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Հայաստանը մասնակցում է ԲԿԳ մրցանակաբաշխությանը 

«Բաց կառավարման գործընկերություն» նախաձեռնությունը 

մեկնարկում է 2-րդ` ամենամյա «Բաց կառավարման 

մրցանակաբաշխությունը»: Այս տարվա թեման է «Հանրային 

ծառայությունների բարելավումը Բաց կառավարման սկզբունքների 

գործածմամբ»: Եվ սա լավ հնարավորություն է աշխարհին 

ներկայացնելու մեր երկրում իրականացրած բարեփոխումները: 

Ապրիլի 15-ին տեղի ունեցավ ԲԿԳ աշխատանքային խմբի նիստը, 

որին հրավիրվել էին նաև գործընկեր միջազգային 

կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ: Նիստի ընթացքում 

քննարկվեց «Հանրային ծառայությունների բարելավումը Բաց 

կառավարման սկզբունքների գործածմամբ» թեմայով Բաց 

կառավարման մրցանակաբաշխությանը Հայաստանի կողմից 

ներկայացվող հայտը: Մրցանակաբաշխությանը հայտի վերաբերյալ 

առաջարկություններ ներկայացնելու նպատակով ՀՀ 

կառավարությունը հրավեր էր ուղարկել ինչպես պետական 

մարմիններին, այնպես էլ հասարակական կազմակեր-

պություններին: Ստացված առաջարկներն ամփոփվել և 

ներկայացվել են «Բաց կառավարման գործընկերություն» 

նախաձեռնությունում ՀՀ մասնակցության գործողությունների 

ծրագրից բխող աշխատանքները համակարգող աշխատանքային 

խմբի քննարկմանը:  Կարդալ ավելին>>> 

 

ԱՅՍ ՀԱՄԱՐՈՒՄ 

Հանձնառություններից դեպի 

իրականացում 

 

ԲԿԳ Գործողությունների 

ծրագրի 3-րդ կետի 

իրականացման նպատակով 

ստեղծվել է առողջապահության 

համակարգի ֆինանսական 

պորտալը՝ www.sha.am:  

Կարդալ >>> 

ՏԱ դասընթացներ՝ 

քաղծառայողների համար 

2015 ապրիլի 29-30 -ին ԻԱԿ-ի և 

ՀՀ քաղծառայության խորհրդի 

հետ համատեղ կայացան ՏԱ 

պատասխանատու 15 

քաղծառայողների վերապատ-

րաստման դասընթացները: 

Կարդալ >>> 

ԲԿԳ Աշխատանքային խումբը 

համալրվել է նոր անդամներով 

ՀՀ վարչապետի՝ մայիսի 18-ի 

որոշմամբ փոփոխվել է ԲԿԳ 

Աշխատանքային խմբի կազմը: 

Կարդալ >>> 

http://www.ogp.am/hy/
http://www.foi.am/
http://www.sha.am/
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Ապրիլի 15-ին տեղի ունեցավ ԲԿԳ աշխատանքային խմբի նիստը, 

որին հրավիրվել էին նաև գործընկեր միջազգային 

կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ: Նիստի ընթացքում 

քննարկվեց «Հանրային ծառայությունների բարելավումը Բաց 

կառավարման սկզբունքների գործածմամբ» թեմայով Բաց 

կառավարման մրցանակաբաշխությանը Հայաստանի կողմից 

ներկայացվող հայտը: Մրցանակաբաշխությանը հայտի վերաբերյալ 

առաջարկություններ ներկայացնելու նպատակով ՀՀ 

կառավարությունը հրավեր էր ուղարկել ինչպես պետական 

մարմիններին, այնպես էլ հասարակական 

կազմակերպություններին: Ստացված առաջարկները ներկայացվել 

էին առցանց քննարկման ogp.am կայքում: Հանդիպման ընթացքում 

հիմնական թեկնածու նախագծերն էին ՀՀ տարածքային 

կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության և 

«Տեղեկատվական համակարգերի զարգացման և 

վերապատրաստման կենտրոն» ՀԿ-ի հետ համատեղ մշակված 

«Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ» 

նախագիծը, Կառավարության e-gov.am էլեկտրոնային 

կառավարման համակարգը և ԿԳՆ մշակած «Պետական  

հանրակրթական ուսումնական հաստատություն»  ՊՈԱԿ-ների 

կոլեգիալ կառավարման մարմնի ձևավորման կարգը: Ավելին>>> 

 

 

