
 
 

 

1 
 

              

www.ogp.am 

 

 

 

Ամփոփվեցին Գործողությունների 2-րդ ծրագրի 

արդյունքները և ներկայացվեց 3-րդ ծրագրի 

նախագիծը  

ԲԿԳ գործողությունների երկրորդ ծրագրի 11 հանձնառությունների 

ամփոփման և երրորդ ծրագրի 8 հանձնառությունների ներկայացման 

նպատակով ԻԱԿ-ը 2016 թ.-ի օգոստոսի 5-6-ը կազմակերպել էր 

աշխատանքային քննարկում, որին ներկա էին ներկայացուցիչներ 

ԱՄՆ-ի դեսպանատնից, կառավարությունից, ինչպես նաև տարբեր 

հասարակական կազմակերպություններից: 

Քննարկման առաջին օրը ողջույնի խոսքով հանդես եկավ ԱՄՆ-ի 

դեսպանատան մամլո կցորդ Ջոհն-Ջեյք Գոշերթը, ով կարևորեց 

կառավարության և քաղհասարակության համագործակցությունը 

ծրագրերի արդյունավետ իրականացման գործում: Այնուհետև ԻԱԿ-ի 

նախագահ Լիանա Դոյդոյանը և ՀՀ կառավարության աշխատակազմի 

հանրային կառավարման հարցերով խորհրդատու Արամ 

Ասատրյանը ամփոփ ներկայացրին ԲԿԳ գործողությունների երկրորդ 

ծրագրի հանձնառություններն ու իրականացման ընթացքը:  

Օրակարգի կարևոր հարցերից էր հանքարդյունաբերության ոլորտի 

թափանցիկության ապահովմանն ուղղված հանձնառությունների 

ներկայացումը, որը ներկայացրեց ՀՀ կառավարության 

աշխատակազմի «Հանքարդյունաբերության ոլորտի թափան-

ցիկության բարելավում» ծրագրի փորձագետ Լուսինե Թովմասյանի 

կողմից: Այնուհետև Համաշխարհային բանկի հայաստանյան 

ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ # 6 

օգոստոս 2016   

ԱՅՍ ՀԱՄԱՐՈՒՄ 

Հայաստանը սկսում է 

իրականացնել 

Գործողությունների 3-րդ 

ծրագիրը 

2016 թվականի օգոստոսի 11-ին 

Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության նիստի 

ժամանակ հավանության 

արժանացավ Հայաստանի 

Հանրապետության ԲԿԳ երրորդ 

գործողությունների ծրագիրը:  

Կարդալ >>> 

ԴԻՏԵՔ Երկիր մեդիայի 

եթերում 

Յուրաքանչյուր կիրակի, ժամը 

20:30-ին, Երկիր Մեդիա 

հեռուստաընկերությունը Երկրի 

շաբաթը հաղորդաշարում 

սկսվել է նոր շարք՝ Բաց 

կառավարման գործընկերության 

մասին: Երկիր մեդիա հեռուս-

տաընկերությունը, համագոր-

ծակցելով Ինֆորմացիայի 

ազատության կենտրոնի հետ, 

հանրությանը ներկայացնում է 

ԲԿԳ հայաստանյան գործըն-

թացները, իրականացված 

ծրագրերի արդյունքները:  

Ավելին >>> 

www.ogp.am
http://ogp.am/hy/news/item/2016/08/18/OGP/
http://ogp.am/hy/TV/
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գրասենյակի ներկայացուցիչ Նարինե Թադևոսյանը հավելեց Ծրագրի 

երկրորդ հանձնառությամբ՝ Արդյունահանող ճյուղերի 

թափանցիկություն (EITI) միջազգային կազմակերպությանն 

անդամագրվելու հայտ ներկայացնելու գործընթացի վերաբերյալ 

տեղեկությունները. ՀՀ կառավարության աշխատակազմն ԱՃԹՆ-ին 

միանալու աշխատանքների շրջանակներում Համաշխարհային բանկի 

հետ համատեղ իրականացրել է մի շարք մարզային հանդիպումներ 

քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ:  

