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Նախաբան 

 

2020թ. սեպտեմբերից 2021թ․ օգոստոս ամիսներին «Արմավիրի զարգացման 

կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը (ԱԶԿ ՀԿ)՝ ՀՀ Կառավարության հետ 

համատեղ իրականացրել է հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն Բաց կառավարման 

գործընկերություն-Հայաստանի չորրորդ՝ 2018-2020 թվականների գործողությունների 

ծրագրի վեց ոլորտային բարեփոխումների շուրջ։  

Ուսումնասիրությունն իրականացվել է «Բաց կառավարման գործընկերության 

մասնակցային (ԲԿԳ) մոդել» ծրագրի շրջանակներում՝ ԱՄՆ պետքարտուղարության 

Հասարակայնության հետ կապերի գրասենյակի ֆինանսական աջակցությամբ։ 

Ծրագիրի նպատակն է նպաստել քաղաքացիական հասարակության 

մասնակցության զարգացմանն ու ապահովել քաղաքական երկխոսություն` ի նպաստ 

ԲԿԳ պարտավորությունների բարելավման, կառավարության թափանցիկությանը և 

հաշվետվողականության: 

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է 14 հանրային քննարկում/թաուն հոլ ՀՀ 

բոլոր մարզերում և մայրաքաղաք Երևանում (Շիրակի, Լոռու մարզում իրականացվել է 

երկուական հանրային քննարկում՝ առցանց և դեմառդեմ տարբերակներով, Երևանում 

իրականացվել է երկու դեմառդեմ հանրային քննարկում՝ մեկը քաղաքացիների, մյուսը՝ 

ՀԿ ներկայացուցիչների մասնակցությամբ): Հանրային լսումների նպատակն էր քննարկել 

ՀՀ ԲԿԳ 4-րդ գործողությունների ծրագրի (2018-2020թթ.) թիրախավորված 6 

հանձնառությունների իրականացման ընթացքը, իրականացված աշխատանքների 

վերաբերյալ քաղաքացիների կարծիքները, հավաքագրել դրանց շուրջ նրանց 

դիրքորոշումներն ու հետադարձ կապը՝ ծառայությունների հետագա հնարավոր 

կատարելագործման ու զարգացման համար։  

Թաուն հոլերն իրականացվել են հետևյալ 6 հանձնառությունների շուրջ. 

 «Բաց առողջապահություն. պետական պատվերի շրջանակում բուժման և 

ախտորոշման նպատակով առցանց հերթագրում», 

  «Համայնքային կայքերի արդիականացում. տեղական մակարդակում 

հրապարակայնության, թափանցիկության և մասնակցայնության ամրապնդում», 

 «Կրթության կառավարման տեղեկատվական միասնական համակարգ» , 

 ՀՀ պետական բյուջեից դրամաշնորհների հատկացման թափանցիկության և հաշ-

վետվողականության ապահովում, 

 ՀՀ հողային կադաստրի հանրային հասանելիության արդիականացում, 

 Ջրային ռեսուրսների միասնական տեղեկատվական համակարգի 

հասանելիություն։ 
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Ուսումնասիրության մեթոդաբանությունը 

 

Ուսումնասիրությունն իրականացվել է գործողությունների (քայլերի) հետևյալ 

հաջորդականությամբ. 

1) Հանձնառությունների փաթեթից վեց հանձնառությունների ընտրություն, 

2) Առանձնացված վեց հանձնառությունների վերաբերյալ հանրային քննարկման 

սցենարների մշակում, 

3) Հանրային քննարկումների կազմակերպում ՀՀ մարզերի և մայրաքաղաք Երևանի 

քաղաքացիների մասնակցությամբ,  

4) Հանրային քննարկումներից ստացված տեղեկատվության ուսումնասիրություն և 

վերլուծություն, առաջարկությունների մշակում։ 

Ուսումնասիրության իրականացումը 

 

Քայլ 1. Հանձնառությունների փաթեթից վեց հանձնառությունների ընտրություն։  

Հանձնառությունների փաթեթից վեց հանձնառություններ առանձնացվել են 

հանրային քննարկման համար՝ համաձայն հանձնառությունների շուրջ առկա 

հետաքրքրության, դրանց համեմատաբար ավարտուն լինելու հանգամանքով, որպեսզի 

քիչ, թե շատ կիրառված, օգտագործված լինեին քաղաքացիների կողմից, ծանոթ՝ 

հետադարձ կապ, կարծիքներ ու առաջարկներ անելու համար։ 

 

