүү төмөнкү милдеттерге жана натыйжаларга жетишүүгө 
өбөлгө түзөт:

1-милДет: Чет өлкөлөрдө жашаган кыргыз диаспоралары, мекендештер жана мигранттар 
тарабынан өлкө ичинде жана жашаган өлкөлөрүндөгү долбоорлорго инвестиция жумшоо 
идеясын илгерилетүү.

натыйжалар:

чет өлкөлөрдө жашаган кыргыз диаспораларынын, мекендештердин жана мигранттардын 
өкүлдөрү:

Кыргыз Республикасында социалдык, экономикалык, билим берүү, маданий жана 
башка долбоорлорду ишке ашырууга инвестиция жумшоо үчүн мүмкүнчүлүктөр 
жөнүндө маалымдар болушту;

долбоорлорду ишке ашыруу жерлеринин деңгээлинде аларды калыптандыруу 
процессине тартылган (инвестициялоо үчүн потенциалдуу долбоорлорду табуу үчүн 
жергиликтүү бийликтер жана жамааттар менен байланыш);

долбоорлорун ишке ашыруунун жүрүшү жана инвестиция жумшоонун натыйжалары 
жөнүндө маалымдар болушту;

долбоорлорду колдогон жана ишке ашырган мыкты тажрыйбалар жана адамдар 
жөнүндө, ошондой эле долбоорлор жашоо-турмушун өзгөргөн/жакшырткандар 
жөнүндө билишет.

2-милДет:  Өз ара аракеттенүү жана биргелешкен долбоорлор үчүн ишенимдүү өнөктөш 
катары мамлекеттик түзүмдөрдүн имиджин илгерилетүү.

натыйжалар:

миграция маселелери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар, ошондой 
эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары чет өлкөлөрдө жашаган кыргыз 
диаспораларынын өкүлдөрү, мекендештер жана мигранттар менен баарлашууда 
жеткиликтүү жана компетенттүү;

Кыргыз Республикасынын элчиликтери жана консулдуктары мекендештер жана мигранттар 
менен маалымат берүүнүн жана өз ара аракеттенүүнүн туруктуу иштеген натыйжалуу жана 
жеткиликтүү түйүнү болуп саналат.

3-милДет: Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын жана ЖӨБО органдарынын жана 
чет өлкөлөрдө жашаган кыргыз диаспораларынын, мекендештердин жана мигранттардын 
ортосундагы онлайн-аянтча жана эки тараптуу коммуникация үчүн башка мүмкүнчүлүктөр 
аркылуу натыйжалуу жана үзгүлтүксүз эки жактуу байланышты түзүү жана колдоо.

натыйжалар:

бардык кызыкдар тараптардын компетенттүү жана ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн 
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катышуусу менен биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу жана өз 
ара аракеттенүүнүн башка актуалдуу маселелери боюнча онлайн-аянтчада үзгүлтүксүз 
жолугушуулар өткөрүлүп турат;

Кыргыз Республикасынын элчиликтери менен консулдуктарына караштуу офлайн-
аянтчаларда чет өлкөлөрдө жашаган кыргыз диаспораларынын өкүлдөрү, мекендештер 
жана мигранттар менен үзгүлтүксүз жолугушуулар өткөрүлүп турат;

социалдык, экономикалык, билим берүү, маданий жана башка долбоорлорду 
инвестициялоо маселелери миграция жана мекендештер темасындагы бардык 
форумдардын (конференциялардын, курултайлардын, фестивалдардын ж. б.) күн 
тартибине үзгүлтүксүз киргизилип турат;

маалымат таратуучу онлайн-каналдары жана максаттуу аудитория менен өз ара аракеттенүү 
стратегиясы/тактикасы (таргет, илгерилетүү, тартуу, анын ичинде максаттуу аудиториянын 
географиялык артыкчылыктарына негизделген тартуу ж. б.); оптималдаштырылган жана 
натыйжалуу иштеп жатат;

максаттуу аудитория менен эки жактуу байланыш онлайн-куралдары оптималдаштырылган 
жана эки жактуу байланыш натыйжалары бардык каналдарда үзгүлтүксүз жайылтылып 
турат.

Максаттуу аудитория

Ушул коммуникациялык стратегиядагы максаттуу аудитория өз ара аракеттенүү планында 
аныкталган бардык кызыкдар тараптарга негизделет жана төмөнкүдөй сегменттеге бөлүнгөн: 
баштапкы аудитория - долбоордун максаттарына жетүү үчүн жүрүм-туруму өзгөрүшү керек 
болгон адамдар; экинчи аудитория - бул баштапкы топтогу адамдарга түздөн-түз таасир этүүчү 
адамдар жана үчүнчү аудитория - бул бүтүндөй коомго таасир этүүчү, лидер статусуна ээ, алар 
ресурстарды өзгөртүүгө багыттай турган жана адамдардын ишениминин аркасында ынандыруу 
жөндөмүнө ээ адамдар.

баштапкы топ

Экинчи топ

КР Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги, КР Тышкы иштер 
министрлиги, КР экономика жана коммерция министрлиги, КР Билим берүү жана илим 
министрлиги, КР Маданият, Маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги. КР 
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги, КР Климаттык каржылоо борбору жана КР Жаратылыш 
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ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги, КР Айыл чарба министрлиги, 
КР Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык 
мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары.

Миграция жана өнүктүрүү маселелерине тиешелүү КР башка министрликтери менен 
ведомстволору.

Өкмөттүк эмес жана эл аралык уюмдар, жеке сектор.

үчүнчү топ

гендердик-сезиМталдык МаМиле

Стратегияда гендердик сезимталдыкка карата мамиле миграциянын гендердик-сезимталдык 
аспектилери жөнүндө маалымдарлыкты, тартылган катышуучулардын гендердик курамын эске 
алуу менен коммуникациялык пландын иш-чараларын ишке ашырууда камсыз кылынышы керек. 
Ошондой эле стратегиянын гендердик аспекттери аялдардын жана балдардын, жаштардын 
укуктук аспектилерин камтышы жана алардын муктаждыктарын эске алышы керек

стратегиялык МаМилелер

Коммуникациялык стратегиянын максаттарына жетүү үчүн стратегиялык коммуникациялык 
мамилелер, аларга кантип жетишилет: коммуникациялык кийлигишүү кандай иш-аракеттерге 

34

Калк жана мигранттардын, 
мекендештердин жакын чөйрөсү

Коомдук пикирди калыптандыруу 
лидерлери, чет өлкөлөрдө жашаган 
кыргызстандык көрүнүктүү адамдар 

Мамлекеттик органдар Өкмөттүк эмес жана эл            
аралык уюмдар

Жеке  сектор



топтолот, бул иш-аракеттер бирдиктүү иш-аракеттер программасына, маалыматтык өнөктүккө 
кантип киргизиле же ар кандай маалыматтык платформаларда жүзөгө ашырыла тургандыгы 
сыпатталат. Алар өзгөрүүлөрдүн теориясын колдошот жана ар кандай кийлигишүүлөрдү, 
каналдарды жана контенттин форматтарын бирдиктүү программага бириктирип, 
коммуникациялык пландын конкреттүү активдүүлүгүндө ишке ашырылат.

Ошентип, коммуникациялык стратегия максаттуу топ менен өнөктөштөрдүн ортосундагы 
коммуникациялык иш-аракеттердин ырааттуулугун жана координациясын, ошондой эле бир 
эле учурда, же этап менен пландаштырылган өзгөрүүлөрдүн синергиясын камсыз кылган бир 
нече стратегиялык коммуникациялык  ыкмаларды камтыйт.

Стратегиялык коммуникациялык мамилелик ыкмалардын айкалышын аныктайт (мамилелердин 
сүрөттөмөсүн караңыз) жана уюшкан коммуникациялык ишмердик аркылуу белгилүү бир 
убакыт аралыгында ишке ашырылат .

Бул коммуникациялык стратегиянын башкы максаты - диаспораларды, мекендештерди жана 
мигранттарды Кыргыз Республикасын жана өлкөнүн региондорун өнүктүрүүгө инвестиция 
жумшоо процессине тартуу жана өзгөрүүлөр теориясында ага жетишүү үчүн коммуникациянын 
каналдарын жолго коюу сунушталат, алар натыйжалуу маалымат алмашууну, эки жактуу 
байланышты берүүнү жана алууну камсыз кылат. Ошондуктан онлайн жана оффлайн 
түз жолугушуулар (форумдар, конкурстар, тематикалык жолугушуулар, лабораториялар, 
консультациялар ж.б.) натыйжалуу стратегиялык мамиле болуп саналат, анткени дал ушул 
өтө кыска эки жактуу байланыш менен эки тараптуу түз байланыштын жетишсиздиги изилдөө 
этабында аныкталган канааттанбагандыктын, атап айтканда – максаттуу аудиториянын 
мамлекетке болгон ишениминин жоктугу, реалдуу инвестициялык долбоорлор жөнүндө 
маалыматтын жетишсиздиги, маалымат булактарына жеткиликтүүлүктүн жетишсиздиги 
себептеринин бири болуп саналат.

Бардык кызыкдар тараптардын өз ара аракеттенүү моделин түздөн-түз, бетме–бет жолугушуулар 
(биринчи кезекте ТИМдин - элчиликтердин жана консулдуктардын бөлүмдөрүнүн, ошондой 
эле ЭСКММ, ЖӨБО, ЭСБ, МЭК ведомстволорунун катышуусу менен) аркылуу кыргыз 
диаспораларынын өкүлдөрү, чет өлкөлөрдө жашаган мекендештер жана мигранттар мамлекет 
тарабынан колдоого жана кызыкчылыкка ээ боло турган ушундай коммуникацияны түзүү. Өз 
кезегинде алар өлкөнү өнүктүрүү үчүн долбоорлорду инвестициялоо идеясына тартылып жана 
салым кошуу үчүн маанилүү жана реалдуу мүмкүнчүлүк катары кабыл алышат.

Тикелей жолугушуулардын артыкчылыктары: бул эки тараптуу коммуникация  - максаттуу 
аудиториянын реакциясы дароо көрүнүп турат жана аны оңдоого болот; кызыгууну пайда кылуу 
жана кармап калуу жана коммуникациялык  максаттарына жетүү оңой; баарлашуу процессинде 
эмоционалдык компоненттин чоң таасири бар.

