
1 
 

 

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆՆԵՐԻ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ 

 

ՀՀ արդարադատության նախարարություն 

 

 Միջոցառում 15. 

 Կատարել ուսումնասիրություն՝ ազատությունից զրկված անձանց՝ ընտանիքի 

անդամների և հարազատների հետ հաղորդակցվելու նպատակով կապի 

այլընտրանքային միջոցներից (տեսազանգ) օգտվելու հնարավորության վերաբերյալ՝ 

հաշվի առնելով անվտանգության ապահովման պահանջները: 

 Հաշվետվություն. 

 ՀՀ կառավարությունը 2017թ. դեկտեմբերի 14-ի 1599-Ն որոշմամբ 

փոփոխություններ և լրացումներ է կատարել «Հայաստանի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության՝ 

կալանավորվածներին պահելու վայրերի և ուղղիչ հիմնարկների ներքին 

կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1543-Ն որոշման մեջ: Որոշմամբ 

նախատեսվել է, որ օտարերկրյա կալանավորված անձանց կամ 

դատապարտյալներին, որոնց մերձավոր ազգականները չեն կարող տեսակցել 

նրանց, ինչպես նաև այն կալանավորված անձանց կամ դատապարտյալներին, 

որոնց մերձավոր ազգականները օբյեկտիվ պատճառներով չեն կարող օգտվել 

կարճատև տեսակցությունից, տրամադրել ամսվա ընթացքում երկու անգամ մինչև 

քսան րոպե տևողությամբ տեսազանգի հնարավորություն: 

ՀՀ արդարադատության նախարարության և «Կարմիր խաչ» միջազգային 

կազմակերպության համագործակցության արդյունքում փորձնական կարգով  

«Վարդաշեն» և «Նուբարաշեն» քրեակատարողական հիմնարկներում արդեն իսկ 

համապատասխան տեխնիկական սարքավորումներ են տեղադրվել և գործարկվել է 

տեսազանգի համակարգը, որի միջոցով քրեկատարողական հիմնարկներում 
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գտնվող անձինք հնարավորություն ունեն օգտվել  տեսազանգի իրավունքից: 

Միաժամանակ, «Աբովյան» քրեակատարողական հիմնարկում կատարվում են 

համապատասխան սենյակի վերանորոգման աշխատանքներ և մոտ օրերս այդ 

հիմնարկում նույնպես կտեղադրվեն տեսազանգի համար անհրաժեշտ  

տեխնիկական սարքավորումները: 

Որոշման պահանջներն ապահովելու նպատակով՝ «Կարմիր խաչ» միջազգային 

կազմակերպության հետ ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն, համաձայն որի՝ 

տեսազանգի կազմակերպման նպատակով ՀՀ արդարադատության 

նախարարության բոլոր քրեակատարողական հիմնարկները մինչև 2018 թվականի 

նոյեմբերի 1-ը կապահովվեն անհրաժեշտ տեխնիկական սարքավորումներով: 

 Միջոցառում 17. 

 Վերանայել ազատությունից զրկված անձանց՝ արտաքին աշխարհի հետ 

հաղորդակցվելու իրավունքի իրացման եղանակները, մասնավորապես, 

կալանավորված անձանց և դատապարտյալների բջջային հեռախոսից օգտվելու 

թույլտվության հնարավորության հարցը: 

 Հաշվետվություն. 

 Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 

կողմից կատարվել է միջազգային փորձի ուսումնասիրություն 

(http://moj.am/legal/view/article/1098/), ըստ որի, պետությունների մեծ մասն արգելում 

է դատապարտյալների կողմից բջջային հեռախոսների օգտագործումը 

քրեակատարողական հիմնարկներում: Ուսումնասիրված պետություններից միայն 

Դանիան և Ուկրաինան են թույլատրել դատապարտյալներին օգտվել բջջային 

հեռախոսներից, սակայն խիստ սահմանափակումներով և ոչ բոլոր տեսակի 

քրեակատարողական հիմնարկներում: Անհրաժեշտ է նշել նաև, որ բջջային 

հեռախոսներից օգտվել չթույլատրելու հիմնական նպատակն անվտանգության 

ապահովումն է: Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ 

դատապարտյալների մեծ մասն անօրինական ճանապարհով բջջային հեռախոսներ 

ձեռք է բերում հանցագործություններ կատարելու կամ այդպիսիք ծրագրելու 
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նպատակով, որը հանգեցնում է հասարակական կարգի և անվտանգության 

ապահովման պահանջների խախտման: Հարկ ենք համարում նշել, որ Հայաստանի 

Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից մշակվել է 

«Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 3-ի N 

1543-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մաuին» Հայաuտանի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը, ըստ որի, 

ազատությունից զրկված անձանց արտաքին աշխարհի հետ հաղորդակցվելու 

իրավունքի իրացման նպատակով, որպես կապի այլընտրանքային միջոց, 

նախատեսվել է տեսազանգից օգտվելու հնարավորությունը, որով ազատությունից 

զրկված անձանց՝ արտաքին աշխարհի հետ հաղորդակցվելու եղանակների 

իրավական հիմքերն ընդլայնվել են: Վերը նշվածից հանգում ենք այն 

եզրակացության, որ նախապատվությունը տալով միայն տեսազանգի կիրառմանը՝ 

ապահովում ենք ինչպես դատապարտյալների արտաքին աշխարհի հետ 

հաղորդակցվելու իրավունքի իրացումը, այնպես էլ կանխում ենք այն բոլոր ռիսկերը 

և բացասական հետևանքները, որոնք կարող են առաջանալ բջջային 

հեռախոսներից օգտվել թույլատրելու դեպքում: 

 Միջոցառում 18. 

 Կատարել ուսումնասիրություն կալանավորված անձանց և 

դատապարտյալների (հատկապես օտարերկրացիների) ՝ կապի այլընտրանքային 

միջոցներով արտաքին աշխարհի հետ շփվելու հնարավորության վերաբերյալ: 

 Հաշվետվություն. 

 ՀՀ կառավարությունը 2017թ. դեկտեմբերի 14-ի 1599-Ն որոշմամբ 

փոփոխություններ և լրացումներ է կատարել «Հայաստանի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության՝ 

կալանավորվածներին պահելու վայրերի և ուղղիչ հիմնարկների ներքին 

կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1543-Ն որոշման մեջ: Որոշմամբ 

նախատեսվել է օտարերկրյա կալանավորված անձանց կամ դատապարտյալներին, 

որոնց մերձավոր ազգականները չեն կարող տեսակցել նրանց, ինչպես նաև այն 
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կալանավորված անձանց կամ դատապարտյալներին, որոնց մերձավոր 

ազգականները օբյեկտիվ պատճառներով չեն կարող օգտվել կարճատև 

տեսակցությունից, տրամադրել ամսվա ընթացքում երկու անգամ մինչև քսան րոպե 

տևողությամբ տեսազանգի հնարավորություն: 

 Միջոցառում 19. 

 Քրեակատարողական ծառայողների գործողությունների, անգործության կամ 

նրանց կողմից ընդունած ակտերի բողոքարկման մեխանիզմների նախատեսում՝ 

ընդդատյա դատարանի, բողոքներին ներկայացվող պահանջների, բողոքարկման 

ժամկետների հստակ ամրագրմամբ: 

 Հաշվետվություն. 

 Հայաստանի Հանրպետության արդարադատության նախարարության 

կողմից մշակվել է «Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական 

օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին», «Հայաստանի 

Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ 

կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերը 

(այսուհետ՝ Նախագծեր): Նախագծերը 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի թիվ 

01/16.1/19544-17 գրությամբ դրվել են շրջանառության մեջ: Նախագծերը 

համապարփակ կարգավորում են դատապարտյալի կողմից պատիժները կատարող 

մարմինների և հիմնարկների պաշտոնատար անձանց գործողության, 

անգործության կամ ընդունած ակտի դեմ բողոքարկման իրավունքը և կարգը, 

բողոքին ներկայացվող պահանջները, բողոքարկման ժամկետները, բողոքի 

քննարկման կարգը և արդյունքները: Նախագծերով կարգավորվում են նաև 

դատարանում պատիժները կատարող մարմինների և հիմնարկների, պաշտոնատար 

անձանց գործողության, անգործության կամ ընդունած ակտերի դեմ ներկայացված 

բողոքների լուծման կարգը: 

2018թ. մարտ ամսին ՀՀ Նախագահի աշխատակազմից ստացված 

առաջարկությունների հիման վրա՝ Նախագիծը ներկայումս գտնվում է լրամշակման 

փուլում: 
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 Միջոցառում 20. 

Կատարել ուսումնասիրություն քրեակատարողական հիմնարկներում հաշմանդամու

թյուն ունեցող անձանց համարմատչելի միջավայր ապահովելու առաջնահերթությու 

ների վերաբերյալ, և արդյունքներով մշակել համապատասխան գործողությունների 

ծրագիր: 

 Հաշվետվություն. 

ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից մշակվել է Հայաստանի 

Հանրապետության քրեակատարողական համակարգում իրավիճակի բարելավման 

նպատակով 2018-2038 թվականների ռազմավարությանը և դրա իրականացման 

2018-2038 թվականների միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արձանագրային որոշման 

նախագիծը, որը 2017 թվականի նոյեմբերի 21-ին 01/20938-17 ելից գրությամբ 

ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն: Նախագծով քրեակատարողական ոլորտին 

առնչվող առանձին միջոցառումներ են նախատեսվել, մասնավորապես՝ ըստ 

առաջնահերթության թիրախային ուղղություններից է քրեակատարողական 

հիմնարկներում անազատության մեջ պահվող հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

համար համապատասխան պայմանների ապահովմանն ուղղված չափանիշների 

մշակումն ու ներդնումը:  

Հարկ է նշել, որ ՀՀ արդարադատության նախարարության և ՀՀ 

առողջապահության նախարարության «Մարդասիրական օգնության 

հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի համատեղ ջանքերով հաշմանդամություն 

ունեցող դատապարտյալներին և կալանավորված անձանց տրամադրվել են 

անհրաժեշտ բժշկական նշանակության ապրանքներ: 

ՀՀ արդարադատության նախարարությունը, քրեակատարողական 

համակարգում իրավիճակի բարելավման քաղաքականություն մշակելիս և 

իրականացնելիս, առանձնակի կարևորություն է տալիս խոցելի խմբերի, 

մասնավորապես, անազատության մեջ պահվող հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց հիմնախնդիրների ուսումնասիրությանն ու դրանց լուծման ուղիների 
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վերհանմանը: Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային 

ռազմավարությունից բխող 2017-2019 թվականների գործողությունների ծրագրով 

որպես հրամայական ևս առանձնացվում է ըստ առաջնահերթության 

ազատազրկման վայրերում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի 

միջավայրի ապահովումը: 

Վերը նշվածով պայմանավորված՝ ՀՀ Արդարադատության 

նախարարությունը հաշմանդամություն ունեցող դատապարտյալների և 

կալանավորված անձանց շրջանում իրականացրել է կարիքների գնահատման 

հարցում և այդ արդյունքների հիման վրա նրանց տրամադրել անհրաժեշտ 

բժշկական նշանակության ապրանքներ: 

Նշենք, որ քրեակատարողական հիմնարկներում անազատության մեջ 

պահվող հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար համապատասխան 

պայմանների ապահովմանն ուղղված խնդիրների լուծումը մշտապես գտնվում է ՀՀ 

Արդարադատության նախարարության ուշադրության կենտրոնում, իսկ այս 

միջոցառումը կրելու է շարունակական բնույթ:   

 Միջոցառում 22. 

Մշակել փոփոխություններ և լրացումներ «Տեղական հանրաքվեի մասին» ՀՀ 

օրենքում: 

 Հաշվետվություն. 

«Տեղական հանրաքվեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

նախագիծը մշակվել և 2018թ. մարտին ներկայացվել է ՀՀ կառավարության 

աշխատակազմ: 2018թ. մայիսի 3-ին օրենքի նախագիծն ընդգրկվել է ԱԺ 

նստաշրջանի օրակարգ, իսկ մայիսի 4-ին ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ: 

Միաժամանակ, ս.թ. հունիսի 7-ին այն ներկայացվել է երկրորդ ընթերցման: 

 Միջոցառում 37. 

 Մշակել և ներդնել ՔԿԱԳ մարմինների հետ ծննդյան և այլ ակտերի 

վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակության համակարգ: 

 Հաշվետվություն. 