Քայլ 2. Առանձնացված վեց հանձնառությունների վերաբերյալ հանրային լսման 

սցենարների մշակում։ 

Ընտրված վեց հանձնառությունների հիման վրա ԱԶԿ ՀԿ-ի փորձագետները մշակել 

են հանրային քննարկման սցենարներ (Հավելված 1)։ 

 

Քայլ 3.  Հանրային քննարկումների կազմակերպում ՀՀ մարզերի և մայրաքաղաք 

Երևանի քաղաքացիների մասնակցությամբ։ 

Այս փուլում իրականացվել է հանրային քննարկման (Town hall) կազմակերպումն ու 

անցկացումը՝ համայնքների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։1  

Հանրային քննարկումներ կազմակերպվել են Երևանում և ՀՀ բոլոր մարզերում 

քաղաքացիների, մասնավորապես բարեփոխումների ոլորտային ներկայացուցիչների 

մասնակցությամբ։ 

                                                           
1 Chapter guide to organizing, planning and executing a Town Hall meeting, 

https://www.acep.org/uploadedFiles/ACEP/advocacy/state/Guide%20to%20Hosting%20a%20Town%20Hall%20Meeting.pdf  

https://www.acep.org/uploadedFiles/ACEP/advocacy/state/Guide%20to%20Hosting%20a%20Town%20Hall%20Meeting.pdf
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Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Արմավիրի, Արագածոտնի, Արարատի, Գեղարքունիքի, 

Վայոց Ձորի, Կոտայքի և Սյունիքի մարզում կազմակերպված հանրային քննարկումներին 

համապատասխանաբար մասնակցել են 37 և 59, 14 և 58, 28, 71, 52, 80, 77, 71, 62 և 43 

մասնակից։ 

Երևան քաղաքում կազմակերպված հանրային քննարկումներին (թվով երկու) 

մասնակցել են 30 և 61 մասնակից։ 

Յուրաքանչյուր հանրային քննարկմանը մասնակիցները բաժանվել են 6-7 խմբերի՝ 

յուրաքանչյուր խմբում միջինում 10-12 մասնակից։ Ամեն խմբում ծրագրի 

կազմակերպիչների կողմից ընդգրկվել են երկու մասնակից, որոնցից մեկը վարել ու 

համակարգել է քննարկման ընթացքը, իսկ մյուսը կատարել է համապատասխան 

նշումներ։ 

Հանրային քննարկման մասնակիցների ընդգրկումը խմբերում իրականացվել է 

պատահականության սկզբունքով, սակայն կազմակերպիչների կողմից ապահովվել է մեկ 

խմբում նույն համայնքից, նույն աշխատավայրից/ոլորտից առավելագույնը 1 կամ 2 

ներկայացուցչի մասնակցությունը, ինչը հնարավորություն է տվել խուսափելու՝ իրար 

խանգարելու կամ քննարկման վրա բացասական ազդեցություն ունենալու խնդրից և 

բոլոր խմբերում առավելագույն թվով համայնքների ու ոլորտների ներկայացվածություն 

ապահովելու համար։ 

Յուրաքանչյուր սցենարի քննարկումը տևվել է 20 րոպե․ ընդհանուր թվով 3-4 

սցենար՝ հանձնառություն է քննարկվել յուրաքանչյուր հանրային քննարկման ժամանակ։  

 

Քայլ 4. Հանրային լսումներից ստացված տեղեկատվության ուսումնասիրություն և 

վերլուծություն, առաջարկությունների մշակում։ 

Հանրային լսումների արդյունքում ստացված տեղեկատվությունը խմբավորվել է 

ըստ առանձին հանձնառությունների, որից հետո ԱԶԿ ՀԿ-ի փորձագիտական թիմը, 

ամփոփելով տեղեկատվությունը, իրականացրել է դրա վերլուծությունը։ Վերլուծության 

արդյունքում յուրաքանչյուր հանձնառության մասով առանձնացվել են հիմնական 

խնդիրները, մշակվել են առաջարկություններ, որոնք տրամադրվելու են 

կառավարությանը՝ հանձնառությունների ընթացիկ փուլում հանրային կարծիքը հաշվի 

առնելու նպատակով։ 
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Նկատառումներ և առաջարկություններ վեց ոլորտային բարեփոխումների 

վերաբերյալ՝ համաձայն ուսումնասիրության  

  