Мындай ыкманын кемчиликтери: форматтар, программалар жана башка элементтер жагында 
түз жолугушууларды жана стандарттуу эмес/ креативдүү чечимдерди кылдат даярдоо керек. 
Ал чакырылган катышуучулардын деңгээлине жана маанайына жараша болот – бул жерде 
мамлекет тарабынан ыйгарым укуктар берилген ведомстволордун өкүлдөрүнүн катышуусу 
маанилүү. Катышуучулардын санын чектебестен, дүйнө жүзү боюнча мындай жолугушууларды 
өткөрүүгө мүмкүндүк берген онлайн куралдардын мүмкүнчүлүктөрүн толук пайдалануу керек.

Дагы бир тоскоолдук – мамлекеттик органдардын түз коммуникациялык потенциалынын 
төмөндүгү. Ошол эле учурда, бул жерде компетенциялар, коммуникациялык көндүмдөр, ал 
эми эң негизгиси – изилдөө көрсөткөндөй, аларга азырынча жетишпей жаткан мамлекеттик 
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ведомстволордун өкүлдөрүнүн ыйгарым укуктары абдан маанилүү. Ошондуктан стратегиялык 
ыкмалардын арасында – потенциалды жогорулатуу аркылуу маалымат берүү жана мамилелерди 
түзүү (тренингдер, вебинарлар, хакатондор, иннолабдар, окуу модулдары-оффлайн жана 
онлайн) бар.

Кийинки багыттар буга чейин негизинен диаспоралар, мекендештер менен байланыш өнүккөн, 
бирок азырынча натыйжасыз болгон онлайн платформалар жана ресурстар менен байланыштуу. 
Булар «жаңы медиа» деп аталган – социалдык тармактар жана мессенджерлер, ошондой эле 
мобилдик ресурстар/аянтчалар/ -маалымдама, контент, оюн тиркемелери.

Артыкчылыктары: бул бүгүнкү күндө эң популярдуу маалымат булагы, алар көп сандагы ар 
кандай темада болот жана аларды башкаруу жана тескөө оңой. Мобилдик тиркемелерге келсек 
- бул эң популярдуу ресурстар, баарынан мурда - жаштар үчүн (телефондон кирүү), сапаттуу 
иштеп чыгылган болсо - көңүлдү жакшылап тартат жана кармап турат. 

Ушул ыкмалардын кемчиликтери жөнүндө айта турган болсок, бүгүнкү күндө социалдык 
тармактарда жана мессенджерлерде көңүл буруу үчүн чоң атаандаштык бар экендигин белгилей 
кетүү керек, алардын бардыгы колдонуучулардын өз ара аракеттенүү алгоритмдерине ээ жана 
күч-аракетти, ресурстарды жана потенциалды талап кылат, ал эми өз аянтчалары үчүн-алдыга 
жылуу үчүн көп күч-аракет жана каржы. Мобилдик тиркемелер -жасалышы чыгымдуу (ресурстар, 
креатив), алдыга жылуу үчүн күч-аракет талап кылынат, тиркемелер рыногунда атаандаштык 
жогору.

Салттуу маалымат каражаттарын колдонуу (маалымат агенттиктеринин сайттары, басылмалар) 
максатка жетүү үчүн ийгиликтүү коммуникациялык стратегия болушу мүмкүн, анткени булар 
көпчүлүккө белгилүү болгон байланыш каналдары, алар таанымал, ыкчам, журналисттик 
ыкмаларды сунушташат (сапаттуу журналистиканын стандарттары). үзгүлтүксүз чыгуу, туруктуу 
аудитория.

Максаттуу аудитория менен байланышуунун дагы бир стратегиялык ыкмасы - бул долбоор 
катары автордук контент. Бул мультимедиялык сторителлинг, фильмдер, оюн контенттенри, 
ийгиликтин тарыхы. Коммуникациялык стратегиянын милдеттеринин бири - өз мекенинде 
маанилүү социалдык, маданий, бизнес долбоорлорду инвестициялоо идеясына тартуу жана 
кызыктыруу. Бул жерде жөнөкөй адамдардын жана буга чейин инвестиция салгандардын жана 
ушул аракеттердин натыйжасында жашоосу жакшы жакка өзгөргөн адамдардын окуялары 
ачкыч болушу мүмкүн.

Артыкчылыктары: сторителлинг өзүнө тартат жана көңүл бурдурат; теманы терең ачып берет; 
жана эң негизгиси, темага болгон мамилеге таасир этет.

Кемчиликтери: сапаттуу автордук контент– кымбат; кызыктуу креативдүү авторлор аз; кеңири 
аудиторияга жетүү үчүн күч-аракет талап кылынат.

Таблица “Максаттуу аудитория менен коммуникациядагы стратегиялык мамилелер” - 
3-тиркемени караңыз.
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тобокелдиктер жана аларды азайтуу стратегиясы

№ КорКунуч/тобоКелДиК стратегиялыК мамиле
1 Дүйнөдөгү жалпы туруксуздук, биринчи 

кезекте мамлекеттер, уюмдар жана жеке 
адамдар жооп бериши керек болгон 
глобалдык коркунучтар.

Дүйнөдөгү жана өлкөдөгү каржылык 
туруксуздук.

Алдын-алуучу жана адаптациялык 
чараларды иштеп чыгуу 

Маалымдоо үчүн каражат чогултуу 
максатында өнүктүрүү боюнча 
өнөктөштөр менен иш алып баруу.

2 Мамлекеттик органдарда миграция жа-
гындагы реструктуризациялоонун узакка 
созулган процесстерин жөнгө салуу.

Мамлекеттик деңгээлде  мониторинг 
механизмдерин түзүү 

3 Стратегиялык документтерди жана план-
дарды (каражаттар, адам ресурстары, 
саясий эрктин жоктугу) аткаруу потенциа-
лынын начардыгы

Жүйөлүү жана иштей турган мамлекеттик 
механизмдерди түзүү. 

4 Маалыматтык ресурстардын тез 
өнүгүшүнүн фонунда максаттуу 
аудиториянын көңүлүн бурдуруу үчүн чоң 
атаандаштык. 

Максаттуу топтор менен иштөө үчүн 
маалыматтык технологиялар жагындагы 
потенциалды жана квалификацияны 
туруктуу жогорулатуу. 

5 Максаттуу аудиториялардын маалыматтык 
стресси.

Максаттуу аудиториянын 
муктаждыктарына жооп берген сапаттуу 
контентти түзүү жана тиешелүү каналдар 
аркылуу натыйжалуу илгерилетүү. 

6 Маалымат процесстеринин глобалдашуусу, 
маалыматты жайылтуунун ири 
каналдарынын алгоритмдеринин таасири 
(социалдык тармактар, мессенджерлер, 
мета-ааламдар ж.б.) жана «маалымат 
көбүкчөлөрүнүн» таасирине туруштук 
берүүнүн татаалдыгы жана чыгымы 
(маалымат агымдарын адамдар эмес, 
глобалдык тармактардын кожоюндары 
башкарат). 

Маалыматтык технологиялар жагында 
потенциалды жана  квалификацияны 
туруктуу жогорулатуу 
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коММуникациялык  план
Эскертүү:  Миграциялык саясат Концепциясынын (2022-2025-жылдар) биринчи этабын жүзөгө ашыруу боюнча иш-чаралардын Планы 
дал ушул мезгилде иштелип чыккандыгын эске алуу менен 2022-2025-жылдар мезгилине карата иштелип чыккан мүмкүн болгон 
коммуникациялык пландын мисалы.

Коммуникациялык 
активдүүлүк Күтүлгөн натыйжалар Коммуникация 

каналдары индикаторлор жоопкерчилик

мезгил-
дүүлүк/

жүзөгө ашы-
руу мөөнөтү

бюджет 24

уюштуруу-КоорДинациялыК араКеттер/чыгымДар
жеткиликтүү онлайн 
аянтчаларды 
жана ресурстарды 
оптималдаштыруу
(артыкчылыктуу тил 
-кыргыз тили)

Консультанттар 
тобун ишке тартуу 
(курамында: топтун 
жетекчиси, (IT) иштеп 
чыгуу, илгерилетүү / 
таргетинг, талдоо,
контентти кайра 
түзүү.) 

сайт  https://migrant.kg :
1. Сайттын структурасы 
жана дизайны 
оптималдаштырылган:                          
а) БА артыкчылыктарына 
жана суроо-талаптарына 
басым жасоо менен сайттын 
композициялык-тематикалык 
моделин түзүү 
б) колдонууга ыңгайлуу 
мазмундуу-графикалык 
композиция, дизайн жана 
сайт боюнча навигация 
в) «Чөйрө» платформасынын 
сайттарына интеграцияланган 
инвестициялык 
долбоорлордун маалымат 

ЭКСММ, ТИМ, 
элчиликтердин 
сайттары, 
мессенджерлердеги 
каналдар жана 
социалдык 
тармактардагы 
барактар

https://migrant.kg/

“Мигранттын 
маалымдамасы” 
мобилдик 
тиркемеси

максаттуу 
аудиторияга жетүү
максаттуу 
аудиторияны 
тартуу
көрүү тереңдиги
кайталанган 
постторду каттоо
контент-планынын 
болушу

Ошондой эле, 
кыйыр түрдө 
төмөнкү сандык 
көрсөткүчтөр:  

сайттар үчүн 
контенттин саны       

ЭКСММ, ТИМ 
Өнүгүү боюнча 
өнөктөр

2022–2023 Концепциясын 
жүзөгө ашырууга 
бөлүнгөн 
бюджеттик 
каражаттардан

Консультанттар 
тобунун ишине 
акы төлөө ((IT) 
иштеп чыгуу, 
илгерилетүү, 
талдоо, 
контентти кайра 
түзүү топтун 
жетекчиси)

коммуникационный план
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24Сумма стратегияны жазуу учурунда көрсөтүлгөн, 2022-жылдын  сентябры. КР экономикалык кырдаалга жараша өзгөрүшү мүмкүн.
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Коммуникациялык 
активдүүлүк Күтүлгөн натыйжалар Коммуникация 

каналдары индикаторлор жоопкерчилик

мезгил-
дүүлүк/

жүзөгө ашы-
руу мөөнөтү

бюджет 

маалымат базасы кошулду 
г) бардык чечимдер 
сайтка мигранттардын/
мекендештердин негизги 
тематикалык суроо-
талаптары боюнча бирдиктүү 
«кирүү чекити» болууга 
мүмкүндүк берет 
д) сайт десктоп үчүн да, 
мобилдик версиясы үчүн да 
бирдей көрсөтүлгөн  жана 
ыңгайлуу 
е) сайт мигранттар жана 
мекендештер үчүн бардык 
жаңылыктардын эң 
популярдуу агрегатору 
болууга тийиш. 