7 
 

 2017թ. սեպտեմբերի 8-ին տեղի է ունեցել երեխայի ծննդյան միանվագ 

նպաստի դիմումն առցանց ներկայացնելու ծրագրի շնորհանդեսը, որն 

իրականացվել է ՀՀ արդարադատության նախարարության ու ՀՀ աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության 

ծառայության էլեկտրոնային համակարգերի համակցման արդյունքում: Այսպես. E-

civil համակարգը համակցվել է սոցիալական ապահովության ծառայության 

էլեկտրոնային համակարգի հետ, որի շնորհիվ ծննդյան գրանցման վերաբերյալ 

տեղեկությունները, քաղաքացու ցանկության դեպքում, ՔԿԱԳ մարմինների կողմից 

փոխանցվում են ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 

սոցիալական ապահովության ծառայության տեղեկատվական համակարգ՝ երեխայի 

ծննդյան միանվագ նպաստը ձևակերպելու նպատակով: 

Երկու համակարգերի համակցման առաջին փուլում հնարավորություն է ընձեռնվում 

քաղաքացիներին ծննդյան նպաստների դիմումները ներկայացնել էլեկտրոնային 

եղանակով՝ Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմիններում: 

Արդարադատության և սոցիալական ոլորտների էլեկտրոնային համակարգերի 

համակցումը հանգեցնելու է վարչարարության և կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցմանը, 

պետական մարմինների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի նկատմամբ 

քաղաքացիների գոհունակության բարձրացմանը, ինչպես նաև ժամանակի 

խնայողությանը: 

 Միջոցառում 40. 

 Ուսումնասիրել աշխատանքային հարաբերություններում աշխատողների 

իրավունքների պաշտպանության արտադատական ազգային մեխանիզմի 

ներդրման հնարավորության հարցը: 

 Հաշվետվություն. 

 ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից իրականացվել է 

աշխատանքային հարաբերություններում աշխատողների իրավունքների 

պաշտպանության արտադատական ազգային մեխանիզմի ներդրման 

հնարավորության հարցի վերաբերյալ ուսումնասիրությունը 
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(http://moj.am/legal/view/article/1098/): Հարկ է նշել նաև, որ ուսումնասիրության 

արդյունքները կդիտարկվեն ՀՀ նոր աշխատանքային օրենսգրքի մշակման 

գործընթացի շրջանակներում: 

 Միջոցառում 74. 

 Ստորագրել «Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության 

կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մասին» ԵԽ-ի կոնվենցիան: 

 Հաշվետվություն. 

 ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ 

կառավարության աշխատակազմ է ներկայացվել «Կանանց նկատմամբ բռնության և 

ընտանեկան բռնության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մասին» ԵԽ-ի 

Կոնվենցիայի ստորագրման նպատակահարմարության վերաբերյալ տեղեկանքը: 

ՀՀ կառավարությունը 2017թ. դեկտեմբերի 28-ին արձանագրային որոշմամբ 

հավանություն է տվել «Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության 

կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մասին» ԵԽ-ի կոնվենցիայի ստորագրմանը: 

 Միջոցառում 77. 

 Ստեղծել օրենսդրական կառուցակարգեր ՀՀ Սահմանադրությամբ 

ամրագրված իրավահավասարության ապահովման համար: 

 Հաշվետվություն. 

 ՀՀ Սահմանադրությամբ ամրագրված իրավահավասարության ապահովման 

համար օրենսդրական կառուցակարգեր ստեղծելու նպատակով ՀՀ 

արդարադատության նախարարության կողմից մշակվել է նաև 

«Իրավահավասարության ապահովման մասին» ՀՀ առանձին և համապարփակ 

օրենքը, որը 2018թ. փետրվար ամսին դրվել է հանրային քննարկման e-draft.am 

կայքում: Ս.թ. ապրիլի 30-ին օրենսդրական փաթեթն ուղարկվել է ՀՀ 

կառավարության հաստատմանը: Քաղաքական վերջին իրադարձություններով 

պայմանավորված՝ օրենքի նախագծում որոշակի փոփոխություններ կատարելու 

նպատակով, այն կրկին դրվել է շրջանառության մեջ: 

 Միջոցառում 82. 

http://moj.am/legal/view/article/1098/
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 Մշակել ազգային փոքրամասնություններին պատկանող անձանց իրենց 

ազգային և էթնիկ ինքնության, ավանդույթների, կրոնի, լեզվի և մշակույթի 

պահպանման և զարգացման իրավունքի իրականացումը կարգավորող օրենք: 

 Հաշվետվություն. 

 ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից մշակվել է «Ազգային 

փոքրամասնությունների մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը, որը 2018թ. փետրվար 

ամսին դրվել է հանրային քննարկման e-draft.am կայքում: Ս.թ. ապրիլի 30-ին 

օրենսդրական փաթեթն ուղարկվել է ՀՀ կառավարության հաստատմանը: 

Քաղաքական վերջին իրադարձություններով պայմանավորված՝ օրենքի նախագծում 

որոշակի փոփոխություններ կատարելու նպատակով, այն կրկին դրվել է 

շրջանառության մեջ: 

Միաժամանակ, հարկ է նշել, որ ս.թ. հունվարի ամսին օրենքի նախագիծն 

ուղարկվել է ԵԽ Ժողովրդավարության գլխավոր դիրեկտորատին` փորձագիտական 

եզրակացության: 2018թ. ապրիլի 18-ին ստացված փորձագիտական 

եզրակացության համաձայն` օրենքի նախագիծը լիովին համապատասխանում է 

միջազգային լավագույն փորձին և չափորոշիչներին: Նախատեսվում է Օրենքի 

նախագիծն ընդունել ԱԺ աշնանային նստաշրջանի ընթացքում: 

 

 Միջոցառում 93. 

 ՀՀ օրենսդրությունը համապատասխանեցնել «Երեխայի միջազգային 

առևանգման քաղաքացիական մոտեցումների մասին» Հաագայի 1980 թվականի 

կոնվենցիայի պահանջներին: 

 Հաշվետվություն. 

 «Երեխայի միջազգային առևանգման քաղաքացիական մոտեցումների 

մասին» Հաագայի 1980 թվականի Կոնվենցիայի պահանջներին ՀՀ օրենսդրության 

համապատասխանեցման նպատակով ուսումնասիրվել է միջազգային փորձը, 

մշակվել է «Երեխայի միջազգային առևանգման քաղաքացիական մոտեցումների 

մասին Հաագայի 25.10.1980թ. կոնվենցիայով նախատեսված 
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պարտավորությունների կատարման ընթացակարգերի մասին» ՀՀ օրենքի 

նախագիծը, որը մոտ ժամանակներս կներկայացվի ՀՀ կառավարության 

քննարկմանը: 

 Միջոցառում 94. 

 ՀՀ օրենսդրությունը համապատասխանեցնել «Երեխաների պաշտպանության

 և օտարերկրյա որդեգրմանբնագավառում համագործակցության մասին» 

Հաագայի 1993 թվականի կոնվենցիայի պահանջներին: 

 Հաշվետվություն. 

 «Երեխաների պաշտպանության և օտարերկրյա որդեգրման բնագավառում 

համագործակցության մասին» Հաագայի 1993 թվականի Կոնվենցիայի 

պահանջներին ՀՀ օրենսդրության համապատասխանեցման նպատակով մշակվել է 

«ՀՀ կառավարության 18.03.2010թ. թիվ 269-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ, որը  

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2017 թվականի օգոստոսի 10-ի թիվ 

2/14.1/18273-17 հանձնարարականով հաստատված ժամանակացույցի 

համապատասխան դրվել է հանրային քննարկման e-draft.am կայքում, որի 

արդյունքների ամփոփումից անմիջապես հետո ուղարկվել է միջազգային 

փորձաքննության որդեգրման բնագավառում ՀՀ արդարադատության 

նախարարության գործընկեր-պետությունների իրավասու մարմիններին և 

միջազգային կազմակերպություններին: Նախագիծը միջազգային փորձաքննության 

արդյունքների ամփոփումից հետո` 1-ամսյա ժամկետում կլրամշակվի և 

կներկայացվի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քննարկմանը:  

 Միջոցառում 96. 

 ՀՀ նախարարին կից հասարակական խորհուրդներում քննարկել սույն 

գործողությունների ծրագրով նախատեսված միջոցառումների կատարման 

ընթացքը, ինչպես նաև համապատասխան նախարարության կողմից մարդու 

իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված այլ միջոցառումներ: 

 Հաշվետվություն. 
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 2017թ. նոյեմբերի 16-ին ՀՀ արդարադատության նախարարությունում 

կայացել է ՀՀ արդարադատության նախարարին կից հանրային խորհրդի նիստը, 

որի ընթացքում քննարկվել է նաև սույն գործողությունների ծրագրով նախատեսված 

միջոցառումների կատարման ընթացքը: 

 

ՀՀ առողջապահության նախարարություն 

 Միջոցառում 2. 

 Առաջադեմ փորձի հիման վրա տեղայնացնել և ներդնել կլինիկական 

ուղեցույցները 

 Հաշվետվություն. 

 Թարգմանվել և տեղայնացվել է թվով 152 կլինիկական ուղեցույց, այդ թվում 

134-ը հաստատվել են 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «2017 թվականին մշակված 

ուղեցույցների, գործելակարգերի և ընթացակարգերի  ցանկը հաստատելու մասին» 

թիվ 3806-Ա հրամանով: 

 Միջոցառում 3. 

 Առաջադեմ փորձի հիման վրա պացիենտի վարման գործելակարգերի 

տեղայնացում և ներդրում  

 Հաշվետվություն. 

 Թարգմանվել և տեղայնացվել են թվով 125 գործելակարգ և 34 ընթացակարգ, 

որից 32-ը  հաստատվել են 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «2017 թվականին 

մշակված ուղեցույցների, գործելակարգերի և ընթացակարգերի  ցանկը 

հաստատելու մասին» թիվ 3806-Ա հրամանով: 

 Միջոցառում 4. 

 Ներդնել  էլ-առողջապահության տեղեկատվական համակարգ  

 Հաշվետվություն. 

 Աշխատանքներն ընթացքի մեջ են: էլ-առողջապահության տեղեկատվական 

համակարգում (այսուհետ` համակարգ) բժշկական հաստատությունների 

անձնակազմի համար ստեղծվել է համակարգում խնդիրների, թերությունների 
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գրանցման հնարավորություն, որը թույլ է տալիս համակարգի օգտատերերին 

գրանցումներ կատարել առկա խնդիրների վերաբերյալ: 

   Համակարգում ստեղծվել է պետական պատվերի շրջանակներում բժշկական 

հաստատությունների ամսական բյուջեների արտացոլման և կատարողականի 

վերահսկման մեխանիզմ: 

   Համակարգին ինտեգրվել է Երևանի շտապօգնության ծրագրային համակարգը, 

ինչն ապահովում է շտապօգնության այցերի ավտոմատ գրանցումը Համակարգում: 

   ՀՀ կառավարության որոշմամբ հաստատվել է բժշկական հաստատությունների և 

դեղատների Համակարգին միացման և քաղաքացիների վերաբերյալ բժշկական 

տեղեկատվության մուտքագրման պարտադիր պահանջը սահմանող 

լիցենզավորման կարգի փոփոխությունը, որոնք ուժի մեջ կմտնի 2018թ. մարտ 

ամսից: 

    ՀՀ կառավարության որոշմամբ հիմնադրվել է Համակարգը սպասարկող 

«Էլեկտրոնային առողջապահական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ: 

    Սոցիալական փաթեթի շահառուների բժշկական ապահովագրության 

շրջանակներում դասընթացներ են անցկացվել բժշկական հաստատությունների և 

ապահովագրական ընկերությունների համար: 

    Համակարգում մշակվել է սոցիալական փաթեթի շահառուների բժշկական 

ապահովագրության ներդրման շրջանակներում բժշկական հաստատությունների և 

ապահովագրական ընկերությունների միջև հատուցումների կարգավորման 

գործընթացի ծրագրային ապահովումը: 

    Համակարգի միջոցով ներդրվել է սոցիալական փաթեթի շահառուների 

բժշկական ապահովագրության գործընթացը շուրջ 150 բժշկական 

հաստատությունների և 6 ապահովագրական ընկերությունների միջև: 

    Բժշկական հաստատություններին համակարգչային տեխնիկա տրամադրելու 

նպատակով ՀՀ ԱՆ կողմից հայտարարվել է համակարգչային տեխնիկայի գնման 

մրցույթ: 
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    ՀՀ կառավարության կողմից հաստատվել է բժշկական հաստատություններին 

տրամադրվող սուբսիդավորումը էլեկտրոնային առողջապահական համակարգի 

վճարների փոխհատուցման նպատակով:  

 Միջոցառում 5. 

 Ապահովել բոլոր ՀՀ առող¬ջապահական հաստատություններում 

մահացության դեպքերի վերաբերյալ ըստ հատկանիշների (օր.՝ մահվան պատճառ, 

հիվանդություն, տարիք, սեռ, հաշմանդամության տեսակ և այլն) (առկայության 

դեպքում), վարվող վիճակագրության հրապարա-կայնությունը 

 Հաշվետվություն. 

 ՀՀ առողջապահական հաստատություններում գրանցված մահացության 

դեպքերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս.Ավդալբեկյանի 

անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» փակ բաժնետիրական 

ընկերության կողմից հավաքագրվում է, սակայն ներկայացվող տվյալները` մահվան 

պատճառ հանդիսացած հիվանդությունները ծածկագրված չեն ըստ ՀՄԴ 10-րդ 

դասակարգչի, բացակայում են մահվան օրը, մահացածի սեռը, տարիքը, 

առկայության դեպքում` հաշմանդամության տեսակը և այլն: 

 Հաշվի առնելով, որ ՀՀ առողջապահական հաստատություններում 

մահացության դեպքերի վերաբերյալ ըստ հատկանիշների (օր.՝ մահվան պատճառ, 

հիվանդություն, տարիք, սեռ, հաշմանդամության տեսակ և այլն) (առկայության 

դեպքում), վարվող վիճակագրության հրապարակայնության ապահովումը 

նախատեսված է 2018թ. երկրորդ եռամսյակում` հաստատություններում 

մահացության դեպքերի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվությունը 

հավաքագրելու նպատակով մահացության դեպքերի գրանցման նոր ձևաչափի 

մշակման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են: 

Միջոցառում 6. 