1. «Բաց առողջապահություն. պետական պատվերի շրջանակում բուժման և 

ախտորոշման նպատակով առցանց հերթագրում» 

 

Մինչև 2020թ-ի ապրիլի 1-ը Հայաստանում պետ․ պատվերի շրջանակում 

սպասարկվող անձիք պետք է ժամանակատար գործընթաց անցնեին բժշկական այդ 

օգնությունը ստանալու համար․ բուժման կամ ախտորոշման նպատակով թղթային 

ուղեգիրը ստանալուց հետո, պետք է մեկամսյա ժամկետում հերթագրվեին 

համապատասխան բժշկական հաստատությունում (հիվանդանոց, լաբորատոր 

ախտորոշիչ կենտրոն և այլն)՝ ծառայությունը ստանալու համար:  

Քանի որ պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական 

ծառայությունների բյուջեն սահմանափակ է և ֆինանսավորման բաշխումը 

իրականացվում է ամսական սահմանաչափերով, հերթագրվելը առաջացնում էր 

բարդություններ` տեղեկատվության անհասանելիության պատճառով․ ո՞ր բժշկական 

հաստատություններն են մատուցում տվյալ ծառայությունը պետական 

փոխհատուցումով, ո՞ր բուժհաստատությունը դեռևս չի սպառել սահմանաչափը և այլն:  

Նման հարցերի պատասխանները ստանալու համար, պացիենտը, ուղեգիրը 

ձեռքին, պետք է գնար բժշկական հաստատություններով (լավագույն դեպքում 

զանգահարեր), հերթեր կանգներ, բանակցեր և անձամբ ներկայանար հերթագրվելու 

համար: Որից հետո, պետք է նշանակվեր ծառայությունը ստանալու օր և պացիենտը 

երկրորդ անգամ պետք է այցելեր բժշկական հաստատություն՝ ծառայությունը ստանալու 

համար: 

Բացի ժամանակատար լինելուց, հերթագրման կարգը նաև թափանցիկ չէր և 

առաջացնում էր կոռուպցիոն ռիսկեր: Օրինակ, հիվանդներին «հերթից դուրս» 

սպասարկելու համար կիրառվում էին ոչ օրինական վճարումներ կամ այլ՝ ոչ ֆորմալ 

մեխանիզմներ։ Ժամանակին և արդյունավետ բուժօգնություն ստանալու համար 

հիվանդներին առաջարկվում էր նաև ծառայությունները ստանալ վճարովի 

հիմունքներով, որի համար կիրառվում էր «պետ․ պատվերը վերջացել է» հայտնի 

արտահայտությունը:  

Այցի առցանց հերթագրման գործիքի ներդրման նպատակն է ապահովել պետ․ 

պատվերի շրջանակում անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնություն և 

սպասարկում իրականացնող բժշկական կազմակերպություններում փաստացի 

կատարված աշխատանքների, առկա տեղերի և հերթագրումների մասին հանրության 
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իրազեկումն ու թափանցիկությունը, հիվանդների հարմարավետությունն ու 

օգտագործողների կողմից առկա խնդիրների բարձրաձայնումը, որպեսզի որոշումներ 

կայացնողները ստացած արձագանքների հիման վրա կարողանան նպատակային 

լուծումներ կիրառել: 