Առողջապահության ոլորտի հանձնառությունների ներկայացումը 

կատարվեց ՀՀ ԱՆ ՊԱԳ Բժշկական ծառայությունների գնման և 

տեղեկատվական բաժնի պետ Արմինե Շահվերդյանի կողմից: Նա 

նշեց, որ հանձնառությունն ամբողջապես իրականացվել է, 

բարելավվել է www.sha.am կայքը, որտեղ և հրապարակվում են և 

պարբերաբար ավելացվում առողջապահական ոլորտին վերաբերող 

ֆինանսական հաշվետվությունները: 

Համայնքների թափանցիկությանն ու հանրային մասնակցությանը 

վերաբերող հանձնառությունների ներկայացումն ու քննարկումը 

ծավալվեցին ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ղեկավար Նատալյա 

Հարությունյանի և ՀՀ կառավարման և զարգացման նախարարության 

աշխատակազմի տեղական ինքնակառավարման վարչության պետ 

Աշոտ Գիլոյանի կողմից: 

Քննարկման երկրորդ օրր ներկայացվեցին և ամփոփվեցին ԲԿԳ 

գործողությունների երկրորդ ծրագրի մյուս հանձնառությունները, որից 

հետո Լիանա Դոյդոյանը և Արամ Ասատրյանը ներկայացրին ԲԿԳ 

գործողությունների երրորդ ծրագրի ութ հանձնառությունները:  

Երկօրյա քննարկման ամփոփման արդյունքում ներկաները 

հայտնեցին, որ ակնկալում են աշխատանքային խմբի առավել ակտիվ 

համագործակցություն: Ներկաների մտահոգությունը հիմնականում 

կապված էր որոշ հանձնառությունների թերացման և չիրականացման 

հետ, որոնց պատճառները ռեսուրսների սահմանափակությունն ու 

ֆինանսական միջոցների սղությունն էին: Խնդիրներից մեկն էլ 

հանրության տեղեկատվության պակասն է, քանի որ 

հասարակությունն ունի մի լծակ, որից անտեղյակ է: Այնուամենայնիվ 

հարկ է նշել, որ հանձնառությունների իրականացման գործընթացում 

աճը նկատելի է: 

 

«Կարևոր է նաև քաղհա-

սարակության ակտիվու-

թյունը, քանի որ հանձնա-

ռությունների իրականացման 

հանդեպ հետևողականու-

թյունը կհանգեցնի սպասված 

և ցանկալի արդյունքին», - 

նշեց ԻԱԿ նախագահ Լիանա 

Դոյդոյանը: 

 

 

Միջոցառումը կազմակերպվել 

էր Ինֆորմացիայի ազատության 

կենտրոնի կողմից իրականաց-

վող «Քաղաքացիական 

հասարակությունը բաց և 

հաշվետու Կառավարության 

համար» ծրագրի շրջանակնե-

րում Հայաստանում ԱՄՆ 
դեսպանատան աջակցությամբ: 

http://www.ogp.am/hy/
www.sha.am
http://www.foi.am/hy/current-projects/item/1557/
http://www.foi.am/hy/current-projects/item/1557/
http://www.foi.am/hy/current-projects/item/1557/
http://www.foi.am/hy/current-projects/item/1557/
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Հայաստանը նախապատրաստվում է անդամակցել 

ԱՃԹՆ-ին  

ԲԿԳ Գործողությունների երկրորդ ծրագրի երկրորդ հանձնառությամբ 

նախատեսված էր Արդյունահանող արդյունաբերության 

թափանցիկության նախաձեռնությանը անդամակցելու գործընթացի 

մեկնարկը սկսել 2014թ.-ի հոկտեմբերից, մասնավորապես՝ 

քննարկումների, բանակցությունների անցկացում և 

նախապատրաստական այլ անհրաժեշտ աշխատանքների 

իրականացում: Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության 

նախաձեռնությունը (ԱՃԹՆ) բնական պաշարների բաց և հաշվետու 

կառավարումը խթանող համաշխարհային ստանդարտ է, որին 

անդամակցում է 51 երկիր: 

ՀՀ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց Հայաստանի 

ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի ներդրման հանձնառության մասին 2015թ. 