2.Ресурстарды толтуруу: 
а) сайттын мазмундуу 
саясаты иштелип чыкты 
жана «Мигранттын 
маалымдамасы» мобилдик 
тиркемеси менен 
интеграцияланды
б) БА менен өз ара

социалдык 
тармак/
мессенджер үчүн 
контенттин саны 
(кайра түзүү)

коммуникационный план
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Коммуникациялык 
активдүүлүк Күтүлгөн натыйжалар Коммуникация 

каналдары индикаторлор жоопкерчилик

мезгил-
дүүлүк/

жүзөгө ашы-
руу мөөнөтү

бюджет 

аракеттенүү жакшыртылды 
(таргет, алга жылдыруу, 
тартуу ж. б.) 
в) контентти кайра түзүү 
тематикалык-графикалык 
концепциясы иштелип чыкты, 
г) контент-план иштелип 
чыкты, ж. б.

3. Эксперттик баалоонун 
натыйжалары 
боюнча «Мигранттын 
маалымдамасы» мобилдик 
тиркемеси жеткире иштелип 
чыкты, анын ичинде: 
а) кыргыз тилдүү аудитория 
үчүн тиркеменин аталышын 
ребрендинг + мигранттар/
мекендештер арасында толук 
илгерилетүү
б) колдонууга ыңгайлуу 
мазмундуу-графикалык 
композиция, дизайн жана 
тиркеме боюнча навигация  
в) бардык чечимдер 
тиркемеге мигранттардын / 

коммуникационный план
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Коммуникациялык 
активдүүлүк Күтүлгөн натыйжалар Коммуникация 

каналдары индикаторлор жоопкерчилик

мезгил-
дүүлүк/

жүзөгө ашы-
руу мөөнөтү

бюджет 

мекендештердин негизги 
маалымдама суроо-
талаптары боюнча бирдиктүү 
«кирүү чекити» болууга 
мүмкүндүк берет

сайттарда жана 
ресурстарда эки 
жактуу байланыш 
куралдарын 
оптималдаштыруу
(артыкчылыктуу тил 
-кыргыз тили)
 
Консультанттар 
тобун ишке тартуу 
(курамында: топтун 
жетекчиси, (IT) иштеп 
чыгуу, илгерилетүү / 
таргетинг, талдоо,
контентти кайра 
түзүү.) 

Колдо бар эки жактуу 
байланыш куралдары 
талданды жана 
жакшыртылды/жаңы  
https://migrant.kg/ сайты 
жана «Мигранттын 
маалымдамасы” мобилдик 
тиркемеси түзүлдү

ЭКСММ, ТИМ, 
элчиликтердин 
сайттары, 
мессенджерлердеги 
каналдар жана 
социалдык 
тармактардагы 
барактар

https://migrant.kg/

“Мигранттын 
маалымдамасы” 
мобилдик 
тиркемеси

ЭБ куралдарынын 
саны
кайрылуулардын 
жана жооптордун 
саны жана өсүшү
Кайрылууларга 
берилген 
жооптордун саны 
жана ылдамдыгы
жооп берүү 
ылдамдыгынын 
өсүшү

ЭСКММ, ТИМ
Өнүгүү боюнча 
өнөктөр

2023 Бюджет колдо 
бар онлайн- 
аянтчаларды 
жана ресурстар-
ды оптимал-
даштыруу сум-
масына кирет 
(жогорку сапты 
караңыз)

маалыматтык 
коштоону камсыз 
кылуу үчүн 
контенттик команда

SMM-менеджер
Контент-менеджер
Фото, видеограф
Дизайнер
Редактор-координатор

ЭКСММ, ТИМ, 
элчиликтердин 
сайттары, 
мессенджерлердеги 
каналдар жана 

сайттар үчүн 
контенттин саны 
социалдык 
тармактар/
мессенджерлер

ЭСКММ
Өнүгүү боюнча 
өнөктөр 

2023–2025 Концепциясын 
жүзөгө ашырууга 
бөлүнгөн 
бюджеттик 
каражаттардан

коммуникационный план
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Коммуникациялык 
активдүүлүк Күтүлгөн натыйжалар Коммуникация 

каналдары индикаторлор жоопкерчилик

мезгил-
дүүлүк/

жүзөгө ашы-
руу мөөнөтү

бюджет 

социалдык 
тармактардагы 
барактар

https://migrant.kg/

“Мигранттын 
маалымдамасы” 
мобилдик 
тиркемеси

үчүн контенттин 
саны
максаттуу  
аудиторияны 
камтуу
максаттуу  
аудиторияны 
тартуу 
кароонун 
тереңдиги
кайра кайтарылган 
посттордун саны
контент-пландын 
болушу

транспорттук 
чыгымдар 
(контенттик топ 
үчүн)

Контенттик 
командада 
иштөөнүн 1 
жылы үчүн 
каражат. 

Концепциясын 
жүзөгө ашырууга 
бөлүнгөн 
бюджеттик 
каражаттардан

коммуникационный план
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Коммуникациялык 
активдүүлүк Күтүлгөн натыйжалар Коммуникация 

каналдары индикаторлор жоопкерчилик

мезгил-
дүүлүк/

жүзөгө ашы-
руу мөөнөтү

бюджет 

суткалык чыгымдар 
(контенттик топ 
үчүн)

Концепциясын 
жүзөгө ашырууга 
бөлүнгөн 
бюджеттик 
каражаттардан

Коммуникациялык 
планды аткарууга 
мониторинг жана 
баа берүү

Мониторинг жана баа 
берүүнүн натыйжалары 
боюнча отчёттор

коммуникациялык 
пландын 
аткарылышынын 
сандык 
көрсөткүчтөрү
интернет-
статистика
максаттуу 
аудиторияны 
сурамжылоонун 
натыйжалары 
(телефон/ же 
онлайн аркылуу)

отчёттордун саны
сунуштарды саны

ЭСКММ
Өнүгүү боюнча 
өнөктөр

2022–2025
1-вариант: 
Коммуника-
циялык план-
ды жүзөгө 
ашыруу 
мөөнөтүнүн 
акырында 
2-вариант: 
Коммуника-
циялык план-
ды жүзөгө 
ашыруу 
мөөнөтүнүн 
башында 
жана акырын-
да. 

Концепциясын 
жүзөгө ашырууга 
бөлүнгөн 
бюджеттик 
каражаттардан

Диаспоралар 
менен 
коммуникация 
маселелери боюнча

Элчиликтердин түзүмүндө 
мекендештер, диаспоралар, 
мигранттар менен 
коммуникация үчүн жооп

Офлайн/онлайн жолугушуулардын 
саны
суроо-талаптарга 
жооптордун саны

ТИМ 2022–2025 Мамлекеттик-
бюджеттин 
чыгымдарына 
ылайык 

коммуникационный план
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Коммуникациялык 
активдүүлүк Күтүлгөн натыйжалар Коммуникация 

каналдары индикаторлор жоопкерчилик

мезгил-
дүүлүк/

жүзөгө ашы-
руу мөөнөтү

бюджет 

элчиликтердин    
күч-аракети

берген  кошумча бирдик суроо-талаптарды 
иштетиүүнүн 
ылдамдыгы
камтуу

элчиликтердин 
жана консулдук-
тардын ишине  
кызматкерлер-
дин потенциа-
лын жогорулатуу 
жана штаттык 
санын кеңейтүү/
оптималдашты-
руу 
ошондой эле 
миграция 
Концкпциясын 
жүзөгө ашырууга 
бөлүнгөн 
бюджеттик 
каражаттардан

тиКелей жолугушуулар

«онлайн-мекен-
деш»: мекендештер 
жана мигранттар 
менен онлайн-жолу-
гушуулар

Мекендештер менен 
мигранттардын мамлекеттик 
органдардын, ЖӨБ 
органдарынын ыйгарым 
укуктуу кызматкерлери, 
коомдук уюмдар менен 
үзгүлтүксүз эки тараптуу 
тикелей байланышы: 

Коммуникациялык 
онлайн 
платформа (Zoom, 
Tems, Telegram жана 
башкаларга 
онлайн-трансляция 
Жолугушууларды 
жазып 

жолугушуулардын 
саны
катышуучулардын 
саны
кайра 
кайтарылган 
посттордун саны

ЭСКММ, ТИМ 
СӨМ
ЖӨБО
Президенттин 
алдындагы 
мекендештер
менен 
байланышуу 

2023–2025

2-варианттын 
сааттык алка-
гында 2 айда 
1 жолу

Миграция 
боюнча 
Концепцияны 
жүзөгө ашырууга 
бөлүнгөн 
каражаттардан

коммуникационный план
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Коммуникациялык 
активдүүлүк Күтүлгөн натыйжалар Коммуникация 

каналдары индикаторлор жоопкерчилик

мезгил-
дүүлүк/

жүзөгө ашы-
руу мөөнөтү

бюджет 

 - маалымдоо
суроо-жооптор
ишке ашырылган 
долбоорлор жөнүндө 
окуялар
потенциалдуу долбоорлорго 
сереп

алууларды илгери-
летүү (ЭСКММ, 
элчиликтердин, 
мекендештер ую-
мдарынын сайт-
тары, социалдык 
тармактардагы/  
мессенджерлердеги 
каналдар) 
YouTubeдагы архив
https://migrant.kg/
«Мигранттын маа-
лымдамасы” мо-
билдик тиркемеси

боюнча Кеңеш, 
миграция 
маселеси боюнча 
боюнча 
Координациялык 
Кеңеш,
Кыргыз 
Республикасы-
нын Жогорку 
Кеңешинине 
Төрагасынын 
алдындагы 
миграция чет 
өлкөлөрдөгү 
мекендештер 
жана диаспора-
лардын маселеси 
боюнча Кеңеш 

Иштин 
структурасы 
жана чыгымдар:
1. Концепти 
жана форматты 
иштеп чыгуу
2. Аянтса үчүн 
акы төлөнүүчү 
аккаунт
3. Дизайнер
4. Илгерилетүү 
(таргетинг,    
жарнама)
5. Социалдык 
тармактар жана  
мессенджерлер 
үчүн кайра 
түзүлгөн 
контент.