ԲԿԳ մրցանակաբաշխությունը 

երկրորդն է: 2014 թվականին 

այն առաջին անգամ ամփոփվեց 

Նյու Յորքում կայացած ՄԱԿ-ի 

գագաթաժաղովում:  

2015 թվականի թեման է 

«Հանրային ծառայությունների 

բարելավումը Բաց կառավար-

ման սկզբունքների գործած-

մամբ»: Մինչ հունիսի 15-ը ԲԿԳ 

անդամ յուրաքանչյուր երկիր 

կարող է ներկայացնել հաջողու-

թյամբ գործարկված նախագիծը, 

որը կգնահատի ԲԿԳ ժյուրին՝ 

ըստ համապատասխան 

չափորոշիչների: Հաղթողները 

կհայտարարվեն 2015 թվականի 

հոկտեմբերին Մեխիկոյում 

կայանալիք ԲԿԳ գագաթաժողո-

վում:  

Հայաստանը ԲԿԳ մրցանակա-

բաշխությանը ներկայացնելու է  

ՀՀ տարածքային կառավարման 

և արտակարգ իրավիճակների 

նախարարության և «Տեղեկատ-

վական համակարգերի 

զարգացման և վերապատ-

րաստման կենտրոն» ՀԿ-ի հետ 

համատեղ մշակված «Համայն-

քային կառավարման տեղե-

կատվական համակարգը:  

http://www.ogp.am/hy/
http://www.ogp.am/hy/news/item/2015/04/08/ogpaward_gov/
http://www.ogp.am/hy/civil-society/item/2014/11/21/CSForum/
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Հանձնառություններից դեպի իրականացում 
Գործարկվել է Առողջապահական համակարգի ֆինանսական 

պորտալը    

Գործողությունների ծրագրի 3-րդ հանձնառության՝ 

«Առողջապահության ֆինանսավորման տեղեկատվության հանրային 

մատչելիության ապահովում», իրականացման նպատակով ստեղծվել է 

առողջապահության համակարգի ֆինանսական պորտալը՝ 

http://www.sha.am, որտեղ օգտատերերը կարող են ստանալ 

տեղեկատվություն պետության կողմից երաշխավորված անվճար և 

արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման 

ծրագրերի վերաբերյալ: Նախագծվել է հավաքագրվող տվյալների 

վերլուծական-հաշվետվական կայք, որի միջոցով համապատասխան 

հաշվետվությունները և վերլուծությունները հասանելի են ինչպես 

հանրությանը, այնպես էլ բժշկական մասնագիտական շրջանակներին: 

Ներկայումս ընթացքի մեջ են կայքի տեղեկատվության համալրման և 

փորձարկման աշխատանքները: Ձեր դիտարկումներն ու 

առաջարկները կարող եք հղել ինչպես Պետական առողջապահական 

գործակալության պետ, ԲԿԳ աշխատանքային խմբի անդամ Սարո 

Ծատությանին՝ info@sha.am հասցեով, այնպես էլ՝ ԲԿԳ 

աշխատանքային խմբին՝ ogparmenia@gmail.com: 

ՀՀ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց գույքի և եկամուտների 

հայտարարագրերի թափանցիկության ապահովում 

2014 թվականի սեպտեմբերի 12-ի N 01/54-14 գրությամբ ՀՀ 

Կառավարության աշխատակազմ է ներկայացրել «Բաց կառավարման 

գործընկերություն» ծրագրի 4-րդ կետով նախատեսված «Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի 

N 1835-Ն և 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1819-Ն որոշումների մեջ 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 

կառավարության որոշման նախագիծը: Որոշումն ընդունվել է փետրվարի 

19-ին, ուժի մեջ մտել մարտի սկզբին: Այսպիսով՝ Գործողությունների ծրագրի 

4-րդ կետի հանձնառությունը լիովին իրականացվել է:  

 ՀՀ կառավարության որոշումը N150-Ն 19.02.2015. 