հուլիսի 28-ին կայացած կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի նիստի 

ժամանակ: Վարչապետն արտահայտեց իր պատրաստակամությունը 

Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի անդամ երկիր դառնալու կապակցությամբ և 

պատվիրակեց ԱՃԹՆ-ին անդամակցության աշխատանքների 

համակարգումը Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-

նախարար Դավիթ Հարությունյանին:  

ՀՀ կառավարության աշխատակազմն ԱՃԹՆ-ին միանալու 

աշխատանքների շրջանակներում համատեղ իրականացրել է մի շարք 

մարզային հանդիպումներ քաղաքացիական հասարակության 

ներկայացուցիչների հետ: Ձևավորվել և հաստատվել է գործընթացը 

վերահսկող մարմինը՝ ԱՃԹՆ-ի բազմաշահառու խումբը: 2016թ.-ի 

հունիսի 27-ի Կառավարությունում տեղի ունեցավ ՀՀ ԱՃԹՆ-ի 

բազմաշահառու խմբի անդրանիկ նիստը, որի ընթացքում որոշվեց 

ԲՇԽ-ի առաջիկա աշխատանքների և Հայաստանի ԱՃԹՆ-ին 

անդամակցության հայտի ներկայացման ժամանակացույցը: 

Գործընթացի մասին մանրամասն կարող եք ծանոթանալ ՀՀ 

կառավարության ինտերնետային կայքում:  

ՀՍԿՈՂԸ   ՔԱՂԱՔԱՑԻՆ Է 

հեռուստաանդրադարձ 

 

Երկիր մեդիա հեռուստա-

ընկերությունը, համագոր-

ծակցելով Ինֆորմացիայի 

ազատության կենտրոնի հետ, 

հանրությանը ներկայացնում 

է ԲԿԳ հայաստանյան գործ-

ընթացները, իրականացված 

ծրագրերի արդյունքները:  

Այս թողարկումը ներկայաց-

նում է ԱՃԹՆ-ին Հայաստանի 

անդամակցությանը նախա-

պատրաստվելու ընթացքը. 

Ի՞նչ կտա այն մեզ, ոլորտի 

թափանցիկության և հաշվե-

տվողականության բարձրաց-

ման ի՞նչ նոր մեխանիզմներ 

կգործեն, ի՞նչ գնահատական 

է տալիս քաղաքացիական 

հասարակությունը:  

www.ogp.am
http://gov.am/am/eiti/
http://gov.am/am/eiti/
https://www.youtube.com/watch?v=-Bb0BWe9arQ
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ԲԿԳ Գործողությունների 3-րդ ծրագրի 

առաջարկությունների չափորոշիչները    

Դեռևս 2016 թվականի փետրվարի 15-ին, «Բաց կառավարման 

գործընկերություն» նախաձեռնության Հայաստանյան աշխատանքները 

համակարգող աշխատանքային խմբի ընդլայնված նիստի ընթացքում 

հայտարարվեց ԲԿԳ երրորդ Գործողությունների ծրագրի նախագծման 

մեկնարկի մասին: ԲԿԳ Գործողությունների ծրագրերը կազմվում են երկու 

տարվա համար, որի մեջ ներառվում են բաց, թափանցիկ, հաշվետու և 

մասնակցային կառավարմանն ուղղված կոնկրետ գործողություններ:  

ՀՀ կառավարությունը հրապարակեց այն հիմնական չափորոշիչները, 

որոնցով պետք է առաջնորդվել Գործողությունների ծրագրի 

հանձնառությունները մշակելիս:  

