
ACADEMY OF STATE GOVERNANCE UNDER THE PRESIDENT 

OF THE KYRGYZ REPUBLIC

АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине

мыйзам долбоорун даярдоо, жылдыруу жана коргоо



1. Мыйзам демилгеси.

2. Мыйзам долбоору боюнча коомдук талкуу.

3. Мыйзам долбоорунун адистештирилген

экспертизалары

4.Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин

Жогорку Кеңешке мыйзам долбоорун кароодо жана

кабыл алууда катышуусунун өзгөчөлүгү.



Мыйзам чыгаруу демилгеси укугу

төмөнкүлөргө таандык:

1) 10 миң шайлоочуга жана элдик демилге жөнүндө

мыйзамда жөнгө салынат;

2) Президентке;

3) Жогорку Кеңештин депутаттарына;

4) Министрлер Кабинетинин Төрагасы;

5) өзүнүн тиешелүү маселелери боюнча Жогорку сотко;

6) Элдик курултайга;

7) өзүнүн тиешелүү маселелри боюнча Башкы прокурорго.



Кыргыз Республикасынын Министрлер

Кабинетинин 2021-жылдын 28-октябрындагы,

№233 Токтому менен бекитилген Кыргыз

Республикасынын Министрлер Кабинетинин

Регламентинин 55-пунтку боюнча КР

Конституциясына ылайык министрлер Кабинети

мыйзам чыгаруу демилгесин ишке ашырат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мыйзам

долбоорлоо иштеринин РЕГЛАМЕНТИ Кыргыз

Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 24-

октябрындагы № 748 токтому менен бекитилген.



Кыргыз Республикасынын

Министрлер Кабинетинин

Регламентинин 55-пунтку

боюнча Министрлер

Кабинетинин мыйзам долбоорлоо иши ал бекиткен

мыйзам долбоорлоо ишинин планына, мыйзам

долбоорлоону иштеп чыгууну караган Министрлер

Кабинетинин башка актыларына ылайык жүзөгө

ашырылат.



КР ЖК Регламенти жөнүндө мыйзамдын 47-
беренесине ылайык Мыйзам чыгаруу демилгеси
укугунун субъекти тарабынан Жогорку Кеңешке
киргизилүүчү мыйзам долбооруна төмөнкү
коштоочу материалдар тиркелет:

1) демилгечинин коштоочу каты;

2) мыйзамдын долбооруна карата маалымдама-
негиздеме, ал төмөнкүлөр жөнүндө маалыматтарды
камтуусу тийиш:

в) парламенттик угуунун, коомдук талкуулоонун
натыйжалары жөнүндө;

3) эгерде мыйзам долбоорунда колдонуудагы мыйзамга
түзөтүү киргизилип жатса, салыштырма таблица.



КР ченемдик укуктук актылар жөнүндө Мыйзамынын

22-беренесине ылайык (Коомдук талкууну уюштуруу) …
жарандардын жана юридикалык жактардын кызыкчылыктарына
тикелей тиешеси болгон ченемдик укуктук актылардын
долбоорлору, ошондой эле ишкердик иш-аракетти жөнгө салуучу
ченемдик укуктук актылардын долбоорлору ченем чыгаруучу
органдын расмий сайтына жайгаштыруу жолу менен коомдук
талкуулоого жатат. Ченем жаратуучу органдын расмий сайты
болбогон учурда, ошондой эле мыйзамда каралган учурларда
ченемдик укуктук актылардын долбоорлору ченем жаратуучу
органдын чечими боюнча жалпыга маалымдоо каражаттарында
жарыяланат.



Мыйзам долбоорунун адистештирилген экспертизалары

Гендердик

Укук коргоочулукЭкологиялык

Коррупцияга
каршы

Жөнгө салуучу таасирди талдоо