Վերանայել բժշկական նպատակներով թմրամիջոցների և հոգեմետ 

(հոգեներգործուն) նյութերի օգտագործման կարգը և պայմանները սահմանող 

իրավական ակտերը 
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 Հաշվետվություն. 

 Մշակման փուլում է «Բժշկական նպատակներով թմրամիջոցների և հոգեմետ 

(հոգեներգործուն) նյութերի օգտագործման կարգը և պայմանները» սահմանող ՀՀ 

 Միջոցառում 7. 

Կատարելագործել բժշկական գաղտնիքի մշակման և տարածման, ինչպես 

նաև բժշկական գաղտնիքի խախտման համար պատասխանատվություն սահմանող 

կարգավորումները 

   Հաշվետվություն. 

 Բժշկական գաղտնիքի վերաբերյալ դրույթները նախատեսվել են ՀՀ 

կառավարության 2016 թվականի գործունեության միջոցառումների ցանկի 68-րդ 

կետով հաստատված «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծում, որը մշակվել և սահմանված 

ժամկետում` 2016 թվականի օգոստոսի 15-ի թիվ ԱՄ/11/8989-16 գրությամբ 

ներկայացվել է ՀՀ կառավարության աշխատակազմ: Քննարկումների արդյունքում 

ստացվել է ՀՀ վարչապետի 2017 թվականի հոկտեմբերի 10-ի թիվ 02/14.7/22388-17 

հանձնարարականը` «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին ՀՀ օրենքի և հարակից օրենքների նախագծերը 

շրջանառությունից հանելու և Առողջապահության մասին ՀՀ օրենքի նախագծով 

փոխարինելու կապակցությամբ: 

 Միջոցառում 8. 

Ձևավորել հասարակական դիտորդական խումբ ՀՀ-ում հոգեկան 

առողջության ոլորտում բժշկական և խնամքի ծառայություններ տրամադրող 

կազմակերպություններում՝ ծառայությունների որակի և մարդու իրավունքների 

պաշտպանության վիճակի նկատմամբ  հասարակական վերահսկողության 

ապահովման նպատակով 

Հաշվետվություն. 



15 
 

 Ընդունվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի 2017 թվականի դեկտեմբերի 

28-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում հոգեկան առողջության խնդիրներ 

ունեցող անձանց պետական աջակցության շրջանակներում բուժման և խնամքի 

ծառայություններ մատուցող բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող 

կազմակերպություններում մշտադիտարկում իրականացնելու նպատակով 

հասարակական դիտորդական խումբ ձևավորելու և աշխատանքները 

կազմակերպելու կարգը» թիվ 3757-Ա հրամանը: 

 Հրամանով հաստատված կարգի համաձայն հասարակական դիտորդական 

խումբ ձևավորելու հայտարարությունը տեղադրված է ՀՀ ԱՆ պաշտոնական 

կայքում:  

 Շահագրգիռ կողմերից դիտորդական խմբում ընդգրվելու դիմումներ 

ստանալուց հետո համապատասխան խումբը կձևավորվի: 

Միջոցառում 40. 

Ուսումնասիրել աշխատանքային հարաբերություններում աշխատողների 

իրավունքների պաշտպանության արտադատական ազգային մեխանիզմի 

ներդրման հնարավորության հարցը 

Հաշվետվություն. 

Աշխատանքային հարաբերություններում աշխատողների իրավունքների 

պաշտպանության արտադատական ազգային մեխանիզմի ներդրման 

հնարավորության հարցի կապակցությամբ տեղեկացնում եմ, որ, GSP+ համակարգի 

դիտանցման շրջանակներում եվրոպական կողմից ներկայացված GSP+ ռեժիմից 

օգտվելու նախապայման հանդիսացող 27 միջազգային կոնվենցիաներով 

ստանձնած պարտավորությունների իրացման և Աշխատանքի միջազգային 

կազմակերպության կոնվենցիաներին համապատասխան արդյունավետ և 

լիարժեքորեն գործող աշխատանքի հետաքննության համակարգի (labour inspection 

system) ներդրումն ապահովելու վերաբերյալ առաջարկի կատարման նպատակով 

ՀՀ առողջապահության նախարարի 2017 թվականի սեպտեմբերի 4-ի թիվ 

ԼԱ/11096-17 գրությամբ ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների 
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նախարարություն, իսկ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2017 թվականի 

սեպտեմբերի 8-ի թիվ ԼԱ/11.2/11342-17 և 2017 թվականի սեպտեմբերի 7-ի թիվ 

ԼԱ/11294-17 գրություններով ՀՀ կառավարության աշխատակազմ են ներկայացվել 

առաջարկություններ և հիմնավորումներ, համաձայն որոնց՝ առաջարկվել է ՀՀ 

աշխատանքային օրենսգրքի 33-րդ հոդվածում և ՀՀ կառավարության 2017 

թվականի ապրիլի 27-ի թիվ 444-Ն որոշման մեջ կատարել համապատասխան 

փոփոխություններ ու լրացումներ՝ ՀՀ առողջապահության նախարարության 

առողջապահական տեսչական մարմնին վերապահելով աշխատանքային 

օրենսդրության, աշխատանքային իրավունքի նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ 

իրավական ակտերի պահպանման նկատմամբ պետական վերահսկողություն 

իրականացնելու, ինչպես նաև աշխատողների խախտված իրավունքները 

վերականգնելու լիազորությունը: 

Միջոցառում 69. 

Քայլեր ձեռնարկել պտղի սեռով պայմանավորված` հղիության արհեստական 

ընդհատումների կանխարգելմանն ուղղված արդյունավետ պայքարի համար 

Հաշվետվություն. 

    Պտղի սեռով պայմանավորված հղիությունների ընդհատման 

կանխարգելման նպատակով շարունակվել են միջոցառումները  հանրության մեջ 

հղիության արհեստական ընդհատումների, այդ թվում պտղի սեռով 

պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների նկատմամբ 

մերժողական վերաբերմունքի ձևավորման  ու կանխարգելման միջոցով: 

Նախարարության  ներկայացուցիչները շարունակել են հանդես գալ 

լրատվական տարբեր միջոցներով: 

     Շարունակվել է ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի աջակցությամբ 

մշակված և ՀՀ առողջապահության նախարարի և ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական 

հարցերի նախարարի համատեղ հրամանով  հաստատված «Պտղի  սեռով 

պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների կանխարգելման 2015-

2017թթ. ծրագրի միջոցառումների իրականացումը, որի շրջանակներում կատարվել 
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են հանրային իրազեկմանն ուղղված լայնածավալ քարոզչական աշխատանքներ` 

պետական կառույցների, միջազգային կազմակերպությունների (ՄԱԿ-ի 

բնակչության հիմնադրամ, «Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն», 

«Փրկեցեք երեխաներին», «Վորլդ Վիժն» և այլն) և տեղական հասարակական ու 

համայնքային կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ: Մշակվել է 

«Առանց բժշկական ցուցման երեխայի սեռի խտրական ընտրության երևույթի 

տարածվածության, հետևանքների և պատճառների վերաբերյալ որակական և 

քանակական հետազոտությունների և տվյալների վերլուծության» մեթոդական 

ուղեցույցը։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հետ ՀՀ առողջապահության 

նախարարության համագործակցության շրջանակներում 2017թ. 2-րդ կիսամյակում 

նույնպես շարունակվել է ծննդօգնության հիվանդանոցային ծառայություններ 

մատուցող հաստատությունների աշխատակիցների, այդ թվում՝ նշված ոլորտի 

ղեկավարության, երեխայի սեռը որոշելու նպատակով ուլտրաձայնային 

հետազոտություն կատարող անձնակազմի և գինեկոլոգների համար ուսուցողական 

ծրագրեր: 2017թ. նոյեմբեր ամսին Երևան քաղաքի  առողջության առաջնային 

պահպանման ծառայություններ մատուցող բժշկական կազմակերպությունների 30 

մանկաբարձ-գինեկոլոգների և սոնոգրաֆիստների համար իրականացվել է  

մեկօրյա դասընթաց: 

Շարունակվել են Համացանցում և Ֆեյսբուք սոցիալական ցանցում 2015թ. 

բացված «Պտղի սեռի խտրական ընտրության դեմ պայքար» խմբի էջի վրա 

ծրագրային գործողությունների վերաբերյալ նյութերի տեղադրումը, թեմային 

վերաբերող հայաստանյան և միջազգային մամուլում և այլ աղբյուրներում 

հրապարակվող նյութերը, նորություններն ու հրապարակումները, տեսանյութերը, 

որի շրջանակներում պարբերաբար տեղի են ունենում քննարկումներ։  

Իրականացված համալիր միջոցառումների արդյունքում արձանագրվել են 

որոշակի դրական միտումներ սելեկտիվ աբորտների հիմնախնդրի հաղթահարման 

գործընթացում: Այսպես. եթե սելեկտիվ աբորտների դեմ պայքարին ուղղված 

միջոցառումներին նախորդող` 2008-2012թթ. ժամանակահատվածում ծնվածների 
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մեջ աղջիկ-տղա հարաբերակցության միջին ցուցանիշը կազմել է 100:115, ապա 

2014թ.` 100:113,4:  2015թ.` 100:112,7; 2016թ.` 100:111,9, իսկ 2017թ. 6 ամիսներին` 

100/110.3: 

 

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն 

 Միջոցառում 74. 

 Ստորագրել «Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության 

կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մասին» ԵԽ-ի կոնվենցիան 

Հաշվետվություն. 

 «Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման 

և դրա դեմ պայքարի մասին» ԵԽ-ի Կոնվենցիան ՀՀ կողմից ստորագրվել է 2018թ. 

հունվարի 18-ին: 

 

 

 

 

 

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն  

  

Միջոցառում 57. 

 Շրջակա միջավայրի օրենսդրությունը և ոլորտի քաղաքականությունը 

համապատասխանեցնել Օրհուսի կոնվենցիայի համապատասխանության կոմիտեի՝ 

Հայաստանի վերաբերյալ կայացրած որոշումներին, մասնավորապես, շրջակա 

միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվության ազատության, որոշումների ընդունմանը 

հանրության արդյունավետ մասնակցության և դատական մատչելիության 

հարցերում 

Հաշվետվություն. 
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Օրհուսի կոնվենցիայի կողմերի հանդիպման V/9A որոշմամբ և դրանից բխող 

Օրհուսի կոնվենցիայի համապատասխանության կոմիտեի կողմից՝ շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության գործընթացում 

հանրության կողմից դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու 

ժամկետները երկարաձգելու նպատակով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի 

մարտի 9-ի N 357-Ն որոշմամբ փոփոխություններ են կատարվել ՀՀ 

կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ի N 1325-Ն որոշման մեջ, համաձայն 

որի. 

1. Որոշմամբ հանրությանն իրավունք է վերապահվել ներկայացնել 

ցանկացած դիտողություն և առաջարկություն, որը նրա կարծիքով առնչվում է 

հիմնադրույթային փաստաթղթին և նախատեսվող գործունեությանը: 

2.  Վերացվել են հանրության կողմից ներկայացված դիտողությունները և 

առաջարկությունները հաշվի առնելու սահմանափակումները: 

 

 

 

 

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների 

նախարարություն  

Միջոցառում 40 

 Ուսումնասիրել աշխատանքային հարաբերություններում աշխատողների 

իրավունքների պաշտպանության արտադատական ազգային մեխանիզմի 

ներդրման հնարավորության հարցը 

 Հաշվետվություն. 

 Նախարարության կողմից իրականացվել է միջազգային փորձի 

ուսումնասիրություն: 

Միջոցառում 58. 
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Գործատուին տրամադրել պետական աջակցություն  զբաղվածության կարգա-

վորման պետական ծրագրերով աշխատաշուկայում անմրցունակ և 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում 

Հաշվետվություն. 