Элчиликтер 
уюштурган 
мекенинде 
долбоорлорго 
инвестиция 
жумшоо боюнча 
тематикалык 
жолугушуулар

Актуалдуу маселелер 
жана долбоорлорду 
инвестициялоо үчүн 
мүмкүнчүлүктөр боюнча 
мекендештердин жана 
мигранттардын ТИМдин 
ыйгарым укуктуу 
кызматкерлери менен эки

Жолугушуулардын 
жыйынтыктарын 
илгерилетүү 
(ТИМдин, 
элчиликтердин, 
мекендештер 
уюмдарынын 
сайттары, 

жолугушуулардын 
саны
катышуучулардын 
саны
кайра кайтарылган 
посттордун саны

ТИМ, элчиликтер, 
консулдуктар
ЭКМ, ЭСКММ, 
ЖӨБО катышуусу 
менен

Ар бир 
элчиликте 
жылына 1 
жолу

Бюджеттен 
бөлүнгөн 
каражаттардан:

элчиликтер, 
консулдуктар-
дын 
ишмердигине;

коммуникационный план
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Коммуникациялык 
активдүүлүк Күтүлгөн натыйжалар Коммуникация 

каналдары индикаторлор жоопкерчилик

мезгил-
дүүлүк/

жүзөгө ашы-
руу мөөнөтү

бюджет 

тараптуу үзгүлтүксүз тикелей 
байланышы

социалдык 
тармактардагы жана 
мессенджерлер-
деги каналдар )
https://migrant.kg/

«Мигранттын 
маалыматы» 
мобилдик 
тиркемеси 
Маалымат 
агенттиктери, ЖМК 
«Мигранттын 
маалымдамасы” 
мобилдик 
тиркемеси

Президенттин 
алдындагы 
мекендештер 
менен
байланышуу 
боюнча Кеңеш, 
миграция 
маселеси боюнча 
Координациялык 
Кеңеш, Кыргыз 
Республикасы-
нын Жогорку 
Кеңешинине 
Төрагасынын 
алдындагы 
миграция чет 
өлкөлөрдөгү 
мекендештер 
жана диаспора-
лардын маселеси 
боюнча Кеңеш

Миграция 
боюнча 
Концепцияны 
жүзөгө 
ашырууга.

инвестициялык 
мыкты долбоор 
үчүн «мыкты 
мекендеш» 
сыйлыгы

Мекендештер жана 
мигранттар тарабынан 
долбоорлорду 
инвестициялоого карата оң 
мамилени калыптандыруу

Конкурстун 
жыйынтыктарын 
илгерилетүү 
(ЭСКММ, ТИМдин, 
элчиликтердин, 
мекендештер 

кайра 
кайтарылган 
посттордун жана 
маалыматтык 
билдирүүлөрдүн 
саны

ЭСКММ, ТИМ

Президенттин 
алдындагы 
мекендештер 
менен 

2 жыл-
да 1 жолу 
(2023-жылдан 
баштап)

Миграция 
боюнча 
Концепцияны 
жүзөгө ашырууга 
бөлүнгөн 
бюджеттик 

коммуникационный план
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Коммуникациялык 
активдүүлүк Күтүлгөн натыйжалар Коммуникация 

каналдары индикаторлор жоопкерчилик

мезгил-
дүүлүк/

жүзөгө ашы-
руу мөөнөтү

бюджет 

уюмдарынын 
сайттары, 
социалдык 
тармактардагы жана 
мессенджерлердеги 
каналдар )
https://migrant.kg/

«Мигранттын 
маалыматы» 
мобилдик 
тиркемеси
https://choyro.com  
https://choyro.co 
https://ashar.team/
product/choyro-co

Маалымат 
агенттиктери, ЖМК

байланышуу 
боюнча Кеңеш, 
миграция 
маселеси боюнча 
Координациялык 
Кеңеш,
Кыргыз 
Республикасы-
нын Жогорку 
Кеңешинине 
Төрагасынын 
алдындагы 
миграция чет 
өлкөлөрдөгү 
мекендештер 
жана диаспора-
лардын маселеси 
боюнча Кеңеш

каражаттардан.

мекенинд 
инвестиция 
жумшоого 
мекендештерди 
тартуу темасында 
манасчыларлын 
конкурсу

Долбоорлорду колдогон 
жана ишке ашырган мыкты 
тажрыйбалар жана адамдар, 
ошондой эле бул долбоорлор 
жашоосун өзгөрткөн/
жакшырткан адамдар 
жөнүндө маалымат берүү
Максаттуу аудиториянын 

Офлайн/онлайн ЭСКММ, ТИМ 
ЖӨБО
Президенттин 
алдындагы ме-
кендештер менен 
байланышуу 
боюнча Кеңеш, 
миграция

Миграция 
боюнча 
Концепцияны 
жүзөгө ашырууга 
бөлүнгөн 
бюджеттик 
каражаттардан.

коммуникационный план
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Коммуникациялык 
активдүүлүк Күтүлгөн натыйжалар Коммуникация 

каналдары индикаторлор жоопкерчилик

мезгил-
дүүлүк/

жүзөгө ашы-
руу мөөнөтү

бюджет 

инвестициялоо 
мүмкүнчүлүгүнө болгон 
мамилесин калыптандыруу

маселеси боюнча 
Координациялык 
Кеңеш,
Кыргыз Респу-
бликасынын 
Жогорку Кеңеши-
нине Төрагасы-
нын алдындагы 
миграция чет 
өлкөлөрдөгү ме-
кендештер жана 
диаспоралардын 
маселеси боюнча 
Кеңеш

журналисттер үчүн 
“адамдардын 
турмушун 
өзгөрткөн инвести-
циялар” конкурсу

Долбоорлорду колдогон 
жана ишке ашырган мыкты 
тажрыйбалар жана адамдар, 
ошондой эле бул долбоорлор 
жашоосун өзгөрткөн/
жакшырткан адамдар 
жөнүндө маалымат берүү

Конкурстун 
жыйынтыктарын 
илгерилетүү 
(ЭСКММ, ТИМдин,  
элчиликтердин, 
мекендештер
уюмдарынын 
сайттары, 
социалдык тар-
мактардагы жана 
мессенджерлердеги 
каналдар )
https://migrant.kg/

конкурстук 
иштердин саны
максаттуу 
аудиторияны
камтуу

ЭСКММ, ТИМ
ММСЖСМ

2 жылда 1 
жолу («Мыкты 
Мекендеш» 
конкурсунун 
алкагында 
жыйынтыгын 
чыгаруу) 

Миграция 
боюнча 
Концепцияны 
жүзөгө ашырууга 
бөлүнгөн 
бюджеттик 
каражаттардан.

коммуникационный план
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Коммуникациялык 
активдүүлүк Күтүлгөн натыйжалар Коммуникация 

каналдары индикаторлор жоопкерчилик

мезгил-
дүүлүк/

жүзөгө ашы-
руу мөөнөтү

бюджет 

«Мигранттын 
маалыматы» 
мобилдик 
тиркемеси

Маалымат 
агенттиктери, ЖМК 

негизги 
иш-чаралардын 
күн тартибинде 
инвестиция 
жумшоого 
диаспораларды 
тартуу темасын 
актуалдаштыруу

Диаспораларды инвестиция 
жумшоого туруктуу негизде 
тартуу темасы ар кандай 
деңгээлдеги форумдардын 
күн тартибине киргизилген 
(Курултайлар, Бизнес 
форумдар, конференциялар, 
тегерек столдор, 
кызыкдар тараптар менен 
жолугушуулар ж. б.)

Онлайн/офлайн
иш-чаралардын 
аянтчалары

«Мигранттын 
маалымдамасы” 
мобилдик 
тиркемеси

Маалымат 
агенттиктери, ЖМК

тема күн 
тартибине 
киргизилген 
иш-чаралардын 
саны 

ЭСКММ
ЖӨБО
ТИМ,
Элчиликтер
Консулдуктар
МЭК 
ММСЖСМ
Өнүгүү боюнча 
өнөктөштөр 

Президенттин 
алдындагы 
мекендештер 
менен 
байланышуу 
боюнча Кеңеш, 
миграция ма-
селеси боюнча 
Координациялык 
Кеңеш,

2022–2025 Миграция 
боюнча 
Концепцияны 
жүзөгө ашырууга 
бөлүнгөн 
бюджеттик 
каражаттардан.

коммуникационный план
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Коммуникациялык 
активдүүлүк Күтүлгөн натыйжалар Коммуникация 

каналдары индикаторлор жоопкерчилик

мезгил-
дүүлүк/

жүзөгө ашы-
руу мөөнөтү

бюджет 

Кыргыз Республи-
касынын Жогорку 
Кеңешинине 
Төрагасынын 
алдындагы 
миграция чет 
өлкөлөрдөгү 
мекендештер 
жана диаспора-
лардын маселеси 
боюнча Кеңеш

«инвест-челлендж»: 
жаштар үчүн инве-
стициялык стартап 
конкурстарынын 
акселерациялык 
лабораториясы

Жаш мекендештер 
инвестициялык 
стартаптардын долбоорлорун 
сунушташты.
Жеңүүчүлөр ишке ашыруу 
гранттарын алышты 

Конкурстун 
жыйынтыктарын 
илгерилетүү 
(ЭСКММ, ТИМдин, 
элчиликтердин, ме-
кендештер уюмда-
рынын 
сайттары, 
социалдык 
тармактардагы жана 
мессенджерлердеги 
каналдар )
https://migrant.kg/

«Мигранттын 
маалыматы»

берилген 
гранттардын саны

ММСЖСМ
ЭСКММ
ЖӨБО
ТИМ,
Элчиликтер
Консулдуктар 
МЭК
Өнүгүү боюнча 
өнөктөштөр

2024 Миграция 
боюнча 
Концепцияны 
жүзөгө ашырууга 
бөлүнгөн 
бюджеттик 
каражаттардан.

коммуникационный план

50



Коммуникациялык 
активдүүлүк Күтүлгөн натыйжалар Коммуникация 

каналдары индикаторлор жоопкерчилик

мезгил-
дүүлүк/

жүзөгө ашы-
руу мөөнөтү

бюджет 

мобилдик 
тиркемеси

https://choyro.com  
https://choyro.co  
https://ashar.team/
product/choyro-co

Маалымат 
агенттиктери, ЖМК

билим берүү Компоненти
миграция 
маселелери боюнча 
ыйгарым укуктуу 
мамлекеттик 
органдардын
кызматкерлеринин 
потенциалын 
жогорулатуу

Миграция маселелери 
боюнча ыйгарым укуктуу 
мамлекеттик органдардын 
кызматкерлери, ошондой эле 
жергиликтүү өз алдынча
башкаруу органдары 
кыргыз диаспораларынын 
өкүлдөрү, чет өлкөлөрдө 
жашаган мекендештер 
жана мигранттар менен 
баарлашууда жеткиликтүү 
жана компетенттүү.