Բոլոր շահագրգիռ մարմինները, հասարակական կազմակերպությունները և 

անհատները հնարավորություն ունեին  ԲԿԳ սկզբունքներից բխող կոնկրետ 

առաջարկներն ուղարկել ՀՀ կառավարության աշխատակազմ՝ լրացնելով 

Առաջարկի աղյուսակը: 

Բաց կառավարման գործընկերություն-Հայաստան երրորդ 

գործողությունների ծրագիրը մշակելիս նախապատվությունը կտրվի այն 

առաջարկներին, որոնք, բացի նշված Բաց կառավարման գործընկերության 

չափանիշերի համապատասխանությունից, միաժամանակ միտված կլինեն 

Միացյալ ազգերի կազմակերպության կողմից հաստատված կայուն 

զարգացման նպատակների իրականացմանը և համահունչ կլինեն 

Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն ռազմավարությանը: 

Այն առաջարկությունները, որոնք ենթադրում են նոր օրենքների նախագծերի 

մշակման և ընդունման, ինչպես նաև գործող օրենքներում փոփոխությունների 

կատարման պահանջ (նշված պահանջի ապահովումը դուրս է ՀՀ 

կառավարության լիազորությունների շրջանակից), գործողությունների 

ծրագրում չեն ընդգրկվի: 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ  ՀԱՆՁՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 

 

Գաղափարների մրցույթ 

ԲԿԳ Գործողությունների 

ծրագրի համար 

 

Հնարավորինս լայն 

շրջանակներին, այդ թվում 

անհատ քաղաքացիներին, 

գործարարներին, ընկերու-

թյուններին՝ անկախ կազմա-

կերպաիրավական ձևից, ԲԿԳ 

ծրագրի համար առաջարկներ 

ներկայացնելու հնարավորու-

թյուն ընձեռելու նպատակով ՀՀ 

Կառավարությունը ՄԱԿ-ի 

Զարգացման ծրագրի «Կոլբա» 

նորարարական լաբորատո-

րիայի աջակցությամբ մշակեց 

crowdsourcing նոր առցանց 

գործիք: Արդյունքում 

հայտարարվեց գաղափարների 

մրցույթ, և այս գործիքի միջոցով 

ներկայացվեց 18 առաջարկ: 

http://www.ogp.am/hy/
http://ogp.am/u_files/file/Manual%20for%20AP%20commitments_Final.pdf
http://ogp.am/u_files/file/Manual%20for%20AP%20commitments_Final.pdf
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Մարզային հանդիպումներ.  

իրազեկում և ներգրավում   

 

2016թ. ապրիլին Կառավարությունը ԲԿԳ հայաստանյան գործընթացի 

պատմության մեջ առաջին անգամ ձեռնարկեց նաև մարզային 

հանդիպումներ՝ նպատակ ունենալով ներգրավել մարզային և 

մասնագիտացված հասարակական կազմակերպություններին, ինչպես 

նաև բարձրացնել ԲԿԳ նախաձեռնության և Գործողությունների 3-րդ 

ծրագրի մշակման մասին իրազեկվածության մակարդակը նաև 

մայրաքաղաքի շրջանակներից դուրս: Իրազեկման արշավը 

մեկնարկեց Երևանում կայացած հանդիպումով, իսկ մնացած 

հանդիպումներն անցկացվեցին ըստ նախօրոք հրապարակված 

ժամանակացույցի՝ Գյումրիում, Վանաձորում, Դիլիջանում, 

Արմավիրում և Գորիսում:  Բացի աշխատանքային խմբի անդամներից, 

հանդիպումներին մասնակցում էին նաև քաղաքացիական 

հասարակության և միջազգային գործընկեր կազմակերպությունների 

ներկայացուցիչները:  Մարզային հանդիպումների նպատակն էր 

նախևառաջ մարզային ՀԿ-ին և ակտիվ քաղաքացիներին իրազեկել 

Բաց կառավարաման գործընկերության նախաձեռնության 

հայաստանյան գործընթացների մասին, նաև ներգրավել դրանց ԲԿԳ 

Գործողությունների երրորդ ծրագրի մշակման գործընթացում: 