www.armed.am կայքի ու դրանում ներդրված վերոնշյալ գործիքի, դրա 

գործածության ու ստանալիք հնարավոր ծառայությունների մասին հանրությունը քիչ է 

իրազեկ․ հիմնականում չեն լսել ու չեն օգտվել։ Այս իմաստով՝ հանրային լսումների, 

քննարկումների էական արդյունքներից է իրազեկումը: Անգամ եղան մասնակիցներ, 

ովքեր այդ պահին գրանցվեցին կայքում ու ծանոթացան հարթակի 

հնարավորություններին։  

Մասնակիցներից ոմանք տեղեկացել էին կայքի մասին տարբեր դասընթացների 

ժամանակ, իրենց ամբուլատորիաների բժիշկներից, բայց դեռ չէին օգտվել։ Ե՛վ տեղյակ 

էին, և՛ օգտվում են գործիքից հիմնականում առողջապահության ոլորտի 

աշխատակիցները, ում համար դա աշխատանքային գործունեության մաս է։ 

Այցի առցանց հերթագրման գործիքի գործարկման արդյունքում հանրային 

քննարկման մասնակիցներն ունեն հետևյալ մտավախությունները․  

 Տվյալների ժամանակին թարմացումներ բուժ․  հաստատությունների կողմից, որը 

շահառուների հիմնական կողմնորոշիչն է։ 

 Համակարգչային գրագիտությամբ ու համապատասխան տեխնիկայի 

բացակայությամբ պայմանավորված խոչընդոտներ՝ հատկապես համակարգի 

շահառու խմբի դեպքում (տարեցներ, կենսաթոշակառուներ և այլն)։ 

 Տվյալների անվտանգության հետ կապված ռիսկեր, տեղեկատվության ներքին և 

արտաքին հնարավոր արտահոսքեր (գաղտնաբառերի կարգավորմամբ լինի 

յուրաքանչյուր բժշկի էջը)։ 

 Առցանց հարթակների՝ որպես նորի ու անորոշի հետ կապված վախեր, օգտվելու 

բարդություններ, արդյունքում՝ խուսափում օնլայն տարբերակը օֆլայնով 

փոխարինելուց։ «Սա խոչընդոտում է գործիքի զարգացմանն ու տարածմանը, քանի 

որ կա օֆլայն այլընտրանք՝ ի տարբերություն 1-ի դասարանցիների առցանց 

հերթագրման, որը այլ տարբերակ չունի ու մարդիկ ստիպված օգտվում են, ապա՝ 

սովորում», - նշում է հանրային քննարկման մասնակիցը։  

 Բժիշկների զբաղվածությունն ու ժամանակային գրաֆիկի խտությունը, որը խնդիր 

է, որպեսզի հասցնեն բոլոր հիվանդների պատմությունները համակարգում 

տեղադրել պատշաճ ու թարմացումներով։  

 Այցի առցանց հերթագրում կատարելու բժշկի հնարավորությունը՝ պացիենտին 

ուղորդելու, կողմնապահություն դրսևորելու ռիսկ է պարունակում, մյուս կողմից 

http://www.armed.am/
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էլ՝ դրա բացակայությունը դժվարություններ է առաջացնում շահառուների համար, 

ովքեր ինքնուրույն դժվարանում են օգտվել գործիքից։  
 

Այցի հերթագրման առցանց գործիքից օգտվածները բարձրաձայնում են հետևյալ 

խնդիրների մասին․  

 Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնություն ստանալու 

գործընթացի կազմակերպչական բացեր։ «Տարեկան սոց․ փաթեթի շրջանակներում 

սպասարկումը մոտ 2 օր տևեց՝ մինչև ռեգիստրատուրայից ուղարկեցին 

օպերատորների մոտ, օպերատորներից ընտանեկան բժշկի մոտ, հետո նորից մի 

երկու շրջան պտտեցին», - նշում է հանրային քննարկման մասնակիցը։  

 Կայքի ձևավորման և հաշմանդամություն ունեցող անձանց օգտագործման համար 

հարմարեցվածության խնդիրներ (մուտքի ժամանակ կոդը մուտքագրելու դաշտը 

շատ փոքր է, իսկ տեքստը՝ շատ մեծ և այլն․  կարելի է օգտվել միայն մկնիկով): 