ՏԱ ենթաօրենսդրական 

ակտերի նախագծերի  

քննարկում 

Ինֆորմացիայի ազատության 

կենտրոնը Արդարադատության 

նախարարության հետ համա-

տեղ և ԵԱՀԿ Երևանի գրա-

սենյակի աջակցությամբ կազ-

մակերպել է  ՏԱ ենթաօրենս-

դրական ակտերի նախագծերի, 

որոնք վերաբերում են 

տեղեկատվություն տրամա-

դրելու կարգին և տեղեկություն-

ների պահպանմանն ու դասա-

կարգմանը։ Քննարկումը տեղի 

կունենա դեկտեմբերի 11ին, 

ժամը 10:30-12:30 Կոնգրես 

հյուրանոցում։ 

ՏԱ պատասխանատու 

պաշտոնյաները  

կմասնակցեն 

տեղեկատվության 

ազատության թեմայով 

դասընթացներին 

Ի կատարումն ԲԿԳ Գործողու-

թյունների ծրագրի  10-րդ պար-

տավորության՝ Ինֆորմացիայի 

ազատության կենտրոնը ՀՀ 

քաղծառայության խորհրդի հետ 

համատեղ պետական գերա-

տեսչություններում նշանակված 

ՏԱ պատասխանատուների հա-

մար կանցկացնի ՏԱ դասըն-

թացներ: Դասընթացները կիրա-

կանացվեն ՀՀ կառավարության 

ֆինանսավորմամբ: 

Քաղհասարակության դերը 

ԱԱԹՆ-ին անդամակցման 

գործընթացում 

2015 թվականի փետրվարի 13-

ին ՀԱՀ Պատասխանատու 

հանքարդյունաբերության 

կենտրոնը հյուրընկալեց 

դասախոսություն-քննարկում 

քաղաքացիական հասարա-

կության դերը Արդյունահանող 

արդյունաբերության թափան-

ցիկության նախաձեռնության 

(EITI) մեջ թեմայով: Վերջինս 

բնական ռեսուրսներից 

ստացվող եկամուտների 

կառավարման հրապարակայ-

նության և թափանցիկության 

միջազգային չափանիշ է:  

Ավելին >>> 

 

ԱԱԹՆ-ն նախաձեռնվել է 
Բրիտանիայի նախկին 
վարչապետ Թոնի Բլեերի կողմից 
2002 թ.-ին Յոհանեսբուրգում 
կայացած Կայուն զարգացում 
համաժողովի ժամանակ: ԱԱԹՆ-
ն կառավարությունների, 
արդյունահանող ձեռնարկու-
թյունների և քաղաքացիական 
հասարակության միջազգային 
կոալիցիա է բարելավելու համար 
բնական ռեսուրսների 
կառավարման հաշվետվողակա-
նությունը և թափանցիկությունը: 

 

Արդարադատության 

նախարարությունը և 

Էթիկայի հանձնաժողովը 

կնքել են հուշագիր  

 

Մայիսի 15-ին Բարձրաս-

տիճան պաշտոնատար 

անձանց էթիկայի հանձնաժո-

ղովի նախագահ Սիրանուշ 

Սահակյանը և ՀՀ ԱՆ 

Հովհաննես Մանուկյանը կնքել 

են համագործակցության 

հուշագիր, որը կապահովի ՀՀ 

ԱՆ քաղաքացիական կացու-

թյան ակտերի գրանցման և 

իրավաբանական անձանց 

գրանցման պետական 

միասնական էլեկտրոնային 

գրանցամատյաններից 

տվյալների տրամադրումը 

Հանձնաժողովին: Արդյունքում 

Հանձնաժողովը հնարավորու-

թյուն կունենա ստուգելու 

պաշտոնատար անձանց 

հայտարարագրերում 

ներառված տվյալների 

հավաստիությունը, ինչպես 

նաև այդ տվյալների հիման 

վրա բացահայտելու էթիկայի 

խախտումների և շահերի 

բախման դեպքեր:  

Ավելին >>> 

http://www.ogp.am/hy/
http://www.sha.am/
mailto:info@sha.am
mailto:ogparmenia@gmail.com
https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/25403/
https://eiti.org/
http://crm.aua.am/
http://crm.aua.am/
http://crm.aua.am/
http://ethics.am/hy/news/item/2015/05/15/news35/
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ՏԱ պատասխանատու քաղծառայողները 

վերապատրաստվեցին 

 

2015 ապրիլի 29-30 -ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի և ՀՀ 

քաղծառայության խորհրդի հետ համատեղ կայացան ՏԱ 

պատասխանատու 15 քաղաքացիական ծառայողների 

վերապատրաստման դասընթացները: Վերապատրաստման 

դասընթացներին մասնակցեցին ՀՀ նախարարությունների և 

Կառավարությանն առընթեր մարմինների՝ տեղեկատվության 

տրամադրման համար պատասխանատու քաղաքացիական 

ծառայողները, որոնք ներկայացնում էին գերատեսչությունների 

տեղեկատվության և հասարակայնության բաժինները:   