Հանդիպումները տեղի են ունեցել հետևյալ ժամանակացույցով 

Ներկայացվեց համայնքային 

միկրոհարցումների 

ծրագիրը 

 

Գորիսի համայնքապետարանում 

հանդիպմանը մասնակցում էին 

տեղի ՀԿ-ի ներկայացուցիչներ, 

համայնքային ծառայողներ: ՀՀ 

տարածքային կառավարման և 

զարգացման նախարարության 

տեղական ինքնակառավարման 

վարչության պետ, ԲԿԳ 

աշխատանքային խմբի անդամ 

Աշոտ Գիլոյանը մասնակիցներին 

նախ ներկայացվեց ԲԿԳ 2-րդ 

Գործողությունների ծրագրի մեջ 

ներառված և իրականացման 

ընթացքի մեջ գտնվող 

"Համայնքային միկրոհարցում" 

ծրագիրը, որը նպատակ ունի 

խթանել մասնակցային որոշումների 

կայացման մեխանիզմները՝ 

տեղական ինքակառավարման 

մակարդակում՝ օգտագործելով 

տեղեկատվական տեխնոլոգիա-

ները: Ծրագրի մասին մանրամասն 

կարող եք ծանոթանալ այստեղ: 

www.ogp.am
http://ogp.am/hy/news/item/2016/04/22/regions/
http://smspolling.org/
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ԲԱՑ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Հայաստանի Հանրապետության երրորդ 

գործողությունների ծրագիր - 2016-2018 թվականներ  

 

2016թ.-ի օգոստոսի 11-ին Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության նիստի ժամանակ հավանության արժանացավ 

Հայաստանի Հանրապետության ԲԿԳ երրորդ գործողությունների 

ծրագիրը:  ԲԿԳ երրորդ գործողությունների ծրագրը մշակվել է ՀՀ 

կառավարության, քաղաքացիական հասարակության, միջազգային 

գործընկեր կազմակերպությունների և այս անգամ նաև՝ անհատ 

քաղաքացիների ու մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչների հետ 

համատեղ՝ հիմք ընդունելով նախորդ երկու Գործողությունների 

ծրագրերի մշակման և իրականացման արդյունքում կուտակված 

աննախադեպ փորձը, ԲԿԳ միջազգային ցանցը և անկախ 

հաշվետվական մեխանիզմի առաջարկությունները: 

ԲԿԳ-Հայաստան երրորդ գործողությունների ծրագրի համար 

ստացվել են 70-ից ավել առաջարկություններ, որոնցից ծրագրում 

ներառվել է 8 հանձնառություն՝ ներառելով այնպիսի ոլորտներ, 

ինչպիսիք են բյուջետային միջոցների թափանցիկությունը, 

հանրապետական գործադիր մարմինների և տարածքային 

կառավարման մարմինների պաշտոնատար անձանց` 

Գործողությունների 3-րդ 

ծրագրի նախագծման 

ամփոփիչ աշխատաժողով 

2016թ. հունիսի 11-12-ը 

Աղվերանում կայացավ 

աշխատանքային խմբի 

ընդլայնված արտագնա 

նիստը՝ «ԲԿԳ 2016-2018թթ. 

