КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МЫЙЗАМЫ
ЗАКОН
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
"Тышкы миграция женунде" Кыргыз Республикасынын
Мыйзамына толуктоолорду киргизуу тууралуу

2013-жылдын 27-шонунда

Кыргыз Республикасынын Жогорку
Кецеши тарабынан кабыл алынган

1-береие. "Тышкы миграция женунде" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
(Кыргыз Республикасынын Жогорку Кецешинин Жарчысы, 2000-ж., № 7, 371-ст.)
темвнкудей толуктоолор киргизилсин:
1. 1-статья темвнкудей мазмундагы 15-белук менен толукталсын:
"Электрондук виза - Кьфгыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик
органы тарабынан чет елкелук жаранга же Кыргыз Республикасы тарабынан жарандыгы
жок деп таанылган адамга электрондук тартипте, анын ичинде Интернет электрондук
тарамы аркылуу берилуучу, атайын окулуучу коду бар, анын болушу жарактуу документ
менен Кыргыз Республикасына кирууге, анын аймагында болууга, Кыргыз
Республикасынан чыгууга жана транзиттик етууге уруксат беруучу, статусу боюнча
визага тенештирилген документтик ырастоо.".
2. 6-статья темвнкудей мазмундагы 4-бвлук менен толукталсын:
"Электрондук визаны (документтик ырастоену) жол-жоболоштуруу жана беруу
тартиби Кыргыз Республикасынын вкмету тарабынан аныкталат.".
2-берене. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган кунден тартып кучуне кирет.
Кыогыз Республикасынын .JOJCMOTV езунун ченемдик укуктук актыларын ушул

А.Атамбаев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МЫЙЗАМЫ
ЗАКОН
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении дополнений в Закон Кыргызской Республики
«О внешней миграции»

27 июня 2013 года

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики

Статья 1. Внести в Закон Кыргызской Республики «О внешней миграции»
(Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2000 г., № 7, ст. 371)
следующие дополнения:
1. Статью 1 дополнить частью 15 следующего содержания:
«Электронная виза - документальное подтверждение, приравненное по статусу к
визе, предоставляемое уполномоченным государственным органом Кыргызской
Республики иностранному гражданину или лицу без гражданства, признанному
Кыргызской Республикой, в электронном порядке, в том числе посредством
электронной сети Интернет, имеющее специальный считываемый код, наличие
которого с действительным документом разрешает въезд в Кыргызскую Республику,
пребывание на ее территории, выезд из Кыргызской Республики и транзитный
проезд.».
2. Статью 6 дополнить частью 4 следующего содержания:
«Порядок оформления и выдачи электронной визы (документального
подтверждения) определяется Правительством Кыргызской Республики.».
Статья 2.
опубликования.
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