Тренинг офлайн 
тренингдердин 
саны
онлайн 
тренингдердин 
саны

ЭСКММ
ЖӨБО
ТИМ,
Элчиликтер
Консулдуктар
ЭКМ

2023 Миграция 
боюнча 
Концепцияны 
жүзөгө ашырууга 
бөлүнгөн 
бюджеттик 
каражат
тардан.

миграция маселеле-
ри боюнча ыйгарым 
укуктуу мамлекет

Басма сөз кызматтарынын 
кызматкерлери жана 
социалдык тармактардын

Тренингдер офлайн 
тренингдердин 
саны

ЭСКММ
ЖӨБО
ТИМ

2023 Миграция 
боюнча 
Концепцияны

коммуникационный план
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Коммуникациялык 
активдүүлүк Күтүлгөн натыйжалар Коммуникация 

каналдары индикаторлор жоопкерчилик

мезгил-
дүүлүк/

жүзөгө ашы-
руу мөөнөтү

бюджет 

тик органдардын 
басма сөз кызматта-
рынын кызматкер-
лерин жана социал-
дык тармактардын 
жана каналдардын 
администраторло-
рун окутуу

жана каналдардын 
администраторлору 
контентти даярдоо жана 
аны кеңири аудиторияга 
жайылтуу дараметин 
жогорулатышты

онлайн 
тренингдердин 
саны

ЭКМ
СӨМ

жүзөгө ашырууга 
бөлүнгөн 
бюджеттик 
каражаттардан.

социалдык жана 
маданий долбоор-
лорду инвестиция-
лоо боюнча онлайн 
курстар

Мекендештер, мигранттар 
каржыны башкаруу жана 
инвестиция салууну 
үйрөнүштү
Темалар:
Инвестицияларды башкаруу
Жеке каржыны башкаруу
Долбоорду башкаруу
Өнөктөштүк долбоорлору 
жана инвестициялар
Краудфандинг
Инвестицияларды тартуу

Онлайн модулдар

YouTubeдагы архив
https://migrant.kg/
«Мигранттын маа-
лымдамасы” мо-
билдик тиркемеси

https://choyro.com  
https://choyro.co  

курстардын саны
окугандардын 
саны

ЭСКММ
ББМ
ЖӨБО
ТИМ
ЭКМ
АЧМ

Өнүгүү 
боюнча 
өнөктөштөр 
(еБРР
ЭМУ
ГИЗ)

2023–2024 Миграция 
боюнча 
Концепцияны 
жүзөгө ашырууга 
бөлүнгөн 
бюджеттик 
каражаттардан.

мекендештердин 
ичинен ийгиликтүү 
инвесторлордун 
жана белгилүү 
инсандардын, “чет

Мекендештер жана 
мигранттар долбоорлорду 
колдогон жана ишке ашырган 
мыкты тажрыйбалар жана 
адамдар, ошондой эле

Коммуникациялык 
онлайн платфор-
ма (Zoom, Tems, 
Telegram жана баш-
каларга онлайн-

вебинарлардын 
саны

ЭСКММ
ЖӨБО
ТИМ

Миграция 
боюнча 
Концепцияны 
жүзөгө ашырууга 
бөлүнгөн

коммуникационный план
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Коммуникациялык 
активдүүлүк Күтүлгөн натыйжалар Коммуникация 

каналдары индикаторлор жоопкерчилик

мезгил-
дүүлүк/

жүзөгө ашы-
руу мөөнөтү

бюджет 

өлкөлөрдөгү 
мекендештер” 
коомдук пикирдин 
лидерлеринин 
катышуусунда 
вебинарлар

бул долбоорлор жашоосун 
өзгөрткөн/жакшырткан 
адамдар жөнүндө билишет

трансляция 

Жолугушууларды 
жазып алуулар-
ды илгерилетүү 
(ЭСКММ, элчилик-
тердин, мекендеш-
тер уюмдарынын 
сайттары, социал-
дык тармактардагы/  
мессенджерлердеги 
каналдар) 
YouTubeдагы архив
https://migrant.kg/

«Мигранттын 
маалымдамасы” 
мобилдик 
тиркемеси

Президенттин 
алдындагы 
мекендештер 
менен байла-
нышуу боюнча 
Кеңеш, миграция 
маселеси боюнча 
Координациялык 
Кеңеш,
Кыргыз Респу-
бликасыныны 
Жогорку 
Кеңешинине 
Төрагасынын 
алдындагы ми-
грация чет өл-
көлөрдөгү 
мекендештер 
жана диаспора-
лардын маселеси 
боюнча Кеңеш

2023–2025 бюджеттик 
каражаттардан

журналисттер 
үчүн тренинг: 
миграция жана 
диаспораларды, 
мекендештерди

Журналисттер, блогерлер 
жана башка контент 
чыгаруучулар төмөнкү 
темалар боюнча 
потенциалды жогорулатты:

Тренинг офлайн 
тренингдердин 
саны

ЭСКММ
ЖӨБО
ТИМ

2023 Миграция 
боюнча 
Концепцияны 
жүзөгө ашырууга 
бөлүнгөн

коммуникационный план
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Коммуникациялык 
активдүүлүк Күтүлгөн натыйжалар Коммуникация 

каналдары индикаторлор жоопкерчилик

мезгил-
дүүлүк/

жүзөгө ашы-
руу мөөнөтү

бюджет 

жана мигранттарды 
тартуу маселелери 
боюнча контент 
чыгаруунун 
өзгөчөлүгү

КР миграциялык саясаты
Диаспораларды, 
мекендештерди жана 
мигранттарды тартуу 
маселелери
Мекендештердин жана 
мигранттардын потенциалы

Өнүгүү боюнча 
өнөктөштөр

бюджеттик 
каражаттардан.

инвестициялык 
стартаптарды иштеп 
чыгуу боюнча жаш 
мекендештер үчүн 
инновациялык 
лаборатория

Чет өлкөдө жашаган жаш 
мекендештер /студенттер/
мигранттар инновациялык 
инвестициялык стартаптарды 
түзүүнү үйрөнүштү

Инновациялык 
лабораториянын 
онлайн-аянтчасы 

Инновациялык ла-
бораторияны жана 
анын конкусунун 
натыйжаларын ил-
герилетүү конкурса 
(ЭСКММ, ТИМдин, 
элчиликтердин, 
мекендештер 
уюмдарынын 
сайттары, 
социалдык 
тармактардагы жана 
мессенджерлердеги 
каналдар)
https://migrant.kg/

иштелип чыккан 
стартаптардын 
саны

ММСЖСМ
ЭСКММ
ЖӨБО
ТИМ,
Элчиликтер
Консулдуктар
ЭКМ
Өнүгүү боюнча 
өнөктөштөр

2023 Миграция 
боюнча 
Концепцияны 
жүзөгө ашырууга 
бөлүнгөн 
бюджеттик 
каражаттардан. 

коммуникационный план
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Коммуникациялык 
активдүүлүк Күтүлгөн натыйжалар Коммуникация 

каналдары индикаторлор жоопкерчилик

мезгил-
дүүлүк/

жүзөгө ашы-
руу мөөнөтү

бюджет 

«Мигранттын 
маалымдамасы” 
мобилдик 
тиркемеси
https://choyro.com  
https://choyro.co  
https://ashar.team/
product/choyro-co

Маалымат 
агенттиктери, ЖМК 

Контент чыгаруу

сторителлинг   
форматында 
ийгиликтын 
тарыхын  баяндоо

Мекендештер жана 
мигранттар долбоорлорду 
колдогон жана ишке ашырган 
мыкты тажрыйбалар жана 
адамдар, ошондой эле 
бул долбоорлор жашоосун 
өзгөрткөн/жакшырткан 
адамдар жөнүндө билишет

(ЭСКММ,  
элчиликтердин, 
мекендештер 
уюмдарынын 
сайттары, 
социалдык 
тармактардагы жана 
мессенджерлердеги 
каналдар) 
YouTube дагы архив
https://migrant.kg/
«Мигранттын 
маалымдамасы” 
мобилдик

5 мультимедиялык 
тарых
5 видеофильм

ЭСКММ
ЖӨБО
ТИМ
АЧМ

2023–2025 Миграция 
боюнча 
Концепцияны 
жүзөгө ашырууга 
бөлүнгөн 
бюджеттик 
каражаттардан.

коммуникационный план
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Коммуникациялык 
активдүүлүк Күтүлгөн натыйжалар Коммуникация 

каналдары индикаторлор жоопкерчилик

мезгил-
дүүлүк/

жүзөгө ашы-
руу мөөнөтү

бюджет 

тиркемеси
https://choyro.com  
https://choyro.co

СМИ, 
информагентства, 
блогеры

Фото көргөзмө Мекендештер жана 
мигранттар долбоорлорду 
колдогон жана ишке ашырган 
мыкты тажрыйбалар жана 
адамдар, ошондой эле 
бул долбоорлор жашоосун 
өзгөрткөн/жакшырткан 
адамдар жөнүндө билишет

Элчиликтердеги, 
чет өлкөлөрдөгү 
маданият жана 
салттарды өнүктүрүү 
Борборлорундагы 
көчмө көргөзмөлөр

YouTubeдагы архив
https://migrant.kg/
«Мигранттын 
маалымдамасы” 
мобилдик 
тиркемеси
https://choyro.com  
https://choyro.co

көргөзмөлөрдүн 
саны

ЭСКММ
ТИМ

2025 Миграция 
боюнча 
Концепцияны 
жүзөгө ашырууга 
бөлүнгөн 
бюджеттик 
каражаттардан.