Համաձայն Գործողությունների ծրագրի 10-րդ հանձնառության՝ 

Հանրային ծառայողների գիտելիքների և հմտությունների բարելավում 

տեղեկատվության ազատության և հակակոռուպցիոն ոլորտներում, 

մինչև 2015 թվականի վերջը նախատեսվում է անցկացնել 10 

վերապատրաստաման դասընթաց 200 հանրային ծառայողների 

մասնակցությամբ:  

Կարդալ ավելին >>>   

 

 

 

Տեղեկատվության 

ազատության ուսուցումներ 

2008թ.-ից Ինֆորմացիայի 

ազատության կենտրոնը ՀՀ 

քաղաքացիական ծառայու-

թյան խորհրդի հետ համատեղ 

սկսեց իրականացնել ՀՀ 

քաղծառայողների վերապատ-

րաստում։ Որպես այս 

ուսուցումների արդյունք 

2008թ. ապրիլի 17-ի N 302-Ա 

որոշմամբ ՀՀ քաղաքացիական 

ծառայության խորհուրդը 

«Տեղեկատվության ազատու-

թյունը և հասարակայնության 

հետ կապերի ապահովումը 

կառավարման համակարգում» 

վերապատրաստման դաս-

ընթացը ընդգրկեց հասարա-

կայնության հետ կապերի 

պատասխանատու քաղաքա-

ցիական ծառայողների 

վերապատրաստման 

դասընթացների ծրագրում: 

Այնուհետև, ՀՀ քաղծառայու-

թյան համակարգի 

մարմինների հասարակայնու-

թյան հետ կապերի պատաս-

խանատուների պաշտոնի 

անձնագրերը լրամշակվեցին՝ 

այդուհետ ներառելով նաև 

կոնկրետ գործառույթներ ու 

պարտականություններ ՏԱ 

ոլորտում: 

Ծրագրի մասին >>> 

http://www.ogp.am/hy/
http://www.foi.am/hy/news/item/1457/
http://www.foi.am/hy/trainings-overview/
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Տեղեկատվության ազատության ոլորտի 

ենթաօրենսդրական ակտը պատրաստ է  ընդունման 

 

Մայիսի 27-ին ԻԱԿ-ի և Արդարադատության նախարարության հետ 

համատեղ, ԵԱՀԿ Երևանի գրասենյակի աջակցությամբ տեղի ունեցավ 

"Տեղեկատվություն տնօրինողի կողմից մշակված կամ նրան առաքված 

տեղեկատվության գրանցման, դասակարգման և պահպանման, 

ինչպես նաև տեղեկատվության կամ դրա կրկնօրինակի տրամադրման 

կարգը սահմանելու մասին" ՀՀ կառավարության որոշման 

լրամշակված նախագծի հանրային քննարկումը: ԻԱԿ նախագահ 

Շուշան Դոյդոյանն ասաց, որ Տեղեկատվության ազատության մասին 

օրենքն ընդունվելուց հետո՝ 12 տարի անց, կառավարության կողմից 

սահմանվել է տեղեկատվություն ստանալու կարգը: Մինչ օրս ՀՀ 

կառավարության կողմից նման կարգ չի սահմանվել: Վերջնական 

տարբերակը պատրաստ է ընդունման: Ըստ նրա, 90 տոկոսով թե 

քաղաքացիական հասարակության, թե ԶԼՄ-ների առաջարկները 

ընդունվել են: Կարդալ ավելին >>> 

 

 

Մշակվել է 

նախարարներին կից 

հանրային խորհուրդների 

մասին նախագիծը 

Մայիսի 27-ին տեղի ունեցած 

հանրային քննարկման 

ժամանակ ՀՀ ԱՆ կազմակեր-

պական-իրավական վարչու-

թյան Իրավաբանական անձանց 

պետական գրանցման, ՔԿԱԳ և 

նոտարական համակարգի 

բաժնի պետ Շուշանիկ 

Ղուկասյանը ներկայացրեց 

Նախարարություններում 

նախարարներին կից ստեղծվող 

հանրային խորհուրդների 

մասին նախագիծը: Նրա 

խոսքով, ՀՀ կառավարության 

2014թ. հուլիսի 31-ի թիվ 32 

որոշմամբ բաց կառավարման 

գործընկերության շրջանակում 

նախատեսվել է տարանջատել 

ներկայում գործող կոլեգիա-

ները և նախարարին կից 

խորհուրդները, ինչպես նաև 

պետք է ապահովվի խորհուրդ-

ների ձևավորման բաց, 

թափանցիկ ընթացակարգը: 