 2016 թվականի հոկտեմբերի 24-ից նոյեմբերի 20-ը ՀՀ աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի նախարարության «Ինքնազբաղվածության խթանման 

նպատակով փոքր ձեռնարկատիրության աջակցություն» ծրագրի շրջանակներում 

Զբաղվածության պետական գործակալության կողմից Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ 

հիմնադրամ են ուղղորդվել 43 անմրցունակ անձիք։ Վերջիններիս համար ՀՀ 

Արագածոտնի, ՀՀ Արմավիրի, ՀՀ Արարատի, ՀՀ Կոտայքի, ՀՀ Սյունիքի և ՀՀ 

Վայոց Ձորի մարզերում, ինչպես  նաև Երևանում հիմնադրամի փորձագետների 

կողմից տրամադրվել է ուսուցում և անհատական խորհրդատվություն` 10 օր 

տևողությամբ։ Ծրագրի արդյունքում Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ հիմնադրամի 

մարզային մասնաճյուղերի և կենտրոնական գրասենյակի փորձագետների 

օգնությամբ կազմվել են գործարար ծրագրեր՝ Զբաղվածության պետական 

գործակալության կողմից դրամաշնորհային ծրագրում ընդգրկվելու նպատակով: 

Միաժամանակ, հարկ ենք համարում նշել, որ փոքր և միջին 

ձեռնարկատիրության սուբյեկտներին ուղղված աջակցության ծրագրի նպատակն է 

ՓՄՁ-ի զարգացման միջոցով զբաղվածության ու ինքնազբաղվածության 

մակարդակի բարձրացման ապահովումը սակայն «Պետական աջակցություն 

Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ հիմնադրամի կանոնադրական հիմնախնդիրների 

իրականացմանը» 2017 թվականի ծրագրում, անմրցունակ և հաշմանդամություն 

ունեցող անձիք որպես թիրախային խումբ չեն առանձնացվում:  

  

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ  

Ծրագրի 11-րդ կետով նախատեսված է իրավապահ մարմինների 

աշխատողների և փաստաբանների համար 2017-2019 թվականներին պարբերաբար 



21 
 

իրականացնել խոշտանգումների և այլ դաժան վերաբերմունքի արգելքի վերաբերյալ 

վերապատրաստումներ: 

Նշված գործողության իրականացման նպատակով 2017 թվականի ընթացքում 

Եվրոպայի խորհրդի, Եվրոպական միության, ինչպես նաև ՀՀ արդարադատության 

նախարարության համագործակցությամբ «Առողջապահության և մարդու 

իրավունքների պաշտպանության ամրապնդումը Հայաստանի բանտերում» ծրագրի 

շրջանակներում դասավանդողների վերապատրաստում անցած ՀՀ մարդու 

իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի ներկայացուցիչները հրավիրվել են 

անցկացնել ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական 

վարչության ծառայողների վերապատրաստումներ: Դասընթացների ընթացքում 

քննարկվել են ինչպես քրեակատարողական հիմնարկներում առկա ընդհանուր 

խնդիրներին, այնպես էլ՝ ազատությունից զրկված անձանց հիմնարար 

իրավունքներին առնչվող տարբեր թեմաներ: Վերջինիս հիմնական նպատակներն 

են եղել զարգացնել ծառայողների գիտելիքները բանտային բժշկության և 

ազատությունից զրկված անձանց իրավունքների վերաբերյալ, մասնավորապես՝ 

դասընթացի քննարկումներում բարձրացվել են քրեակատարողական 

հիմնարկներում բժշկական էթիկայի խնդիրները, խոցելի խմբերի 

առանձնահատկություններն ազատությունից զրկման վայրերում, խոշտանգումների 

և վատ վերաբերմունքի արգելքը, ինչպես նաև ազատությունից զրկված անձանց 

հիմնարար իրավունքներին առնչվող այլ թեմաներ:  

Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի ներկայացուցիչները 

Արդարադատության ակադեմիայում 2017 թվականի ընթացքում պարբերական 

իրականացրել են նաև գործող քննիչների վերապատրաստում «Խոցելի 

տուժողների/վկաների և կասկածյալների մասնակցությամբ իրականացվող 

քննությունը», ինչպես նաև «Կյանքի իրավունքին, խոշտանգումների և վատ 

վերաբերմունքի այլ ձևերի արգելքին առնչվող գործերի քննությունը» թեմաներով:  

Վերոնշյալ դասընթացներն իրականացվել են թե՛ 2017 թվականի առաջին և 

թե՛ երկրորդ կիսամյակների ընթացքում: 
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Ծրագրի 69-րդ կետով սահմանվում է 2017-2019 թվականների 

ժամանակահատվածում պարբերաբար ձեռնարկել պտղի սեռով պայմանավորված` 

հղիության արհեստական ընդհատումների կանխարգելմանն ուղղված արդյունավետ 

պայքարի համար քայլեր, որոնց արդյունքում ակնկալվում է ստեղծել պայմաններ 

պտղի սեռով պայմանավորված` հղիության արհեստական ընդհատումների թվի 

նվազման համար։ 

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը պարբերաբար 

կազմակերպում է տեղեկացվածության բարձրացմանն ուղղված արշավներ և 

քննարկումներ: Մասնավորապես, Երևանի և ՀՀ մարզերի մի շարք ուսումնական 

հաստատությունների երեխաների խնամք իրականացնող կենտրոնների սաներ 

ճանաչողական այցով Պաշտպանի աշխատակազմ են այցելել: Այցերի ընթացքում 

քննարկվել են մարդու իրավունքների պահպանության ու պաշտպանությանն 

ուղղված մի շարք հարցեր, որոնք ընթացքում ներկայացվել են նաև պտղի սեռով 

պայմանավորված` հղիության արհեստական ընդհատումների խնդիրները և 

վերջիններիս կանխարգելմանն ուղղված արդյունավետ պայքարի հիմնահարցերը:   

Այցերը կրել են շարունակական բնույթ և իրականացվել են նաև 2017 

թվականի երկրորդ կիսամյակի ընթացքում: 

 

ՀՀ մշակույթի նախարարություն  

 Միջոցառում 53. 
 Կատարել ուսումնասիրություններ հուշարձանների տեղափոխման վերջին 

հինգ տարիների պրակտիկայի վերաբերյալ՝ վեր հանելով խնդիրները և 

ներկայացնելով լուծման առաջարկներ 

 Հաշվետվություն.  

 Հուշարձանների ամբողջական կամ մասնակի տեղափոխման դեպքերը 

կանխելու համար մշակվել է «Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության 

2004 թվականի հոկտեմբերի 7-ի N 1616-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 

կատարելու մաuին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը: Այն 
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պայմանավորված է 2008 թվականի հոկտեմբերի 21-ին Հայաստանի 

Հանրապետության կողմից վավերացված «Եվրոպայի ճարտարապետական 

ժառանգության պաշտպանության մասին» կոնվենցիային Հայաuտանի 

Հանրապետության օրենսդրությունը համապատասխանեցնելու 

անհրաժեշտությամբ, որով կոնվենցիային միացած երկրները պարտավորվել են 

արգելել հուշարձանի ամբողջական կամ մասնակի տեղափոխումը: Որոշման 

նախագիծն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կներկայացվի ՀՀ 

կառավարություն: 

Միջոցառում 96 

ՀՀ նախարարին կից հասարակական խորհուրդներում քննարկել սույն 

գործողությունների ծրագրով նախատեսված միջոցառումների կատարման 

ընթացքը, ինչպես նաև համապատասխան նախարարության կողմից մարդու 

իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված այլ միջոցառումներ 

Հաշվետվություն. 

ՀՀ մշակույթի նախարարի հրամանով ստեղծված նախարարին կից 

հասարակական խորհրդի կազմում և իրականացվող աշխատանքներում 

ընդգրկված են հուշարձանների, ոչ նյութական մշակութային ժառանգության, 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրների, կինեմատոգրաֆիայի, 

թատերարվեստի, երաժշտարվեստի, գրականության, պարարվեստի, 

կերպարվեստի, թանգարանագիտության ոլորտների մասնագետներ:  

2017 թվականի դեկտեմբերի 11-ին տեղի է ունեցել նախարարին կից 

հասարակական խորհրդի նիստ՝ օրակարգում ներառված է եղել նաև «Մարդու 

իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող՝ 2017-2019 

թթ. գործողությունների ծրագրով նախատեսված՝ ՀՀ մշակույթի նախարարությանը 

վերապահված միջոցառումների կատարման վերաբերյալ հարցը: 

Ծրագրերի թափանցիկության, քաղաքացիների հանդեպ անկողմնակալ 

վերաբերմունք ցուցաբերելու նպատակով ՀՀ մշակույթի նախարարի, նախարարի 

տեղակալների, ստորաբաժանումների ղեկավարների (աշխատակիցների) կողմից 
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իրականացվել է 9074 քաղաքացու ընդունելություն (2017 թվականի հունվարի 9-ից 

դեկտեմբերի 29-ն ընկած ժամանակահատված): 

 

ՀՀ քննչական կոմիտե 

Միջոցառում 70 

Փոփոխություններ կատարել «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման 

ենթարկված անձանց նույնացման և աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկումն 

ապահովող իրավական ակտերում 

Հաշվետվություն. 

70-րդ կետը վերաբերում է «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման 

ենթարկված անձանց նույնացման և աջակցության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովող իրավական ակտերում 

փոփոխություններ կատարելուն, որի կատարման պատասխանատու մարմիններն 

են Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարությունը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր 

Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը, Հայաստանի 

Հանրապետության քննչական կոմիտեն (համաձայնությամբ), ինչպես նաև 

Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը (համաձայնությամբ):  

20.10.2017 թվականին Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեում 

ստացվել է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարության կողմից մշակված «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման 

ենթարկված անձանց նույնացման և աջակցության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովող մի շարք իրավական ակտերում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ, որի առնչությամբ 

01.11.2017 թվականի թիվ 05/22/7431-17 գրությամբ Հայաստանի Հանրապետության 

քննչական կոմիտեն իր դիրքորոշումն է ներկայացրել Հայաստանի 

Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն: 
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ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 

 Ծրագրի 83-րդ կետի կատարման վերաբերյալ հայտնում ենք, որ ՀՀ 

կրթության և գիտության նախարարության կողմից շրջաբերական է ուղարկվել 

Երևանի քաղաքապետարան և ՀՀ մարզպետարաններ`  վերոնշյալ 

հանձնարարականի վերաբերյալ մեկամսյա ժամկետում առաջարկներ 

ներկայացնելու մասին: 

 Ներկայացված առաջարկները հիմնականում վերաբերել են ազգային 

փոքրամասնությունների լեզուներով դասավանդող ուսուցիչների 

վերապատրաստման ծրագրերին, ինչի արդյունքում ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության կրթության ազգային ինստիտուտի կողմից  լրամշակվել են 

վերապատրաստման ծրագրերն ու մոդուլները` ներառելով ուսուցման 

ժամանակակից մեթոդների վերաբերյալ թեմաներ։ 

 2017 թվականին նոր ծրագրերով և մոդուլներով կազմակերպվել և անցկացվել 

են ՀՀ հանրակրթական դպրոցների ասորերեն լեզու դասավանդող 10 ուսուցիչների 

18-ժամյա և եզդիերեն դասավանդող 30 ուսուցիչների` 30-ժամյա 

վերապատրաստման դասընթացներ: 

 Ծրագրի 91-րդ կետի վերաբերյալ հայտնում եմ, որ հանրակրթական 

դպրոցների ուսուցիչների շրջանում ներառական կրթության մասին 

իրազեկվածությունը բարձրացնելու նպատակով ՀՀ հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստման 

առարկայական մոդուլներում ընդգրկված են ներառական կրթությանը վերաբերող 

թեմաներ, որոնց հատկացված է 2-ական դասաժամ: 2017 թվականին 

վերապատրաստվել են ՀՀ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 

ատեստավորման ենթակա 6710 ուսուցիչներ: 

 2017 թվականի 1-ին եռամսյակում ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի և ԱՄՆ 

ՄԶԳ-ի աջակցությամբ իրականացվող` «Խոցելի երեխաների սոցիալական 

ներառում. Երեխայի խնամքի համակարգի բարեփոխման շրջանակներում 
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այլընտրանքային խնամքի, ընտանիքի աջակցության և ներառական կրթության 

ծառայությունների ընդլայնում» ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել է 

վերապատրաստողների վերապատրաստում Լոռու մարզի 162 դպրոցների 

տնօրենների համար՝ «Ներառական կրթություն, կրթություն բոլորի համար 

թեմայով»:  Ինչպես նաև վերապատրաստվել են 2012 ուսուցիչներ` «Ներառական 

կրթություն, կրթություն բոլորի համար» թեմայով, 30 ժամ տեսական և 30 ժամ 

գործնական մոդուլային ուսուցման դասընթացով: Համապատասխան 

վերապատրաստում են անցել նաև 2397 ծնողներ:   

 2017 թվականի 2-րդ եռամսյակում ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի և ԱՄՆ 

ՄԶԳ-ի աջակցությամբ իրականացվող` «Խոցելի երեխաների սոցիալական 

ներառում. Երեխայի խնամքի համակարգի բարեփոխման շրջանակներում 

այլընտրանքային խնամքի, ընտանիքի աջակցության և ներառական կրթության 

ծառայությունների ընդլայնում» ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել են 

վերապատրաստման դասընթացներ երկու փուլով`  

 1) 2017 թվականի ապրիլի 12-14-ը ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր, Սպիտակ, 

Ստեփանավան և Ալավերդի քաղաքներում կազմակերպվել է «ՀՀ Լոռու մարզի 

հատուկ դպրոցների տարածքային մանկավարժական աջակցության կենտրոնների 

վերակազմակերպման գործընթացի» դասընթացի առաջին փուլը, 97 մասնագետ,

 2) 2017 թվականի մայիսի 3-5-ը կազմակերպվել է վերապատրաստման 

դասընթացների 2-րդ փուլը, որին մասնակցել է ընդհանուր թվով 85 մասնագետ: 

 2017 թվականի 3-րդ եռամսյակում` սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին, 

«Հույսի կամուրջ» ՀԿ-ի աջակցությամբ իրականացվել է ընդհանուր թվով շուրջ 128 

ուսուցչի օգնականների վերապատրաստում:   

 Ներառական կրթության ներդրման ուղղությամբ մասնագետների և 

հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ուսուցիչների 

մասնագիտական զարգացմանն աջակցելու նպատակով ձեռք է բերվել և 

հանրապետության բոլոր հանրակրթական ուսումնական հաստատություններին է 

տրամադրվել «Ներառական կրթություն. ուսումնամեթոդական ուղեցույց» ձեռնարկը:  
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 Ինչպես նաև «Միասին ապրել, միասին սովորել» ծրագրի շրջանակներում 

վերապատրաստվել են Տավուշի մարզի 81 դպրոցների 2044 ուսուցիչ և  

մանակավարժահոգեբանական թիմերի 215 մասնագետ «Ներառական կրթություն, 

կրթություն բոլորի համար»  թեմայով` 30 ժամ տեսական և 30 ժամ գործնական 

մոդուլային ուսուցման դասընթացով:  

 Վերապատրաստվել են նաև «Հույսի Կամուրջ» ՀԿ-ի Տավուշի մարզի 4 

գրասենյակների 52 մասնագետներ՝ «Մանկավարժահոգեբանական աջակցության 

ծառայությունների կազմակերպման հմտություններ» թեմայով:   

 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը համընդհանուր ներառական 

կրթության համակարգին անցնելու շրջանակում 2017 թվականի ընթացքում թեման 

լայնորեն լուսաբանել է նախարարության կայքում, պատրաստվել են 

հաղորդագրություններ, որոնք տարածվել են հանրապետական ԶԼՄ-ներով: 

 

 

 

 

 

 ՀՀ ոստիկանություն  

Միջոցառում 13. 