инвестициялык 
долбоорлордун 
базасы

Мекендештер жана 
мигранттар ийгиликтүү 
инвестициялык 
долбоорлорго мүмкүнчүлүк

https://migrant.kg/ 
сайты
«Мигранттын 
маалымдамасы” 

талаптагыдай 
сыпатталган жана 
жеткиликтүү 
долбоорлордун 
саны

ЭСКММ
ЭКМ
СӨМ

2023–2025 Жарым-жар-
тылай бюджет 
(migrant.kg жана 
“Мигранттынма-
алымдамасы” 

коммуникационный план
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Коммуникациялык 
активдүүлүк Күтүлгөн натыйжалар Коммуникация 

каналдары индикаторлор жоопкерчилик

мезгил-
дүүлүк/

жүзөгө ашы-
руу мөөнөтү

бюджет 

(артыкчылыктуу тил 
- кыргыз тили)

Консультанттар 
тобун ишке тартуу 
(курамында: топтун 
лидери, (IT) иштеп 
чыгуу, илгерилетүү / 
таргетинг, талдоо,
контентти кайрадан 
түзүү.) + “чөйрө” 
долбоорунун 
ресурстарынын 
адистери

алышат мобилдик 
тиркемеси
https://choyro.com  
https://choyro.co

маалыматтар 
базасына кирүүгө 
кайрылуулардын 
жана долбоор 
боюнча суроо-
талаптардын саны 

мобилдик 
тиркемеси үчүн) 
колдо бар 
онлайн 
аянтчаларды 
жана 
ресурстарды 
оптималдашты-
руу үчүн суммага
кирет 
(жогорудагы 
сапты караңыз)

жергиликтүү 
инвестицияга 
мекендештерди 
тартуу темасы 
боюнча 
интерактивдүү 
иммерсивдүү 
окуу сериясы 
(окуу мазмуну + 
мобилдик квест)

Мекендештер жана 
мигранттар жана башка 
кызыкдар тараптар 
виртуалдык инвестициялоо 
процессине оюн түрүндө 
тартылышты: потенциалын 
жогорулатышты, мамилени 
калыптандырышты

Онлайн-квест 
(мобилдик) аянтча 

https://migrant.kg/
«Мигранттын 
маалымдамасы” 
мобилдик 
тиркемеси
https://choyro.com  
https://choyro.co
YouTubeдагы архив

көрүүлөрдүн саны
көрүү тереңдиги
репосттордун/   
сунуштардын саны 

ММСЖСМ
ЭСКММ
СӨМ

Өнүгүү боюнча 
өнөктөштөр

2024 Миграция 
боюнча 
Концепцияны 
жүзөгө ашырууга 
бөлүнгөн 
бюджеттик 
каражаттардан.

коммуникационный план
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Мониторинг жана баа берүү

Төмөнкү куралдардын негизинде Коммуникациялык стратегиянын аткарылышына мониторинг 
жүргүзүүгө жана баа берүүгө комплекстүү мамилени сунуштайбыз.

аткаруунун сандык натыйжалары

Ушул стратегиянын коммуникациялык планы күтүлүүчү натыйжаларды жана аларды 
аткаруунун сандык индикаторлорун камтыйт (коммуникациялык план бөлүмүндөгү 
2-мамычадагы «Натыйжалар», 4- мамычадагы «Индикаторлор» таблицасын караңыз), 
алар Коммуникациялык пландын аткарылышы жөнүндө жалпы маалыматты берет.

интернет-статистика

Маалыматтын булагы – онлайн-ресурстар, анын ичинде https://migrant.kg / негизги 
кызматтар жана “Мигранттын маалымдамасы”  мобилдик тиркемеси. Төмөнкү 
индикаторлорду камтышы мүмкүн (бардыгын колдонсо болот же коммуникациялык  
стратегияны аткаруучулардын каалоосу боюнча тандаса болот):,

сайтка киргендердин саны;

сайтта эки жактуу байланыш кызматынын болушу жана иштеши;

социалдык тармактардагы «жазылгандардын» саны;

социалдык тармактардагы аудиториянын катышуу көрсөткүчтөрү 
(комментарийлер, «Бөлүшүү» баскычы);

интернеттеги көрүүлөрдүн саны;

социалдык тармактардагы каттарды жана комментарийлерди 
талдоо;

бөтөн интернет колдонуучулары тарабынан жайылтылган  
маалыматтардын саны;

сайттагы кайтарым байланыш каналдары боюнча кайрылуулардын 
саны;

иштетилген кайрылуулардын саны жана сайттагы кайтарым 
байланыш каналдары аркылуу берилген.

Эскертүү: интернет-статистиканын сандарын тренддерге жана прогреке көз салып туруу 
жана ресурстардын жана маалыматтык өнөктүктүн ишин жакшыртуу боюнча тиешелүү 
комментарийлерди иштеп чыгуу үчүн https://migrant.kg / ресурстардын иштешин жана 
«Мигранттын маалымдамасы» мобилдик тиркемесин оптималдаштырууга ЧеЙИН жана 
андан КИЙИН да колдонуу сунушталат.

максаттуу топторду сурамжылоо

Коммуникациялык планды ишке ашыруунун натыйжалуулугуна баа берүү үчүн максаттуу 
аудиторияга жыйынтыктоочу изилдөө жүргүзүү сунушталат (вариант: изилдөөнү 2 этапта 
жүргүзүү: аны ишке ашырууга ЧеЙИН жана ишке ашырылгандан КИЙИН; чектөө - көбүрөөк 
каражат керек). Төмөнкү индикаторлор боюнча:
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Кыргыз Республикасындагы социалдык, экономикалык, билим берүү, маданий 
жана башка долбоорлорго инвестиция салуу  мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө билген 
(мекендештердин жана мигранттардын ичинен) респонденттердин саны;

Кыргыз Республикасындагы социалдык, экономикалык, билим берүү, маданий жана 
башка долбоорлорго инвестиция салуу  мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалыматтын 
санына (вариант катары – жана сапатына) канааттанган (мекендештердин жана 
мигранттардын ичинен) респонденттердин саны;

Долбоорлорду өлкө ичинде жана жашаган өлкөлөрдө кыргыз диаспоралары, чет 
өлкөлөрдө жашаган мекендештер жана мигранттар тарабынан инвестициялоо 
маанилүү деп эсептеген респонденттердин саны.

Изилдөөнүн эки ыкмасы сунушталат (тандоо боюнча) – телефон аркылуу сурамжылоо же 
максаттуу аудиторияны онлайн сурамжылоо (эскертүү: коммуникациялык стратегияда 
аныкталган баштапкы аудитория).

Ошентип, мониторингдин жана баа берүүнүн натыйжалары боюнча финалдык отчет 4 бөлүктөн 
турушу сунушталат:

сандык көрсөткүчтөр (Коммуникациялык планды аткаруунун негизинде);

интернет-статистика (https://migrant.kg / ресурсунун ишинин жана «Мигранттын 
маалымдамасы» мобилдик тиркемесинин негизинде)

максаттуу аудиторияга сурамжылоонун натыйжалары;

коммуникациялык стратегияны аткаруунун учурдагы планын өзгөртүү жана тууралоо 
боюнча сунуштар.
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1-тирКеме.  маалыматтык өнөктүк концепциясынын долбоору 

Маалыматтык өнөктүк пландаштырылган натыйжаларды алуу аркылуу коммуникациялык 
стратегиянын негизги максатына жетүүгө көмөктөшүүчү системалуу мамилени чагылдырат. 

Маалыматтык өнөктүктү пландаштырууга сунушталган мамилелер кызыкдар тараптар менен 
максаттуу аудиториянын натыйжалуу эки тараптуу байланышын түзүүгө багытталган жана 
төмөнкү багыттарды камтыйт:

Кыргыз диаспоралары, мекендештер жана мигранттар тарабынан долбоорлорду 
бириктирүү жана биримдик процессине маанилүү салым катары инвестициял 
жумшоого ыктыярдуу жардамдын жана жашоо-турмушун өзгөрткөн адамдардын мыкты 
тажрыйбалары, окуялары жөнүндө маалымдоо жана коом тарабынан бул салымдын 
маанилүүлүгүн таануу аркылуу мамилени калыптандыруу (мисалы, «Мыкты мекендеш» 
инвестициялык долбоору үчүн сыйлык, фото көргөзмө, сторителлинг форматындагы 
ийгиликтин тарыхы ж.б.).

Максаттуу аудиториялар (тике байланыштар, жазуу түрүндөгү коммуникациялар, 
санариптик компетенциялар ж.б.) менен натыйжалуу коммуникацияларды түзүүдө 
алардын кызматкерлеринин потенциалын жогорулатуу аркылуу миграциялык саясатты 
ишке ашырууга жооп берген бардык деңгээлдеги мамлекеттик органдардын ишенимин 
жана кадыр-баркын жогорулатуу жана өлкөнү өнүктүрүүгө кыргыз диаспораларынын, 
мекендештердин жана мигранттардын инвестицияларын план ченемдүү тартуу жана 
ишке ашыруу процессинин ачыктыгын жана аныктыгын камсыз кылуу үчүн санариптик 
технологияларды колдонуу.

Мамлекеттин жана өнөктөштөрдүн ишмердүүлүгү жөнүндө маалыматтарга, миграция 
чөйрөсүндөгү укуктук, сурап-билүү маалыматтарына жана консультацияларга, анын ичинде 
инвестициялар үчүн мүмкүнчүлүктөргө жеткиликтүү, бирок азырынча натыйжалуу эмес 
онлайн-ресурстарды/сервистерди (тез «бир чыкылдатуу менен») жетүүнү камсыз кылуу 
https://migrant.kg / портал жана «Мигранттын маалымдамасы» мобилдик тиркемесин 
оптималдаштыруу аркылуу максаттуу аудиториялардын камтылышын жана тартылышын 
жогорулатуу (ар бир мигрант кайдан жана кимден сурап, маалымат жана колдоо ала 
аларын билиши үчүн ).

Кыргыз диаспораларынын, мекендештердин жана мигранттардын маселелерин чечүү 
үчүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик ведомстволордун жана ар кандай деңгээлдеги бийлик 
органдарынын кызматкерлери менен түз жолугушуулар (онлайн/оффлайн), сайттардагы, 
тиркемелердеги, мессенджерлердеги каналдардагы жана социалдык тармактардагы 
эки жактуу байланыш куралдары, почта аркылуу жөнөтүү, кат алышуу аркылуу тез жана 
пайдалуу эки жактуу байланыш мүмкүнчүлүгүн түзүү.

Кыргыз диаспоралары, мекендештер жана мигранттар үчүн ар кандай актуалдуу 
темаларга бир «кирүү чекитин», ошондой эле структураны жана илгерилетүү системасын 
оптималдаштыруу аркылуу https://migrant.kg/ порталдагы жана “Мигранттын 
маалымдамасы” мобилдик тиркемесиндеги башка ресурстардын тизмесинде өнөктөштүк 
шилтемелер үчүн мейкиндикти түзүү.

Инвестициялык долбоорлор базасын түзүү, аларды ишке ашыруу үчүн каражаттарды 
чогултуу жана долбоордун авторлорунун өнөктөштүк колдоосу менен аларды ишке 
ашыруунун ачык-айкындыгын камсыз кылуу жана бардык кызыкдар тараптарды тартуу 
үчү “Чөйрө” долбоорунун (https://choyro.com https://choyro.co https://ashar.team/product/
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choyro-co) сайттар тобунун мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу жана башка  сайттарды түзүү.