Կարդալ ավելին >>> 

 

 

http://www.ogp.am/hy/
http://www.foi.am/hy/media/item/1467/
http://www.foi.am/hy/media/item/1467/
http://www.foi.am/hy/media/item/1467/
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ԲԿԳ աշխատանքային խումբը համալրվել է նոր 

անդամներով   

ՀՀ վարչապետի 18 Մայիս 2015, 395 - Ա որոշմամբ փոփոխվել է ԲԿԳ 

աշխատանքները համակարգող Աշխատանքային խմբի կազմը: 

Աշխատանքային խմբի նպատակն է ապահովել Հայաստանի 

մասնակցությունը Բաց կառավարման գործընկերություն միջազգային 

նախաձեռնությանը, ինչպես նաև համակարգել ԲԿԳ հայաստանյան 

Գործողությունների ծրագրի մշակման և հանձնառությունների 

իրականացման աշխատանքները:  Աշխատանքային խումբը 

խորհրդատվական մարմին է, որը ղեկավարում է ՀՀ կառավարության 

աշխատակազմի ղեկավար-նախարարի առաջին տեղակալ Գուրգեն 

Դումանյանը: Դրա կազմում ներառված են ՀՀ գերատեսչությունների 16 

ներկայացուցիչ և քաղաքացիական հասարակությունը ներկայացնող 8 

անդամ:  

Մայիսի 18-ի որոշմամբ աշխատանքային խմբում են ներգրավվել ՀՀ 

կառավարության աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության 

փորձագետ Լիլիա Աֆրիկյանը և Լրագրողներ առանց սահմանի ՀԿ-ի 

նախագահ Սուրեն Դեհերյանը: Սամվել Խարազյանին փոխարինել է ՀՀ 

առողջապահության նախարարության աշխատակազմի պետական 

առողջապահական գործակալության պետ Սարո Ծատուրյանը: 

Աշխատանքային խմբի ամբողջական կազմին կարող եք ծանոթանալ 

Ogp.am կայքում:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ԲԿԳ կենտրոնական 

գրասենյակը գործարկել է  

հետազոտությունների 

նոր բաժին  

 

ԲԿԳ հետազոտությունների 

բաժինը մշակել են քաղաքա-

ցիական հասարակության 

միջազգային փորձագետ-

ները: Այստեղ ներկայացված 

են ԲԿԳ անդամ 65 երկրների 

Գործողությունների 

ծրագրերի շուրջ 2000 

հանձնառությունները: 

Դրանք դասակարգված են 

ըստ ոլորտների: Բաժինը 

հնարավորություն է տալիս 

ԲԿԳ հանրությանը 

հեշտությամբ գտնել 

տվյալներ, տեղեկություն 

բոլոր անդամ երկրների 

Ծրագրերի մասին: ԲԿԳ 

քաղհասարակության 

համակարգող Պոլ Մեսընը 

ներկայացնում է ԲԿԳ 

հետազոտությունների բաժնի 

հնարավորությունները:  

Կարդալ այստեղ>>> 

 

 

http://www.ogp.am/hy/
https://www.e-gov.am/decrees/item/14477/
http://www.ogp.am/hy/working-group/
http://www.opengovpartnership.org/blog/paul-maassen/2015/05/28/introducing-ogp-explorer
http://www.opengovpartnership.org/blog/paul-maassen/2015/05/28/introducing-ogp-explorer
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Օգտակար հղումներ 

Բաց կառավարման գործընկերություն միջազգային նախաձեռնություն >>> 

Հայաստանը ԲԿԳ միջազգային նախաձեռնության անդամ >>> 

ԲԿԳ Հայաստանի պաշտոնական կայքը >>> 

Բաց կառավարումը հիմա >>> 

ԲԿԳ մրցանակաբաշխություն >>> 

ԲԿԳ հայաստանյան քաղհասարակությանը կարող եք անդամակցել ogparmenia@gmail.com 

էլեկտրոնային փոստին միանալով: 

 

 

 

 

 

 
 

ԲԿԳ տեղեկագիրը պատրաստվել և հրապարակվել է Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի 

կողմից իրականացվող` «Աջակցություն ԲԿԳ, ՏԱ և մամուլի արտադատական վեճերին 

Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում: Ծրագիրը ֆինանսավորվում է ԵԱՀԿ Երևանի գրասենյակի 

կողմից: Հրապարակված կարծիքները կարող են չհամապատասխանել ԵԱՀԿ Երևանի գրասենյակի 

տեսակետներին: 
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