Ոստիկանության ծառայողների համար կազմակերպել շարունակական 

վերապատրաստումներ հավաքների ժամանակ «Հավաքների ազատության մասին» 

ՀՀ օրենքի, միջազգային լավագույն փորձի պատշաճ  կիրառման վերաբերյալ: 

Հաշվետվություն. 

2017 թվականի ընթացքում ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի 

վերապատրաստման և ատեստավորման ֆակուլտետում, համաձայն կազմված 

ուսումնական և առարկայական թեմատիկ պլանների,  անցկացվել են հավաքների 

ժամանակ «Հավաքների ազատության մասին» ՀՀ օրենքի, միջազգային լավագույն 

փորձի պատշաճ  կիրառման վերաբերյալ դասախոսություններ. 
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- ՀՀ ոստիկանության համայնքային ոստիկանության միջին խմբի 

պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողների համար /68 ծառայող/, 

- ՀՀ ոստիկանությունում միջին խմբի պաշտոններում նոր նշանակված և 

վեցամսյա փորձաշրջան անցնող ծառայողների համար /76 ծառայող/, 

- ՀՀ ոստիկանության քրեական հետախուզության և անչափահասների 

գործերով օպերատիվ ծառայողների համար /43 ծառայող/, 

-  ՀՀ ոստիկանության հերթապահ մասի պետերի և հերթապահ մասի 

միջին խմբի պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողների համար /16 ծառայող/, 

- ՀՀ ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության ավագ և գլխավոր 

խմբերի պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողների համար /19 ծառայող/, 

- ՀՀ ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչության պետի տեղակալի 

համար /1 ծառայող/, 

- ՀՀ ոստիկանության հասարակական կարգի ապահովման վարչության 

կազմմեթոդական բաժնի պետի և ՀՀ ոստիկանության Տավուշի բաժնի 

համայնքային ոստիկանության բաժանմունքի պետի համար /2 ծառայող/: 

 

 

ՀՀ սփյուռքի նախարարություն 

 

 Միջոցառում 95. 

 Իրականացնել Սիրիայի փախստականների կրթական, մշակութային, 

սոցիալական, տնտեսական ինտեգրման խնդիրների լուծմանը նպաստող ծրագրեր 

 Հաշվետվություն. 

 1. «Հայաստանի Հանրապետությունում սիրիահայերի և իրաքահայերի 

ինտեգրման գործընթացի արագացում» ծրագրի շրջանակում՝ 

 Տեղի են ունեցել սիրիահայերի հիմնախնդիրները համակարգող 

միջգերատեսչական հանձնաժողովի 2 նիստ, որտեղ քննարկվել են սիրիահայ 

փախստականներին ցուցաբերած աջակցության և նախատեսվող ծրագրերի ու 
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նրանց հետ տարվող աշխատանքների, Երևանի դպրոցներում Սիրիայի 

փախստականների երեխաների ինտեգրման գործընթացի և նրանց ամառային 

հանգստի կազմակերպման, սիրիահայերին իրավական և այլ աջակցության 

ծրագրերի մասին հարցերը, ինչպես նաև ներկայացվել է սիրիահայերի 

հիմնախնդիրները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի 2018 

թվականի աշխատանքային ծրագիրը: 

 Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ դեսպանատան աջակցությամբ 

«Հալեպ» հայրենակցական բարեսիրական հասարակական կազմակերպությունը 

իրականացնում է անգլերեն լեզվի անվճար առցանց դասընթացներ՝ «Yerevan MOOC 

Camp Coursera for refugees» ծրագրով,  որի  շրջանակներում  սիրիահայ  և  

իրաքահայ փախստականները, հնարավորություն են ունեցել առցանց բարելավելու 

անգլերեն լեզվի իմացությունը և ձեռք բերելու գիտելիքներ բիզնես անգլերենի 

վերաբերյալ։  

 Նախարարության աջակցությամբ Հայաստանում Գերմանական Կարմիր 

Խաչի Բադեն-Վյուրտեմբերգի երկրամասային կազմակերպության մասնաճյուղի 

«Հուսո տուն» բարեգործական կենտրոնի և «Սյունիք-զարգացում» ՀԿ-ի համատեղ 

նախաձեռնությամբ արդեն շուրջ 3 տարի իրականացվում է «Տեղահանված և 

սոցիալապես խոցելի խմբերի ինտեգրումը հայաստանյան աշխատանքային 

շուկայում մասնագիտական կրթության և աջակցության միջոցով» ծրագիրը, որի 

ընթացքում 160 շահառուների համար իրականացվել են մասնագիտական 

վերապատրաստումներ և դասընթացներ, ինչպես նաև հնարավորութուն տրվել 

անցնել աշխատանքային փորձաշրջան հայաստանյան աշխատաշուկայում:  

 2017 թվականի դեկտեմբերի 27-ին նախարարությունը ՀԲԸՄ «Վահե 

Կարապետյան» կենտրոնում «Սիրիահայերի հիմնախնդիրները համակարգող 

կենտրոն» ՀԿ-ի և ՀԲԸՄ-ի հետ համատեղ կազմակերպել է ամանորյա հանդիպում 

սիրիահայ երեխաների հետ, որի ընթացքում շուրջ 100, իսկ միջոցառումից հետո՝ ևս 

շուրջ 400 սիրիահայ երեխաներին ՀԲԸՄ-ի և նախարարության կողմից 

տրամադրվել են տոնական նվերներ: 
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 2. «Հայաստանաբնակ կարիքավոր սիրիահայերի բժշկական 

աջակցություն» ծրագրի շրջանակում՝  

 Նախարարությունը, որպես աշխատանքային խմբի անդամ, մասնակցել է 

ծրագրի իրականացման նպատակով ստեղծված աշխատանքային խմբի հերթական 

հանդիպումներին, իմչպես նաև «Իզմիրլյան» բժշկական կենտրոնում 2012 

թվականից մեկնարկած «Հայաստանաբնակ կարիքավոր սիրիահայերի բժշկական 

աջակցություն» ծրագրին, որի նպատակն է անվճար բժշկական օգնություն Սիրիայի 

փախստականներին: Ծրագրի շրջանակներում 311 սիրիահայ ստացել է անվճար 

բուժօգնություն:  

 Բացի այդ 2017 թվականի հուլիս-սեպտեմբեր ամիսներին իր գործունեությունն 

է շարունակել ՀԲԸՄ «Վահե Կարապետյան» կենտրոնում գտնվող «Կլաուդիա 

Նազարյան» բժշկական կենտրոնը, որտեղ սիրիահայերը ստացել են անվճար 

բժշկական խորհրդատվություն, իսկ հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին 

շարունակվել են «Հովարդ Կարագյոզյան» բժշկական բարեգործական ՀԿ-ի կողմից 

Հայաստան տեղափոխված սիրիահայ և իրաքահայ փախստական երեխաների 

համար ատամնաբուժական և ակնաբուժական անվճար ծառայությունների 

մատուցման աշխատանքները: 

 Նախարարությունը «Սիրիահայերի հիմնախնդիրները համակարգող 

կենտրոն» ՀԿ-ի միջոցով իրականացրել է մի շարք բարեգործական ծրագրեր՝ 2017 

թվականի երկրորդ կիսամյակի ընթացքում «Սիրիահայերի հիմնախնդիրները 

համակարգող կենտրոն» ՀԿ-ի կողմից տրամադրված գրության հիման վրա 

Ամերիկայի Հայ ավետարանչական ընկերակցությունը ֆինանսական աջակցություն 

է տրամադրել 76, իսկ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը՝ 23 

սիրիահայ փախստականի՝  առողջապահական խնդիրների լուծման նպատակով: 

 3. Սիրիահայերի տնտեսական ինտեգրման խնդիրների լուծման ծրագրի 

շրջանակում՝ 

 ՀՀ սփյուռքի նախարարության և ՀՀ տնտեսական զարգացման և 

ներդրումների նախարարության նախաձեռնությամբ ՀՀ կառավարությունը 2017 
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թվականի օգոստոսի 3-ին ընդունել է «Գույք հետ վերցնելու, «Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման 

վարչության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին գույք 

ամրացնելու և անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրելու մասին» N 922-

Ա որոշումը, ըստ որի «Սիրիահայերի միություն» ՀԿ-ին 5 տարի ժամկետով 

անհատույց օգտագործման է տրամադրել Կոմիտասի 49/3 հասցեում գտնվող շենքի 

2-րդ մասնաշենքի 860.5 քառ. մետր մակերեսով նկուղային և 1-ին հարկի 649.2 

քառ. մետր մակերեսով տարածքները՝ գործարար ծրագիր իրականացնելու 

նպատակով: 

 ՀՀ սփյուռքի նախարարության, ՀՀ տնտեսական զարգացման և 

ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության պետական կոմիտեի և 

Հայաստանում զբոսաշրջության զարգացման հիմնադրամի աջակցությամբ 

«ՄԵԴԻԱ ՕՆԻՔՍ» ընկերությունն ու Զբոսաշրջության և մշակույթի պրոպագանդման 

հիմնադրամը Դիլիջան քաղաքում իրականացրել են «Մշակութային վերածնունդ» 

արվեստների և արհեստների hամահայկական փառատոնը, որին մասնակցել են 

նաև սիրիահայ 24 ձեռագործ վարպետ, իսկ «Սիրիահայերի հիմնախնդիրները 

համակարգող կենտրոն» ՀԿ-ի և «People to people international» միջազգային 

մարդասիրական կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի հետ համատեղ 

«Բեսթ Վեսթերն Կոնգրես» հյուրանոցում իրականացվել է սիրիահայերի ձեռքի 

աշխատանքների բարեգործական ցուցահանդես-վաճառք՝ սիրիահայ 30 ձեռագործ 

վարպետների և հրուշակագործների մասնակցությամբ:  

 2017 թվականի հուլիս-սեպտեմբեր ամիսներին նախարարությունն 

իրականացրել է «Երեք խորհուրդ սիրիահայից Հայաստանում բիզնես հիմնելու 

համար» հարցազրույցների շարքը, որի շրջանակներում հանրությանն ուղղված 

խորհուրդներով հանդես են եկել Հայաստանում հաջողություններ գրանցած 

սիրիահայ փախստական գործարարները: 

 Նախարարությունը, որպես աշխատանքային խմբի անդամ և համակարգող, 

մասնակցել է Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (GIZ) 
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նախաձեռնությամբ իրականացված՝ Հայաստանում սիրիացի փախստականների 

տնտեսական ինտեգրման հարցերով աշխատանքային խմբի 7-րդ և 8-րդ 

հանդիպումներին: 

 ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի 

Հարավային Կովկասում տարածաշրջանային ներկայացուցչությունը Թբիլիսիում 

իրականացրել է բարեգործական ցուցահանդես-վաճառք, որին նախարարության և 

ՄԱԿ ՓԳՀ հայաստանյան գրասենյակի աջակցությամբ մասնակցել են սիրիահայ 9 

ձեռագործ վարպետներ, իսկ Գերմանական միջազգային համագործակցության 

ընկերության (GIZ) աջակցությամբ 2017 թվականի դեկտեմբերի 17-19-ը 

«Սիրիահայերի միություն» ՀԿ-ի  սիրիահայ 8 գործարարներ մասնակցել են Դուբայի 

միջազգային աշնանային ցուցահանդեսին: 