Маалыматтык өнөктүк концепциясы бардык активдүүлүктү бириктирген тематикалык биримдикти 
камсыз кылуу аркылуу жетишилген системалуулук принцибине негизделген. Маалыматтык 
өнөктүк концепциясынын система түзүүчү элементи - стратегиялык документтерди талдоонун, 
кабинеттик изилдөөнүн жана фокус-топтордун натыйжаларынын  негизинде түзүлгөн борбордук 
тема. Борбордук теманы ар кандай форматта көбөйтүү жана аны ар кандай каналдар аркылуу 
жайылтуу маалыматтык өнөктүктүн негизги идеясын колдогон жана өнүктүргөн бирдиктүү жана 
максаттуу аудитория тарабынан оңой окула турган бирдиктүү образды түзүүгө мүмкүндүк берет.

Маалыматтык өнөктүктүн борбордук темасы: “өлкөнү өнүктүрүүгө инвестиция салуу менен, 
өз мекениңизде жашаган конкреттүү адамдардын жашоосун жакшыртыңыз!». 

Борбордук тема маалыматтык өнөктүктүн бардык негизги билдирүүлөрүн структурага салат, 
маалыматтык ызы-чууну чыпкалайт жана мамлекеттик органдардын колдоосу жана түздөн-
түз катышуусу менен өз мекенинде социалдык, экономикалык жана маданий долбоорлорго 
инвестиция салган кыргыз диаспораларынын, мекендештердин жана мигранттардын күчү жана 
ресурстары менен көйгөйдүн жана аны чечүү үчүн мүмкүнчүлүктөрдүн бир бүтүн түшүнүгүн 
түзөт. Ошондой эле маалыматтык өнөктүктүн борбордук темасы маалыматтык продуктулардын 
көп түрдүүлүгүн бириктирет.

Маалыматтын өнөктүктүн көмөкчү темалары:

1. «Адамдардын окуялары»: инвестиция жашоону кантип жакшыртты.

2. «Инвестициялык ийгиликтин формуласы»: формулаңыз менен бөлүшүңүз жана 
ийгилик жөнүндө айтып бериңиз.

3. «Мамлекет инвестордун жооптуу өнөктөшү болгондо»: ар кандай деңгээлдеги 
бийликтер үчүн биринчи кезекте эмне кылуу маанилүү.

4. «Менин тажрыйбамды, билимимди жана жөндөмүмдү өзүңүзгө алыңыз»: инвестиция 
акча жөнүндө гана эмес

5. «Пайдалуу инвестицияларга ишеним артуу аркылуу»: акча табуу үчүн өз мекениңе 
кантип акча салуу керек.

Мындай тематикалык фокус маалыматтык продуктунун жанрларын жана форматтарын тандоону 
шарттайт, алардын арасында маанилүү болуп төмөнкүлөр саналат :

1. сторителлингдин ар кандай түрлөрү, мында инвесторлор да, өлкөнүн региондорундагы 
инвестициялардын натыйжасында жашоосу жакшы жагына өзгөргөн адамдар да, ар 
түрдүү тартылган тараптардын өкүлдөрү (мамлекеттик органдардын, мекендештердин 
бирикмелеринин, бизнестин, коомдук уюмдардын ж. б.) баатыр боло алышат;

2. диалог үчүн аянтчалар жана мүмкүнчүлүктөр (өз ара аракеттенүү үчүн жолугушуулар 
жана онлайн-аянтчалар, эки жактуу байланыштын ар кандай формалары, тикелей 
коммуникациялар, конкурстар, интервьюлар, оюн механикасы, сюжеттер ж. б.);

3. тажрыйба жана билим берүү үчүн аянтчалар жана мүмкүнчүлүктөр (окутуу, устат-
класстар, кейстер ж.б.).

Маалымат продуктунун бүтүндүгү, анын таанылышы жана ашыкча каныккан маалымат 
мейкиндигинде курулушу коммуникация стратегиясынын максаттуу аудиториясынын 
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өзгөчөлүктөрүн жана муктаждыктарын эске алуу менен түзүлгөн негизги билдирүүлөрдүн 
комплексин камсыз кылат.

максаттуу аудитория Кызыкчылыктар негизги билдирүү
баштапкы топ. 

Диаспоралык 
уюмдар, чет 
өлкөлөрдө жашаган 
мекендештер жана 
мигранттар.

Социалдык жана экономикалык өнүгүү, 
ошондой эле финансылык натыйжалар 
жагынан пайдалуу долбоорлорду 
инвестициялоо үчүн мүмкүнчүлүктөр 
жөнүндө маалымдарлыкты жогорулатуу;

-Жалпы кызыкчылыктарды илгерилетүү 
үчүн мамлекеттик органдар (борбордук 
бийлик органдары, ЖӨБ, чет өлкөлүк 
өкүлчүлүктөр, КР консулдуктары жана 
элчиликтери) менен маалымдуулукту 
жөнгө салуу/ жакшыртуу;

- Өздүк инвестициялык долбоорлорду 
иштеп чыгуу жана ишке ашыруу үчүн 
бири-бири менен маалымат агымдарын 
жөнгө салуу/ жакшыртуу;

- Алардын салымдарын пайдалануунун 
ачыктыгын камсыз кылуу жөнүндө 
маалымдоо;

- КР калкына билим, жөндөм, тажрыйба 
берүү үчүн мүмкүнчүлүктөр жөнүндө 
маалымдоо;

- Кыргыз диаспоралары, мекендештер, 
мигранттар тарабынан жардам жөнүндө 
калктын маалымдуулугун жакшыртуу;

- Миграция боюнча Концепцияны ишке 
ашыруу боюнча мамлекеттин кадамдары 
жөнүндө ыкчам жана актуалдуу 
маалымат;

- Өлкөнү өнүктүрүүнүн ар кандай жактары 
(финансылык, социалдык, маданий ж.б.) 
жөнүндө көбүрөөк маалымат.

Өлкөнү өнүктүрүү 
максатында 
мекендештер жана 
мигранттар менен 
кызматташуу баарына 
пайдалуу жана элдин 
жашоосун жакшыртат

Экинчи топ. 
Кыргыз 
Республикасынын 
Эмгек, социалдык

Өлкөнү өнүктүрүү 
максатында 
мекендештер жана 
мигранттар менен
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максаттуу аудитория Кызыкчылыктар негизги билдирүү
камсыздоо 
жана миграция 
министрлиги, Тышкы 
иштер министрлиги, 
Экономика жана 
коммерция 
министрлиги, 
Билим берүү жана 
илим министрлиги, 
Маданият, 
маалымат, 
спорт жана 
жаштар саясаты 
министрлиги.

Өкмөттүк эмес жана 
эл аралык уюмдар, 
жеке сектор.

кызматташуу баарына 
пайдалуу жана элдин 
жашоосун жакшыртат

үчүнчү топ.

Калк жана 
мигранттардын, 
мекендештердин 
жакын чөйрөсү,
Коомдук пикирди 
калыптандыруу 
лидерлери, чет 
өлкөлөрдө жашаган 
кыргызстандык 
көрүнүктүү адамдар.

Кыргыз диаспораларынын, 
мекендештердин жана мигранттардын 
колдоосу менен өз турмушун жакшыртуу 
жана жергиликтүү аймактарды жана 
жамааттарды өнүктүрүү жөнүндө көбүрөөк 
актуалдуу маалымат;

Өзүн-өзү өнүктүрүү жана финансылык  
бакубат жашоо үчүн көбүрөөк 
мүмкүнчүлүктөр жана маалыматтар;

Анын тажрыйбасын кайталоо үчүн 
башкалардын инвестициялык ийгиликтери 
жөнүндө билүү

Өлкөнү өнүктүрүү мак-
сатында мекендештер 
жана мигранттар менен 
кызматташуу баарына 
пайдалуу жана элдин 
жашоосун жакшыртат
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2-тирКеме. Кыргызстанга жардам көрсөтүүдө кыргыз диаспораларынын 
катышуусунун ийгиликтүү тажрыйбалары (кейстери)

№ ийгиликтүү кейс булак/шилтеме/датасы
1 Мамлекеттик миграция кызматынын басма сөз кызматы 

билдиргендей, Түрк Республикасынан келген кыргыз 
диаспорасы пандемия менен күрөшүүнүн жана Кыргыз 
Республикасына көмөк көрсөтүүнүн алкагында 2020-жылдын 
июль айынын башында 15 кычкылтек концентраторун 
гуманитардык жардам түрүндө жардам көрсөткөн, алардын 
суммасы 10 миң АКШ долларынан ашкан, алар КР Саламаттык 
сактоо министрлигине берилген. Жабдуулар Чүй жана 
Ысык-Көл облустарынын, ошондой эле Бишкек шаарынын 
медициналык мекемелерине жеткирилип, таратылды. 
Ошондой эле алар тарабынан региондорго 13000 АКШ 
долларына жакын маанилүү дары-дармектер жөнөтүлдү. 
Бул ишти Түрк Республикасынын Стамбул шаарынан келген 
«Кыргызстан, Достук жана Маданият» кыргыз диаспорасынын 
мүчөлөрү, анын аткаруучу директору А.Кочкоров жетектеген.
  

КРӨ алдындагы ММК 
басма сөз-кызматы

http://ssm.gov.kg/ru/
post/118 

2020-жылдын 23-июлу.

2 2020-жылдын жайында Филадельфия шаарындагы (АКШ) 
кыргыз диаспораларынын бири Кыргызстанга 54 кычкылтек 
концентратору түрүндө гуманитардык жардам жиберген, 
ошондой эле 5 000 АКШ доллары суммасындагы дары-
дармектер республика боюнча бөлүштүрүлгөн. 

КР ТИМ ВКД басма сөз-
кызматы

http://ssm.gov.kg/ru/
post/146#

2020-жылдын 22-августу.

3 Кыргыз диаспорасынын жана Украинадагы диаспоранын 
ардактуу Төрагасынын атынан кыргызстандыктарга 1,5 
миң доллар каржылык жардам көрсөтүлдү. Бул тууралуу 
Мамлекеттик миграция кызматынын басма сөз кызматы 
билдирди.
Мекендештердин айтымында, каражат Бишкектеги «Элим 
барсынбы» коомдук кайрымдуулук фондунун алыш-бериш 
эсебине которулган. Берилген акча пандемия менен 
күрөшүүдө региондордун муктаждыктарына жумшалат деп 
болжолдонууда.