Գործողությունների ծրագրի 

աշխատաժողով» խորագրով: 

Առաջարկները քննարկելու 

նպատակով մասնակիցները 

բաժանվել էին երկու մասի՝ 

քաղաքացիական հասարա-

կության և պետական 

մարմինների ներկայացուցիչ-

ներից կազմված ենթախմբերի: 

Յուրաքանչյուր խումբ 

առանձին քննարկեց առա-

ջարկությունների փաթեթը: 

Բացի աշխատանքային խմբի 

անդամներից ենթախմբերի 

աշխատանքներին, ինչպես 

նաև ընդհանուր հանդիպ-

մանը մասնակցում էին նաև 

այլ ՀԿ-ների, միջազգային 

կազմակերպությունների 

ներկայացուցիչներ:  

Ծրագրի նախագծի վերջ-

նական տարբերակը 

քննարկվել և հավանության 

է արժանացել հունիսի 20-ին 

կայացած աշխատանքային 

խմբի ընդլայնված նիստում: 

http://www.ogp.am/hy/
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արտասահման գործուղումների թափանցիկության և 

հաշվետվողականության ապահովումը, համայնքի ավագանու և 

համայնքի ղեկավարի որոշումների բաց ֆորմատով հասանելիության 

ապահովումը, լիցենզիաների միասնական շտեմարանի ստեղծումը, 

զինկոմիսարիատներում մեկ պատուհանի սկզբունքով քաղաքացիների 

սպասարկման մշակույթի ներդրումը և մի շարք այլ առանցքային 

բարեփոխումներ: ՀՀ կառավարությունը իր ԲԿԳ երրորդ 

գործողությունների ծրագիրը մշակելիս առաջնորդվել է ԲԿԳ 

մարտահրավերների հաղթահարմանն ուղղված համապատասխան 

պարտավորությունների ներգրավման սկզբունքով, ԲԿԳ 

սկզբունքներով և www.opengovpartnership.org կայքում առկա 

գործողությունների ծրագրի մշակման ձևաչափով, ինչպես նաև 

Միացյալ ազգերի կազմակերպության կողմից հաստատված կայուն 

զարգացման նպատակներով ու ազգային հակակոռուպցիոն 

ռազմավարությամբ: 

Ստացված և Ծրագրում չներառված առաջարկությունների վերաբերյալ 

կազմվել է ամփոփաթերթ, որտեղ նշվել է դրանք ծրագրում չընդգրկելու 

հիմնավորումը և պարզաբանումը: Այդ ամփոփաթերթը ներկայացվել է 

աշխատանքային խմբի անդամներին և տեղադրվել www.ogp.am 

կայքում՝ ապահովելով դրա հասանելիությունը հանրության համար: 

ԲԿԳ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՐՐՈՐԴ ԾՐԱԳՐԻ 

ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Բաց կառավարման գործընկերություն-Հայաստան երրորդ 

գործողությունների ծրագրում ներառելու նպատակով 

ներկայացված առաջարկությունների վերաբերյալ ամփոփաթերթ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ogp.am
www.opengovpartnership.org
http://www.ogp.am/
http://ogp.am/u_files/file/3rdCommitments_ARM.pdf
http://ogp.am/u_files/file/3rdCommitments_ARM.pdf
http://gov.am/u_files/file/OGP/ampopatert.pdf
http://gov.am/u_files/file/OGP/ampopatert.pdf
http://gov.am/u_files/file/OGP/ampopatert.pdf
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Օգտակար հղումներ 

Բաց կառավարման գործընկերություն միջազգային նախաձեռնություն >>> 

Հայաստանը ԲԿԳ միջազգային նախաձեռնության անդամ >>> 

ԲԿԳ Հայաստանի պաշտոնական կայքը >>> 

Բաց կառավարումը հիմա >>> 

ԲԿԳ հայաստանյան քաղհասարակությանը կարող եք անդամակցել ogparmenia@gmail.com 

էլեկտրոնային փոստին միանալով: 

 

 

 

 

 

 

ԲԿԳ տեղեկագիրը պատրաստվել և հրապարակվել է Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի 

կողմից իրականացվող «Քաղաքացիական հասարակությունը բաց և հաշվետու Կառավարության 

համար» ծրագրի շրջանակներում: Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Հայաստանում ԱՄՆ 

դեսպանատան կողմից: Հրապարակված կարծիքները հեղինակային են և կարող են 

չհամապատասխանել Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան և ԱՄՆ կառավարության   

տեսակետներին: 

 

 

© Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն -2016 
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