 4. Սիրիահայերի խնդիրների հանրային իրազեկման, սոցիալական և 

կրթական ծրագրերի շրջանակում՝ 

 Նախարարությունը մասնակցել է ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով 

գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակի և «Առաքելություն 

Հայաստան» ԲՀԿ կողմից կազմակերպված՝ «ՀՀ-ում փախստականներին և 

ապաստան հայցողներին մատուցվող բժշկական ծառայություններ, առկա խնդիրներ 

և հնարավոր լուծումներ» խորագրով աշխատանքային հանդիպմանը: 

 Սիրիայից և այլ հակամարտության վայրերից Հայաստան տեղափոխված 

անձանց համար ՀՀ սփյուռքի նախարարության, ՀՀ փաստաբանների պալատի, 

Ամերիկյան իրավաբանների ընկերակցության (ABA Rule of Law Initiative) 

հայաստանյան ներկայացուցչության և ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով 

գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակի համագործակցությամբ 

մշակվել և ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի բնակչության, փախստականների և 

միգրացիայի վարչության ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակվել է «Հաճախ 

տրվող իրավական հարցերի տեղեկատվական ձեռնարկ» գրքի հայերեն 

տարբերակը, ներկայումս կազմակերպվել է նաև արևմտահայերեն տարբերակի 

հրատարակումը:  
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 Նախարարությունը վերոհիշյալ կազմակերպության հետ համատեղ 

շարունակել է իրականացնել «Իրավաբանական աջակցություն տեղահանված և 

հակամարտությունից տուժած անձանց համար» ծրագիրը, որը նախատեսում է 

անվճար իրավաբանական օգնության տրամադրում փախստականների և 

ապաստան հայցող, ինչպես նաև ՀՀ քաղաքացիություն ձեռք բերած անձանց 

համար:  

 Քննարկումներ են կազմակերպվել «Սիրիահայերի  հիմնախնդիրները 

համակարգող կենտրոն» ՀԿ-ի, «Հովարդ Կարագյոզյան» ԲԲՀԿ-ի, Անարատ 

հղության հայ քույրերի միաբանության հայաստանյան մասնաճյուղի, «ԱՄՔՈՐ 

Հայաստան» կազմակերպության, «Իզմիրլյան» և AFAF հիմնադրամների 

ներկայացուցիչների հետ: 

 ՀՀ մարզերում և Երևանում բնակվող սիրիահայ կարիքավոր 8 ընտանիքներ 

նախարարությունում հանդիպել են ԱՄՆ ՀԲԸՄ «Մանուկյան-Դեմիրճյան» 

վարժարանի սաների հետ, որոնք սիրիահայ յուրաքանչյուր ընտանիքին տրամադրել 

են դրամական օգնություն, բացի այդ նախարարության միջնորդությամբ Հայոց 

բանակում ծառայող                   3 զինվոր ունեցող սիրիահայ Կազանջյան 

ընտանիքը դրամական պարգև է ստացել ԱՄՆ «Հովնանյան» վարժարանի 7 

սաների կողմից: 

 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի նոյեմբերի           

9-ի N1439-Ն որոշման համաձայն 2017-2018 թթ. ուսումնական տարվա 441 

սիրիահայ ուսանողների ուսման վարձը փոխհատուցելու նպատակով պետական 

բյուջեից հատկացվել է ֆինանսական միջոցներ՝ 20,000.0 հազ. ՀՀ դրամի չափով: 

Ուսման վարձավճարի 60%-ը փոխհատուցվում է ՀՀ կառավարության, ՀԲԸՄ-ի, 

«Գալուստ Գյուլբենկյան» հիմնարկության, «Սուրբ Սարգիս» հիմնադրամի 

ֆինանսական աջակցությամբ: 

 Ի կատարումն N1 հավելվածի 95-րդ կետի նախարարությունը շարունակում է 

համագործակցել սիրիահայ փախստականների հիմնախնդիր¬ներով զբաղվող 

պետական  մարմինների,  համահայ¬կական, միջազգային կազմակերպությունների  
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ևհոգևոր կառույցների հետ, «Սիրիահայերի հիմնախնդիրները համակարգող 

կենտրոն» ՀԿ-ի հետ միասին համակարգում է այլ կազմակերպությունների կողմից 

իրականացվող ծրագրերի բաղադրիչների, ինչպես նաև շահառուների 

ընտրությունը: «Սիրիահայերի հիմնախնդիրները համակարգող կենտրոն» ՀԿ-ից 

բացի նախարարությունը շարունակում է համագործակցությունը նաև սիրիահայերի 

կողմից Հայաստանում ստեղծված այլ՝ «Հալեպ» հայրենակցական բարեսիրական, 

«Քեսաբ» հայրենակցական միավորում, «Սիրիահայերի միություն» հասարա¬կական 

կազմակերպությունների հետ: 

 Հայաստան տեղափոխված սիրիահայերի համար և սիրիահայերի 

մասնակցությամբ իրականացված միջոցառումները լայնորեն լուսաբանվել են 

նախարարության պաշտոնական կայքէջում և ֆեյսբուքյան էջում, «Հայերն այսօր» 

էլեկտրոնային պարբերականում, հայաստանյան և սփյուռքյան լրատվական 

կայքերում: 

 2017 թվականի երկրորդ կիսամյակի ընթացքում նախարարություն են դիմել 

536 սիրիահայեր, ովքեր ունեցել են տարբեր ոլորտներին առնչվող 552 խնդիրներ: 

Դրանցից բժշկական օգնության համար դիմել է 285 սիրիահայ փախստական, 

աշխատանքի տեղավորման հարցով՝ 36, բնակվարձի փոխհատուցման 

աջակցության խնդրանքով՝ 58, կրթական հարցերով՝ 33, իրավական և այլ բնույթի 

հարցերով՝ 140 սիրիահայ փախստական: 

 Միջոցառում 96. 

 ՀՀ նախարարին կից հասարակական խորհուրդներում քննարկել սույն 

գործողությունների ծրագրով նախատեսված միջոցառումների կատարման 

ընթացքը, ինչպես նաև համապատասխան նախարարության կողմից մարդու 

իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված այլ միջոցառումներ  

 Հաշվետվություն. 

 Մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում աշխատանքների 

թափանցիկությունը, ինչպես նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտի 

հարցերը քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ քննարկումն 
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ապահովելու նպատակով ՀՀ սփյուռքի նախարարին կից հասարակական խորհրդի 

նիստերում «Սփյուռք» բաժնի գերակա խնդիրների և գործունեության 

միջոցառումների ծրագրի իրականացման շրջանակում քննարկվել է 

նախարարության կողմից կատարված աշխատանքները՝ Սիրիայի 

փախստականների կրթական, մշակութային, սոցիալական, տնտեսական 

ինտեգրման խնդիրների լուծմանը նպաստող ծրագրերով իրականացված 

միջոցառումները: 

 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 

 Միջոցառում 36 

 Ներդնել սոցիալական պաշտպանության ոլորտում մատուցվող 

ծառայությունների և ծրագրերի մշտադիտարկման և արդյունավետության 

գնահատման արդյունավետ համակարգ 

 Հաշվետվություն. 

 Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում իրականացվող ծրագրերի 

մշտադիտարկման և գնահատման միասնական համակարգի ներդրման 

գործընթացի շրջանակում ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 

2016թ.  դեկտեմբերի 23-ի N 121-Ա/1 հրամանով հաստատված ծրագրերի ցանկի և 

ժամանակացույցի համաձայն տարվա ընթացքում իրականացվել է սոցիալական 

պաշտպանության ոլորտի թվով 41 ծրագրի՝ այդ թվում՝ զբաղվածության 

կարգավորման պետական 2016թ. ծրագիրը՝ 1 և նրանում ներառված 11 ծրարգրեր, 

հաշմանդամության հիմնահարցերին առնչվող՝ 3, սոցիալական աջակցության 

բնագավառի՝ 5, երեխաների հինահարցերին առնչվող՝ 11, կենսաթոշակային 

ապահովության՝ 9 և նախարարության պահպանման ծախսերին առնչվող 1 ծրագիր) 

մշտադիտարկում և գնահատում:  

ՄԳ-ի գործընթացի շրջանակներում մշակված քանակական և որակական 

ցուցանիշներին համապատասխան  տվյալների հավաքագրման (այդ թվում՝ 

խորհրդատու կազմակերպության կողմից իրականացված նշված ծրագրերի 
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շահառուների կարծիքի ուսումնասիրության) և այդ տվյալների վերլուծության և 

ծրագրերի գնահատման արդյունքներով. 

- զբաղվածության պետական կարգավորման 2016թ ծրագիր (և նրանում 

ներառված 11 ծրագրեր.  

կազմվել է ամփոփ հաշվետվություն, բոլոր շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ 

կազմակերպվել է այդ հաշվետվության ներկայացում/ քննարկում, 

առաջարկությունների և դիտողությունների հիման վրա այն լրամշակվել է և 

սահմանված կարգով ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն, այն հիմք է հանդիսացել 

զբաղվածության կարգավորման 2018թ. պետական  ծրագրի մշակման համար, 

- հաշմանդամության հիմնահարցերին առնչվող՝ 3 և սոցիալական 

աջակցության բնագավառի՝ 5, երեխաների հինահարցերին առնչվող՝ 11 ծրագրեր. 

 կազմվել են ամփոփ հաշվետվություններ, բոլոր շահագրգիռ կողմերի 

մասնակցությամբ կազմակերպվել է այդ հաշվետվությունների նախնական 

ներկայացում/ քննարկում, առաջարկությունների և դիտողությունների հիման վրա 

լրամշակվել են:  

- ավարտական փուլում են կենսաթոշակային ապահովության 9  ծրագրերի և 

նախարարության պահպանման ծախսերին առնչվող 1 ծրագրի գնահատման և 

հաշվետվությունների կազմման աշխատանքները: 

Բոլոր հաշվետվությունները ՀՀ ԱՍՀ նախարարի մոտ, շահագրգիռ կողմերի 

մասնակցությամբ, ամփոփիչ քննարկումներից հետո տեղադրվում են 

նախարարության կայք էջում: 

Ավարտվել են  ՀՀ ԱՍՀ նախարարի 2016թ. հունիսի 28-ի N 70-Ա/1 հրամանով 

հաստատված մեթոդաբանության հիման վրա սոցիալական պաշտպանության 

ոլորտի մնացած 35 ծրագրերի ՄԳ-ի իրականացման գործիքակազմի՝ 

տեղեկանքների, ՄԳ անձնագրերի և ցուցանիշների մշակման աշխատանքները։  

ՄԳ-ի էլեկտրոնային համակարգի ներդրման  նպատակով մշակվել է ՀՀ 

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության մշտադիտարկման և 
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գնահատման միասնական տեղեկատվական համակարգի մշակման և ներդրման 

տեխնիկական բնութագիրը: 

 Միջոցառում 39 

 Մշակել բազմազավակ ընտանիքներին տրա-մադրվող սոցիալական 

երաշխիքներն ամրագրող հիմնարար իրավական ակտ 

 Հաշվետվություն. 

 ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունվարի 12-ի N 122-Ն որոշման (ՀՀ 

կառավարության 2017 թվականի գործունեության ծրագրի) N 1 հավելվածի 127-րդ և 

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 10-ի N 245-Ա որոշման  հավելվածի 21-

րդ կետերի իրականացումն ապահովելու նպատակով ՀՀ աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից մշակվել և շահագրգիռ 

մարմինների հետ համաձայնեցնելուց հետո ՀՀ կառավարության աշխատակազմ է 

ներկայացվել «Բազմազավակ ընտանիքների մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը 

(այսուհետ` Նախագիծ), ինչպես նաև Նախագծի ընդունմամբ պայմանավորված այլ 

օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու վերաբերյալ փաթեթը 

(«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Կրթության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», 

«Նախադպրոցական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին», «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) 

և միջին մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Բարձրագույն և հետբուհական 

մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերը): ՀՀ վարչապետի 

17.10.2017թ. N 02/14.12/22934-17 հանձնարարականի համաձայն, Նախագիծը և 

փաթեթը ներկայացվել է հանրային քննարկման շուրջ 2 տասնյակ հասարակական 

կազմակերպությունների և բազմազավակ ծնողների մասնակցությամբ և 
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հոկտեմբերի 16-ին ԱՊ/ՎԲ/11937-17 գրությամբ ներկայացվել ՀՀ կառավարության 

աշխատակազմ: 

 Միջոցառում 41 

 Կատարելագործել ընտանիքի անապահովության գնահատման 

մեթոդաբանությունը, մշակել ընտանիքի անապահովության գնահատման օբյեկտիվ 

և համակողմանի չափորոշիչներ 

 Հաշվետվություն. 