«Акчабар» МА

https://www.
akchabar.kg/ru/news/
kyrgyzskaya-diaspora-v-
ukraine-perechislila-v-
blagotvoritelnyj-fond-15-
tysyachi/ 

2020-жылдын 24-июлу

4 Новосибирск облусундагы кыргыз диаспорасы Баткен 
облусуна финансылык жардам көрсөттү. 2021-жылы 
23-24-майда Россия Федерациясынын Новосибирск 
облусундагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү, Новосибирск 
шаарындагы Кыргыз Республикасынын Башкы консулдугунун 
кызматкерлери жана КР ТИМ ЖКБдагы ыйгарым укуктуу 
өкүлчүлүгүнүн өкүлдөрү үстүбүздөгү жылдын апрель айынын

КР ТИМ басма сөз-
кызматы 

https://mfa.gov.kg/
ru/osnovnoe-menyu/
press-sluzhba/novosti/
kyrgyzskaya-diaspora-v-
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№ ийгиликтүү кейс булак/шилтеме/датасы
аягында кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасындагы 
жаңжалдан жабыркаган Баткен облусунун Баткен жана 
Лейлек райондорунун чек ара айылдарында болушту. Иш 
сапардын жүрүшүндө РФ Новосибирск облусундагы кыргыз 
диаспорасына каза болгондордун жакын туугандарына 
жана жабыр тарткан тургундарына, ошондой эле Лейлек 
районунун Максат айылындагы милициянын поселкалык 
бөлүмүнүн имаратын жана мечитти калыбына келтирүүгө, 
чек ара кызматынын Баткен облусу боюнча аймактык 
башкармалыгынын транспорт каражаттарына финансылык 
жардам берилди. Жардамдын жалпы суммасы 3 млн. сомдон 
ашыкты түздү.ла более 3 млн. сомов.

novosibirskoy-oblasti-
okazala-finansovuyu-
pomoshch-batkenskoy-
oblasti 

2021-жылдын 23-майы.

5 Кыргызстандын көп балалуу үй-бүлөлөрүнө жана жалгыз 
бой карыларына Швейцариянын меценаттарынан жардам 
көрсөтүлдү

2020-жылдын алдында «Улгайгандар үчүн ресурстук борбор» 
КБ «Кыргызстанга көпүрө» кыргыз — Brücke nach Kirgisistan» 
швейцариялык бейөкмөт бирикмесинин колдоосу менен 
Кыргызстандын көп балалуу жана жалгыз бой улгайган 
адамдарына колдоо көрсөттү.
Берилген каражатка Кыргыз Республикасынын Чүй, Талас, 
Ысык-Көл, Ош жана Жалал-Абад облустарында жашаган 29 
жалгыз бой улгайган жарандарга жана аз камсыз болгон үй-
бүлөлөрдүн балдарына керектүү тамак-аш азыктары сатылып 
алынды. 

“Улгайгандар үчүн 
ресурстук борбор” КБ

https://rce.
kg/2020/12/30/
mnogodetnym-semyam-
i-odinokim-pozhilym-
kyrgyzstana-okazana-
pomoshh-ot-metsenatov-
iz-shvejtsarii/ 

2020-жылдын 
30-декабры

6 Ош облусунун Ноокат районундагы Зулпуев айылдык 
округунун  Кашкалдак айылында төрт баланы жалгыз 
тарбиялап жаткан энеге үй куруп беришти.

Россия Федерациясында иштеп жүргөн Кашкалдак 
айылынын тургундары фонд түзүшкөн. Май айында 
фонддун катышуучулары демилге көтөрүштү. Сарпталган 
каражаттардын жалпы суммасы 600 миң сомду түздү, анын 
ичинен 450 миң рубль Россия Федерациясында иштеп жүргөн 
айылдыктар жөнөтүшкөн. Пайдубалына куюуга 1981-жылы 
туулган айылдыктар жардам беришкен. Кирпичти 1988-жылы 
туулган балдар алып келишкен. Жигиттер тобу чатырды 
жабууга жардам беришти. 100 сомдон 100 миң сомго чейин 
жардам көрсөтүлдү», – дейт ал.
«Мекендеш» фондунун жетекчилери болуп Абдысамат 
Каратаев жана Шумкар Эркебаев саналат. Курулуштун 
жүрүшүн жана керектүү материалдар менен камсыздоону 
Эргешов Бектур көзөмөлдөп турган.

Migranty.org 

https://migranty.org/
novosti/nahodjashhiesja-
na-zarabotkah-v-rossii-
kyrgyzstancy-postroili-
dom-materi-s-chetyrmja-
detmi/ 

2019-жылдын декабры
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№ ийгиликтүү кейс булак/шилтеме/датасы
7 Чикагодогу (АКШ) кыргыз диаспорасы Баткен облусунда 

жабыркагандарга жардам көрсөтүү үчүн 70 миң доллар 
чогултту. Бул тууралуу КР ТИМ басма сөз кызматы билдирди.
Министрликтен билдиришкендей, каражаттын бир 
бөлүгү Чикагонун чет жакасындагы диаспора тарабынан 
уюштурулган улуттук тамактарды сатуу боюнча жарманкенин 
жыйынтыгы боюнча чогултулган.
Мындан тышкары, элчиликке АКШнын башка шаарларындагы 
жана аймактарындагы диаспора өкүлдөрү тарабынан каржы 
каражаттарын чогултуу тууралуу маалымат келип түштү, анын 
жыйынтыгы жакынкы арада билдирилет, деп кошумчалашты 
басма сөз кызматы. 

Economist.kg 

https://economist.kg/
novosti/2021/05/04/
kyrgyzskaya-diaspora-
v-ssha-sobrala-70-
tysyach-dlya-pomoshhi-
batkencam/ 

2021-жылдын 14-майы

8 2021-жылдын май айында диаспоранын өкүлдөрү АКШнын 
ар кайсы шаарларында жана аймактарында жашаган 
мекендештер төмөнкү суммага каражат чогултушканын 
билдиришкен:
- Нью-Йорк шаары (Нью-Йорк штаты) - 22,0 миң АКШ доллары,
- Огайо штаты-20,0 миң АКШ доллары,
- Питтсбург шаары (Пенсильвания штаты) - 10,0 миң АКШ 
доллары,
- Филадельфия шаары (Пенсильвания штаты) - 20,0 миң АКШ 
доллары,
- Чикаго шаары (Иллинойс штаты) -105,0 миң АКШ доллары,
- Чикаго шаары (Иллинойс штаты) - 14,0 миң АКШ доллары.

«Кабар» МА

https://kabar.kg/news/
kyrgyzskaia-diaspora-
v-ssha-prodolzhaet-
sbor-sredstv-dlia-
okazaniia-pomoshchi-
postradavshim-v-
batkenskoi-oblasti/ 

2021-жылдын 7-майы.
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3-тирКеме.  «максаттуу аудитория (ба) менен байланышуудагы стратегиялык 
мамилелер» таблицасы

стратегиялык 
мамаиле сыпатталышы артыкчылыктары Кемчиликтери

Тикелей 
жолугушуулар 
(форумдар, 
сынактар, 
тематикалык 
жолугушуулар, 
лабораториялар, 
консультациялар ж. 
б.) 

Максаттуу аудитория 
менен байланышуу 
түздөн-түз оффлайн/
онлайн режиминде 
болот 

Түздөн-түз таасир 
этүүгө мүмкүндүк берет
Эки тараптуу байланыш 
- реакция дароо 
көрүнүп турат жана аны 
оңдоого болот
Кызыгууну жаратуу 
жана сактоо 
жана байланыш 
максаттарына жетүү 
оңой
Байланыш процессинде 
эмоционалдык 
компоненттин чоң 
таасири

Форматтар, 
программалар жана 
башка элементтер 
жагында даярдык 
жана стандарттуу 
эмес/ креативдүү 
чечимдер керек.
Чакырылган 
мүчөлөрдүн 
деңгээлине жана 
маанайына жараша 
болот
Мамлекеттик 
органдардын 
тикелей 
коммуникациядагы 
дарамети төмөн

Жаңы медиа 
(социалдык 
тармактар, 
мессенджерлер)

Мамлекеттик 
органдардын, 
мекендештер 
уюмдарынын 
эсептери, 
баракчалары, чаттары 
(мисалы, Чөйрө 
долбоору) 

Эң популярдуу 
маалымат булагы
Көп сандагы ар түрдүү 
темалар.
Башкаруу жана тескөө 
оңой

Көңүл буруу үчүн 
чоң атаандаштык.
Социалдык 
тармактардын 
башкарылбаган 
алгоритмдери.
Контентти 
каныктыруу 
үчүн күч-аракет, 
ресурстар жана 
потенциал керек.
Өз аянтчалары үчүн 
– алдыга жылдыруу 
үчүн чоң аракет.

Мобилдик ресурстар 
/ аянтчалар 
•маалымдама
•мазмун
•жаштар үчүн 

Мобилдик 
тиркемелер: 
•маалымдамалык
•контенттик
•оюн

Эң популярдуу оюн 
ресурстары (телефон 
аркылуу кирүү).
Жакшы көңүл бурдуруу 
жана кармап туруу

Жасалышы кымбат 
ресурстар, креатив 
Алга жылуу үчүн 
аракет керек
Тиркемелер 
рыногунда 
атаандаштык жогору
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стратегиялык 
мамаиле сыпатталышы артыкчылыктары Кемчиликтери

Салттуу ЖМКлар Басылмалардын 
сайттары
Маалымат 
агенттиктеринин 
сайттары

Көпчүлүккө белгилүү 
салттуу каналдар.
Журналисттик 
ыкмаларды (сапаттуу 
журналистиканын 
стандарттары) 
сунуштайбыз.
үзгүлтүксүз чыгуу.
Туруктуу аудитория. 

Мазмундун, айрыкча 
адистештирилген 
конттенттин 
сапатынын 
төмөндөшү.
Жаңы медиа 
менен татаал 
атаандаштыкта 
жана көбүнчө утулуп 
калышат.
Аудиториянын 
ишеними 
төмөндөдү.

Потенциалды 
жогорулатуу аркылуу 
байланыш түзүү 
жана маалымдоо 

Тренингдер
Вебинарлар
Хакатондор
Иннолабдар
Окуу модулдары

Онлайн/офлайн

Маалыматты жакшы 
структуралаштырыңыз.
Пикирди жана 
мамилени 
калыптандырат.
Бир тилде сүйлөөгө 
мүмкүнчүлүк бериңиз.
Рынокто атаандаштык 
артыкчылык берет.

Сапаттуу окуу 
контенти керек.
Ресурстар керек.
Максаттуу 
аудиторияны 
үйрөнүүгө түрткү 
берүү керек.
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