 13.07.2017 թվականին ընդունվել է «ՀՀ կառավարության 2014թ. հունվարի 

30-ի N 145-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 

կառավարության N 841-Ն որոշումը, որով էական փոփոխություններ են կատարվել 

ընտանիքների անապահովության գնահատման կարգում (այսուհետ` Կարգ):Կարգի 

փոփոխությունների նպատակներից մեկը` աղքատ ճանաչված ընտանիքի 

աշխատունակ տարիքի տնտեսապես ակտիվ անդամի աշխատանքի շուկայում 

վարքագիծը գնահատելու հնարավորության ստեղծումն է` ֆորմալ աշխատանք 

ունենալու մոտիվացիայի մեծացումը, ծրագրի հասցեականությունն առնվազն նույն 

մակարդակում պահելու պայմանով: Այս մոտեցման կիրառումը ենթադրում է, որ 

նվազեցվելու է կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստների 

աշխատանքի ապախթանիչ ազդեցությունը: 

 Փոփոխությունը մշակվել է այն մոտեցմամբ, որ ընտանիքի անապահովության 

միավորի վրա դրանց ազդեցությունը լինի հնարավորինս չափավոր` խուսափելով 

հնարավոր սոցիալական լարվածությունից, պահպանելով ծրագրի 

հասցեականությունը` ստեղծելով հավասարակշռություն անապահովության 

գնահատման և աշխատանքի մոտիվացիայի նպատակների միջև: Աշխատանքի 

շուկայում վարքագիծը գնահատելու համար տնտեսապես ակտիվ անձանց համար 

սահմանվել է չորս խումբ` չաշխատող անձ, աշխատանք փնտրող և գործազուրկի 

կարգավիճակ ունեցող անձ, աշխատող անձ (երեխա խնամող մայր) և առանձին 

խմբի գործազուրկ (աշխատանքի շուկայում անմրցունակ) անձ։ 
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 Երեխա ունեցող ընտանիքների անապահովության գնահատման հարցում 

երեխաների առկայության հանգամանքի կշիռը մեծացվել է` դիտարկելով նման 

ընտանիքներին` աղքատության տեսանկյունից ավելի ռիսկային: Միաժամանակ, 

հաշվի առնելով, որ «երեխայի սոցիալական խումբը ժամկետով է ամրագրվում և այն 

փոխվում է մեկ օրվա դրությամբ` 18 տարեկանը լրանալու օրը, ապա կտրուկ 

անցումը` երեխայից աշխատունակ չափահաս տնտեսապես ակտիվ քաղաքացու, 

հնարավորինս մեղմելու, ինչպես նաև նրան կյանքում կողմնորոշվելու` ուսում կամ 

աշխատանք, հնարավորություն տալու նպատակով սահմանվել է նոր սոցիալական 

խումբ, «չափահաս անձ` մինչև 19 տարեկան»:   

 Պահպանվել է նպաստառու ընտանիքների կազմում երեխա ունեցող 

ընտանիքների բարձր տեսակարար կշիռը (2014թ.-ից` իրական ընտանեկան 

նպաստ), ինչը համահունչ է պետության որդեգրած քաղաքականությանը` 

սոցիալական աջակցություն տրամադրելիս երեխաների առաջնահերթության 

սկզբունքին: ՀՀ ԱՎԾ 2015թ.-ի տվյալներով մանկական աղքատության մակարդակն 

ավելի բարձր է, քան աղքատության մակարդակը և նպատակ ունենալով մեծացնել 

Կարգի հասցեականությունը, ինչպես նաև նպաստներն ուղղորդել դեպի երեխա 

ունեցող ընտանիքներին, Կարգը լրացվել է նոր գործակցով: 

Շատ աղքատ բնակչության ներկայացվածությունը համակարգում 

պայմանավորված է նաև շատ աղքատ բնակչության պասիվությամբ: Կարևորվում 

են այդ ընտանիքների հայտնաբերման և համակարգում հաշվառելու ուղղությամբ 

իրականացվող աշխատանքները, ինչպես բնակչության իրազեկման մակարդակի 

բարձրացումը, այնպես էլ տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

ներգրավման ակտիվացումը: Վերջինս սոցիալական աջակցության 

հասցեականության բարձրացման գործում կարող է այս խնդրի լուծման հարցում 

էական ազդեցություն ունենալ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դրանք ավելի 

մոտ են գտնվում քաղաքացիներին: 

 Միաժամանակ, ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից, 06.12.2017թ.-ին` երկրորդ 

ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունվել են ««Սոցիալական աջակցության մասին» 
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Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին» և ««Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

ՀՀ օրենքները: Ըստ այդ  փոփոխությունների` «Պետական նպաստների մասին» ՀՀ 

օրենքի 9-12-րդ հոդվածներով սահմանված` ընտանիքների անապահովության 

գնահատման համակարգի, դրանում հաշվառվելու, ընտանիքների 

անապահովության գնահատման կարգի, ընտանիքի անապահովության միավորի 

որոշման, ինչպես նաև ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգի 

տեղեկատվական շտեմարանների հետ կապված հարաբերությունները 

կարգավորվող դրույթները տեղափոխվել են «Սոցիալական աջակցության մասին» 

ՀՀ օրենք, որպես ընտանիքի սոցիալական գնահատման համակարգ, 

նախատեսելով աղքատ ընտանիքներին տրամադրվող` կենսամակարդակի 

բարձրացմանն օժանդակող կամ դրա վատթարացումը կանխող նպաստները, 

որպես սոցիալական ծառայություններից միայն մեկը: 

 Ընտանիքի սոցիալական գնահատման համակարգի միջոցով գնահատական 

կտրվի ընտանիքի թե անապահովության, թե բարեկեցության ու բարօրության 

վիճակին` առաջին դեպքում նախատեսելով սոցիալական ծառայությունների 

համապատասխան փաթեթի տրամադրում, այդ թվում նաև նպաստ, իսկ երկրորդ 

դեպքում խնամատար ընտանիքի, խնամակալի ընտրության, ինչպես նաև երեխա 

որդեգրել ցանկացող ընտանիք հաշվառելու հնարավորություն:  

 Ընտանիքի սոցիալական գնահատման համակարգը կդառնա սոցիալական 

դեպքի վարման հիմքը, որի արդյունքում կգնահատվի ընտանիքի 

կենսամակարդակը` քանակական և որակական ցուցանիշներով, ինչպես 

աղքատությունը, այնպես էլ բարեկեցությունը: 

 Կատարված փոփոխությամբ գնահատվում են նաև ընտանիքի ռեսուրսները՝ 

թե՛ գույքային և թե՛ ոչ գույքային, որով կարևորվում է մարդն իր անհատական 

ներուժով, ստեղծելով նախադրյալներ մարդկային կապիտալի զարգացման համար:   
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 Կատարված փոփոխությունը հնարավորություն կտա մեծացնել կյանքի 

դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքին սոցիալական աջակցության 

տրամադրման հասցեականությունը, իրականացվող ծրագրերի 

ծախսարդյունավետությունը: 

 Միջոցառում 58 

 Գործատուին տրամադրել պետական աջակցություն  զբաղվածության 

կարգավորման պետական ծրագրերով աշխատաշուկայում անմրցունակ և 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում 

 Հաշվետվություն. 

 Մշակվել է «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի 

ապրիլի 17-ի N 534-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը, որը հաստատվել է ՀՀ 

կառավարության 2017թ. հոկտեմբերի 12-ի N1302-Ն որոշմամբ: Մասնավորապես, 

կատարված փոփոխությունները և լրացումները նպատակ ունեն` 

 1) աշխատաշուկայում անմրցունակ և մասնագիտություն չունեցող 

երիտասարդ մայրերի համար գործատուի մոտ մասնագիտական ուսուցման 

կազմակերպման ծրագրի ներդրմամբ մեծացնել մասնագիտություն չունեցող 

երիտասարդ մայրերի՝ աշխատանքի վայրում աշխատանքային ունակությունների ու 

կարողությունների ձեռքբերման միջոցով աշխատաշուկա մուտք գործելու 

հնարավորությունները,  

 2) անձի դատվածություն ունենալու, այդ թվում՝ բաց ուղղիչ հիմնարկում 

պատիժը կրելու հանգամանքը դիտարկել որպես աշխատաշուկայում անմրցունակ 

ճանաչելու պայման, որը հնարավորություն կտա անձին ընդգրկվել զբաղվածության 

կարգավորման մի շարք պետական ծրագրերում, 

 3) ազատազրկման ձևով պատիժ կրող անձանց, որոնց պատիժը կրելու 

ավարտին մնացել է վեց ամիս, հնարավորություն ընձեռել ընդգրկվել 

գործազուրկների և աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող՝ աշխատանք փնտրող 

անձանց մասնագիտական ուսուցման կազմակերպման ծրագրում, 
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 4) բարձրացնել գործազուրկների և աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող՝ 

աշխատանք փնտրող անձանց մասնագիտական ուսուցման կազմակերպման 

ծրագրի իրականացման արդյունավետությունը, 

 5) ծրագրերի արդյունավետության և հասցեականության բարձրացման 

նպատակով լուծել իրավակիրառական պրակտիկայում վերհանված խնդիրները: 

       Հաշվի առնելով Զբաղվածության կարգավորման 2016 թվականի պետական 

ծրագրի և նրանում ներառված զբաղվածության ծրագրերի 2017թ.-ին 

իրականացված մշտադիտարկման և գնահատման գործընթացի ամփոփ 

արդյունքները` վերանայվել է ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեի մաս կազմող` 

Զբաղվածության կարգավորման 2018 թվականի  պետական ծրագիրը, 

միաժամանակ մշակվել է դրանում ներառված  զբաղվածության պետական 

ծրագրերի իրականացման մեխանիզմների հստակեցման և արդյունավետության 

բարձրացմանն ուղղված փոփոխություններ նախատեսող իրավական ակտի 

նախագիծը: 

 Միջոցառում 66 

 ՀՀ-ում տարեցների սոցիալական պաշտպանության համակարգի 

բարեփոխման շրջանակներում սահմանել տարեցներին և հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց մատուցվող խնամքի և սոցիալական ծառայությունների նոր 

մոդելներ, ինչպես նաև խնամքի ծառայությունների՝ վճարովի և համավճարի 

սկզբունքով մատուցման մեխանիզմներ 

 Հաշվետվություն. 

 «Հայաստանի Հանրապետությունում տարեցների սոցիալական 

պաշտպանության համակարգի բարեփոխման շրջանակներում սահմանել 

տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատուցվող խնամքի և 

սոցիալական ծառայությունների նոր մոդելներ, ինչպես նաև խնամքի 

ծառայությունների՝ վճարովի և համավճարի սկզբունքով մատուցման մեխանիզմներ»  

միջոցառման իրականացման ուղղությամբ կատարվել են հետևյալ աշխատանքները. 

դեռևս 2016 թվականին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
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նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ կառավարության կողմից 2016թ. 

հոկտեմբերի 27-ին ընդունվել էր «Պետության կողմից երաշխավորված՝ պետական 

մարմինների ենթակայության ներքո գտնվող սոցիալական ծառայություններ 

տրամադրող կազմակերպությունների կողմից անվճար տրամադրվող սոցիալական 

ծառայությունների ու սոցիալական աջակցության վճարովի ծառայությունների 

ցանկերը և սոցիալական աջակցության վճարովի ծառայությունների տրամադրման, 

սոցիալական աջակցության վճարովի ծառայություններից ձևավորված 

ֆինանսական միջոցներից սոցիալական աջակցության ֆինանսավորման դեպքերն 

ու կարգը սահմանելու մասին» N1112-Ն որոշումը, որով սահմանվել են՝   

 1) պետության կողմից երաշխավորված՝ պետական մարմինների 

ենթակայության ներքո գտնվող սոցիալական ծառայություններ տրամադրող 

կազմակերպությունների կողմից անվճար տրամադրվող սոցիալական 

ծառայությունների ցանկը. 

 2) պետական մարմինների ենթակայության ներքո գտնվող սոցիալական 

ծառայություններ տրամադրող կազմակերպությունների կողմից սոցիալական 

աջակցության վճարովի տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների ցանկը. 

 3) սոցիալական աջակցության վճարովի ծառայությունների տրամադրման, 

սոցիալական աջակցության վճարովի ծառայություններից ձևավորված 

ֆինանսական միջոցներից սոցիալական աջակցության ֆինանսավորման դեպքերն 

ու կարգը: 

 Նույն որոշմամբ հանձնարարվել է Հայաստանի Հանրապետության 

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին մինչև 2017 թվականի 

դեկտեմբերի 5-ը ՀՀ  կառավարություն ներկայացնել առաջարկություն սոցիալական 

աջակցության համավճարով ծառայությունների տրամադրման մեխանիզմների 

ներդրման մասին` ելնելով սոցիալական աջակցության վճարովի ծառայությունների 

տրամադրման վերաբերյալ վիճակագրական տվյալներից: 

 Վերը նշված որոշման համաձայն՝ սոցիալական աջակցության 

ծառայությունները տրամադրվում են վճարովի հիմունքներով` օրենքով կամ 
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հիմնադրի որոշմամբ ուղղակիորեն նախատեսված դեպքերում և գործունեության 

տեսակներով ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման 

շրջանակներում: Նախարարության ենթակայության տարեցների խնամքի 

հաստատությունների կանոնադրություններում և դրանց հիմնադրման մասին 

կառավարության որոշումներում ամրագրված չեն եղել վճարովի կամ համավճարի 

սկզբունքով ծառայությունների մատուցումը: Անհրաժեշտությունից ելնելով, 

իրավական ակտերում կատարվել են փոփոխություններ, ինչը կապահովի վճարովի 

ծառայությունների տրամադրման իրավական հիմքերը: Համապատասխան  

իրավական ակտի նախագիծն ուղարկվել է  ՀՀ կառավարություն:    

 Միաժամանակ, տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ կառավարության գործունեության 

2017թ. ծրագրով  (4-րդ գլուխ, 4.2 բաժին, կետ 4.1)  նախատեսված է ՝ «մինչև 2018 

թվականի ավարտը սահմանել տարեցների խնամքի գործող պետական և ոչ 

պետական հաստատություններում ծառայությունների տեսականին ու որակը 

բարելավելու նպատակով՝ ծառայությունների վճարովի և համավճարի սկզբունքով 

տրամադրման մեխանիզմները, ինչպես նաև իրականացնել խնամքի 

ծառայությունների պատվիրակում՝ մրցակցային սկզբունքով.»: Ծրագրի 

իրականացման նպատակով 2017թվականի դեկտեմբերի 25-ին ընդունվել է ՀՀ 

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի «Պետական աջակցության 

տրամադրման նպատակով սոցիալական պաշտպանության ոլորտում 

ծառայություններ մատուցող իրավաբանական կամ իրավաբանական անձի 

կարգավիճակ ունեցող անձանց  ընտրության համար մրցույթի անցկացման կարգը 

հաստատելու մասին» N 163-Ա/1 հրամանը: 

 Միջոցառում 67 

 Մշակել ՀՀ-ում կանանց և տղամարդկանց հավասար  իրավունքների և 

հավասար հնարավորությունների ապահովման քաղաքականության 2017-2021 

թվականների ռազմավարական ծրագիր 

 Հաշվետվություն. 
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 «Հայաստանի Հանրապետությունում կանանց և տղամարդկանց հավասար 

իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման 

քաղաքականության իրականացման 2018-2022 թվականների ռազմավարությունը և 

միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման 

նախագիծը 2017 թ. նոյեմբերի 23-ին ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն: 

 Միջոցառում 70 

 Փոփոխություններ կատարել «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման 

ենթարկված անձանց նույնացման և աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկումն 

ապահովող իրավական ակտերում 

 Հաշվետվություն. 

 2017 թ. նոյեմբերի 20-ին «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման 

ենթարկված անձանց նույնացման և աջակցության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովող մի շարք իրավական ակտերում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ 

կառավարություն: Փաստաթղթի քննարկումը երկարաձգվել է մինչև 2018թ. 

փետրվար ամիս և ներկայում նախագծում կատարվում են  անհրաժեշտ լրացումներ: 

 

 

 Միջոցառում 73 

 Հայաստանում պետության կողմից ֆինանսավորվող աջակցության 

կենտրոնների հիմնում՝ 

 ա. Հայաստանի 3 մարզերում և մայրաքաղաքում ստեղծել պետության կողմից 

ֆինանսավորվող աջակցության կենտրոններ 

 Հաշվետվություն. 

 Նախարարություն համակարգի բնակչության սոցիա-լական 

պաշտպանության հաստատությունների վերակազմակերպման արդյունքում 

Երևանում և ՀՀ Սյունիքի մարզում ստղծվել են երեխայի և ընտանիքի աջակցության 
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կենտրոններ: Կենտրոններն, ի լրումն այլ գործառույթների, ունեն նաև ընտանեկան 

բռնության կանխարգելման, ընտանիքում հաշտության մթնոլորտի ստեղծման և 

բռնության ենթարկված կանանց և երեխաներին աջակցության գործառույթ: 

Հաստատությունների վերակազմակերպման գործընթացը շարունակվում է և մինչև 

2018թ. ավարտը կենտրոնների թիվը կավելանա: 

 Միջոցառում 86 

 Դասակարգել  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 

համակարգի բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններում 

մատուցվող (մասնագի-տացված մանկատներ) ծառայությունները   

 Հաշվետվություն. 

 Նախարարության համակարգի մասնագիտացված մանկատներում խնամվող 

երեխաներին մատուցվող ծառայությունների դասակարգման նպատակով 

«Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն», «Մարի Իզմիրլյանի անվան 

մանկատուն» և «Գյումրու «Երեխաների տուն» ՊՈԱԿ-ներում խնամվող երեխաների   

կարիքների գնահատման հիման վրա ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարի կողմից 2017 թվականի հուլիսի 7-ին հաստատվել է «Ըստ ֆունկցիոնալ 

անկախության մասնագիտացված մանկատներում                                                            

խնամվող երեխաների կարիքների դասակարգման մեթոդաբանությունը 

հաստատելու մասին» N 92-Ա/1 հրամանը, որով սահմանվել են խնամքի 

տարանջատման չափորոշիչները:  

      «Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն», «Մարի Իզմիրլյանի անվան 

մանկատուն» և «Գյումրու «Երեխաների տուն» ՊՈԱԿ-ներում տրամադրվող 

ծառայություններին համապատասխան հաստիքների վերաբերյալ 

առաջարկություններ ներկայացնելու նպատակով 2017 թվականի մայիսի 5-ի թիվ 73-

Ա/1 հրամանով ստեղծվել է աշխատանքային խումբ:  

      Աշխատանքային խումբը ուսումնասիրություններ է կատարել 

հաստատություններում, որի հիման վրա  վերանայվել են ՀՀ աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի նախարարի 2017 թվականի հուլիսի 7-ի թիվ 92 Ա/1 
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հրամանով սահմանված գործիքները: Հաստատվել է ՀՀ աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի նախարարի 2018 թվականի հունվարի 9-ի «Ըստ 

ֆունկցիոնալ անկախության, մասնագիտացված մանկատներում խնամվող 

երեխաների կարիքների դասակարգման մեթոդաբանությունը հաստատելու և ՀՀ 

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2017 թվականի հուլիսի 7-ի թիվ 

92-Ա/1 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»  թիվ 01- Ա/1  հրամանը: 

Հաստատվել է մասնագիտացված հաստատություններում խնամք ստացող 

երեխաների կարիքների դասակարգման նոր մեթոդաբանություն, որն ամբողջապես 

հիմնված է Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության 

ֆունկցիոնալության, հաշմանդամության և առողջության միջազգային 

դասակարգման գործիքների վրա, և բացի առողջական վիճակից թույլ է տալիս 

գնահատել նաև անձի ֆունկցիոնալ անկախությունը միջավայրում: Նշյալ հրամանով 

հանձնարարվել է համապատասխան ՊՈԱԿ-ների տնօրեններին 3-ամսյա 

ժամկետում կազմակերպել երեխաների կարիքների գնահատումը նոր 

մեթոդաբանությամբ, ինչը հնարավորություն կտա մշակել երեխաներին մատուցվող 

ծառայությունների փաթեթները՝ ըստ գնահատված կարիքի: 

 Միջոցառում 87 

 Իրականացնել բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստա-

տություններում տրամադրվող ծառայությունների համապատասխան  

աշխատողների վերապատրաստման, վերաորակավորման միջոցառումներ 

 Հաշվետվություն. 

 2017 թվականի ընթացքում «Արաբկիր» բժշկական համալիրի և 

դեռահասների առողջության ինստիտուտի «Արբես» առողջության կենտրոնում 

Մանկական բժիշկների հայկական ասոցիացիան «Բաց հասարակության 

հիմնադրամներ» կազմակերպության հետ համատեղ կազմակերպել է «Մանկական 

պալիատիվ օգնության հիմունքները» թեմայով սեմինարներ, որի անցկացման  

ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով:  
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     Հաշվետու ժամանակաշրջանում «Առաջին բուժօգնություն» թեմայով 

վերապատրաստվել են «Գյումրու «Երեխաների տուն», «Խարբերդի 

մասնագիտացված մանկատուն» և «Մարի Իզմիրլյանի ամվան մասնագիտացված 

մանկատուն» ՊՈԱԿ-ների բուժաշխատողները: 

«Մարի Իզմիրլյանի ամվան մասնագիտացված մանկատուն» ՊՈԱԿ-ի 

համապատասխան մասնագետները մասնակցել են «Հաշմանդամություն ունեցող 

ամերիկացիների մասին օրենքի (ADA) տարելիցին նվիրված ներառական կրթության 

կրթաթոշակային ծրագրի կողմից կազմակերպված Ներառական կրթության 

վերաբերյալ դասընթացներին, Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիայում  

Ռեքավերի քոլեջի կողմից կազմակերպված «Կակազության հաղթահարման արդի 

մոտեցումները» թեմայով տեսագործնական դասընթացին և Երևանի 

հոգեվերլուծության միության կողմից կազմակերպված «Մասնագիտական էթիկա» 

թեմայով դասընթացին: 

       ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի և 

սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտի կողմից կազմակերպվել 

է «Հաշմանդամ երեխաների սոցիալական ներառումը» թեմայով սեմինար, որտեղ  

վերապատրաստվել են Գյումրու «Երեխաների տուն»  ՊՈԱԿ-ի մասնագետները: 

        Բացի այդ, «Արբես» առողջության կենտրոնի ղեկավարության հետ ձեռք է 

բերվել նախնական պայմանավորվածություն՝ «Գյումրու «Երեխաների տուն» ՊՈԱԿ-

ում «Մանկական պալիատիվ օգնության հիմունքները» թեմայով սեմինար 

կազմակերպելու կապակցությամբ, ինչը ավելի շատ մասնագետների 

վերապատրաստման  հնարավորություն կընձեռի: Մասնագիտացված մանկատների 

մասնագետների համար առաջիկայում ևս նախատեսվում է նմանատիպ սեմինարի 

կազմակերպում: 

         Հարկ է նշել, որ սեմինարի մասնակիցներին շնորհվում է 19 տեսական 

շարունակական մասնագիտական զարգացման (ՇՄԶ) կրեդիտ և տրվում 

համապատասխան վկայական: 

 Միջոցառում 96 
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 ՀՀ նախարարին կից հասարակական խորհուրդներում քննարկել սույն 

գործողությունների ծրագրով նախատեսված միջոցառումների կատարման 

ընթացքը, ինչպես նաև համապատասխան նախարարության կողմից մարդու 

իրավունքների պաշտ-պանությանն ուղղված այլ միջոցառումներ 

 Հաշվետվություն. 

        ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին կից 

հասարակական խորհրդի (այսուհետ՝ Խորհուրդ) կազմն ու առավելագույն 

թվաքանակը հաստատվել են համաձայն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարի 2016 թ.-ի հունիսի 3-ի N 62-Ա/1 հրամանի:  

         Խորհուրդը բաղկացած է 20 անդամից՝ խորհրդի նախագահն է նախարար 

Արտեմ Ասատրյանը, ընդգրծված են 3 ֆիզիկական անձ, ովքեր սոցիալական 

պաշտպանության ոլորտում իրականացնում են ակտիվ գործունեություն, 1 

լրատվական գործակալություն, որը պարբերաբար լուսաբանում է սոցիալական 

խնդիրներ և ոլորտում գործող 15 հասարակական կազմակերպություններ: Նիստերի 

օրակարգում ընդգրկվում են ինչպես նախարարության կողմից իրականացված 

ուսումնասիրությունների արդյունքների ներկայացումը, այնպես էլ նախարարության 

կողմից մշակված իրավական ակտերի նախագծերը՝ հանրային քննարկում 

կազմակերպելու նպատակով:  

          Խորհրդի նիստերն իրականացվում են եռամսյակը մեկ անգամ: Չորրորդ 

եռամսյակի նիստը գումարվել է դեկտեմբերի 8-ին, որի ընթացքում Խորհրդի 

անդամների քննարկմանն է ներկայացվել մարդու իրավունքների պաշտպանության 

ազգային ռազմավարությունից բխող 2017-2019 թթ. գործողությունների ծրագրով 

նախատեսված  միջոցառումների իրականացման ընթացքի վերաբերյալ 

տեղեկատվություն, «Սոցիալական ծառայություններ մատուցող 

կազմակերպություններ այցելելու, նկարահանելու, հարցազրույցներ վարելու և 

առանձնահատուկ դեպքերի հրապարակայնության  վերաբերյալ կանոնակարգի»  

նախագիծը, որը մշակվել է նախարաւրության կողմից, մանկատան 

շրջանավարտներին բնակարանների տրամադրման վերաբերյալ ՀՀ 
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կառավարության համապատասխան որոշման նախագիծը, ինչպես նաև «Պետական 

աջակցություն մանկատան շրջանավարտներին»  ծրագրի  արդյունքների  ամփոփ 

տվյալները  և «Սոցիալական աշխատանքի պրակտիկայի զարգացում Արմավիրում և 

Արարատում» ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ տեղեկատվություն: 

Անհրաժեշտության դեպքում խորհրդի անդամների կողմից ձևավորվում են 

աշխատանքային խմբեր՝ հրատապ և կարևոր խնդիրները քննարկելու և լուծումներ 

առաջարկելու նպատակով: 

Խորհրդի գործունեության վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվությունը 

տեղադրված է նախարարության պաշտոնական կայքէջում 

(http://www.mlsa.am/?page_id=2839), որը պարբերաբար թարմացվում է: 

  

 

 