 Տեղեկատվության պարբերական թարմացումների խնդիր։  

 Հերթագրվելուց մինչև սպասարկում ընկած ժամանակահատվածը միջինում 

բավականին երկար է տևում․  հնարավորինս կրճատելու կարիք կա։ 

Առցանց նման գործիքների, հարթակների օգտագործման արդյունավետությունը 

բարձրացնելու համար առաջարկվում է․  

 Կարևորել և իրականացնել իրազեկման արշավներ (սոցիալական գովազդներ, 

հեռուստահաղորդումներ, ռադիոհաղորդումներ, պաստառներ, տեղեկատվական 

թերթիկներ)՝ տեղեկացվածության բացի ու դրանով պայմանավորված 

խոչընդոտների հաղթահարման ուղղությամբ։ 

Իրազեկվածության միջոցառումներում ներգրավել ամբուլատորիաներից մինչև 

դպրոցներ, Բուհ-եր, ՀԿ-ներից մինչև համայնքապետարաններ։ Իրազեկման 

ամենաարդյունավետ միջոց որպես նշվեց հեռուստացույցը (հաշվի առնելով 

հաղորդագրության թիրախ խմբի անձանց տարիքը)՝ օրինակ բերելով Covid-19-ի 

ժամանակ պատրաստված և շրջանառված տեսահոլովակները, որոնք բավականին 

հանրամատչելի էին և լայն տարածում ստացան։  

Դպրոցների, Բուհ-երի հետ կապված նշվեց աշակերտներին, ուսանողներին 

իրազեկելը, սովորեցնելը, ինչի արդյունքում ստացած գիտելիքները հետագայում 

կփոխանցեն նաև ընտանիքի մյուս անդամներին։ Դպրոցներում կարելի է իրազեկել 

նաև ուսուցիչներին, հատկապես դասղեկներին և սոցիալական աշխատողներին, 

ովքեր, իրենց հերթին, ծնողական ժողովներին հնարավորություն կունենան 

իրազեկել ծնողներին։ 
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Սույն ծառայության թիրախ խումբը (տարեցներ, թոշակառուներ և այլն)՝ որպես 

շահառուներ ունեցող ՀԿ-ների ներգրավում տեղեկացման արշավներում։ 

Համայնքապետարաններում տարատեսակ վերապատրաստումներ և 

համայնքային հանդիպում-քննարկումներ կարելի է կազմակերպել։ ՏԻՄ-երում կա 

նաև նույնականացման քարտ կարդացող սարքեր, որոնցով կարող են 

քաղաքացիները գրանցվել։ 

 Պետական և հասարակական կառույցների կողմից համակարգչային 

գրագիտության դասընթացների, առցանց հարթակներին, գործիքներին 

ծանոթացնելու, դրանցից օգտվելու հետ կապված լայնածավալ, բացատրական և 

կրթական միջոցառումների իրականացում ՀՀ ողջ տարածքում։ 

 Աջակցության կենտրոնների գործարկում կամ արդեն եղած կենտրոններին 

պատվիրակում (համայնքի բնակիչներին սպասարկող գրասենյակներ, ինֆոտներ), 

որ քաղաքացիները, պետական միջոցներով իրականացվող տարբեր 

ծառայությունների առցանց գործիքներից օգտվելիս, հարցերի և խնդիրների 

դեպքում կարողանան կապ հաստատել  և ստանալ համապատասխան հեռավար 

աջակցություն։ 

 Համայնքներում, հատկապես խոշորացված, սոց․ աշխատողների, 

հոգաբարձուների խորհուրդների ներգրավում քաղաքացիներին աջակցելու՝ 

պետական միջոցներով իրականացվող տարբեր ծառայությունների առցանց 

գործիքներից օգտվելու գործընթացում։ 

 Հետազոտությունների, մշտադիտարկումների իրականացում՝ առկա 

բացթողումների, թերությունների հայտնաբերման ու համակարգի շարունակական  

զարգացման համար։ 

 

Այցի առցանց հերթագրման գործիքի արդյունավետությունն ու մատչելիությունն 

ապահովելու համար առաջարկվում է․  

 Բուժ․ աշխատողների շրջանում վերապատրաստումների շարունակական 

իրականացում՝ գործիքից օգտվելու տեղեկացվածության բարձրացման համար։ 

 Բժիշկների զբաղվածությամբ պայմանավորված՝ հիվանդների՝ պատմությունները 

համակարգում տեղադրելու և թարմացումներն իրականացնելու համար առանձին 

աշխատակցի նախատեսում։  

 Արմեդ-ի ծանրաբեռնվածությամբ պայմանավորված՝ բուժ․  

աշխատողների/օպերատորների աշխատավարձերի վերանայում, քանի որ 

աշխատանքը ավելացել է։ 

 Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական ծառայությունների 

տրամադրման գործընթացի ամբողջական թվայնացում։ Բուժ․  
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ամբուլատորիաներում վարվող թղթաբանության, մատյանների վերացում․ 

հաշվետվությունների տրամադրման էլեկտրոնային եղանակ, տեսչական 

մարմինների ստուգումների իրականացում կայքի միջոցով։ 

 Վերջին հինգ տարիների ամբուլատոր քարտերի թվայնացում։ 

 Հնարավորության տրամադրում, որ ըստ ԲՄԿ-ների երևա բնակչությունը, որ 

ամբուլատորիաները հեշտ գտնեն բնակիչներին։ 

 Հնարավորություն ընտրելու ոչ թե բուժ․ հաստատությունը, այլ բժշկին՝ անգամ 

բուժ․ ծառայության դիմաց համավճարով, այսինքն՝ պետ․ պատվերով բուժման 

համար նախատեսված գումարի տրամադրում պացիենտին՝ բուժ․ 

հաստատության փոխարեն։ 

 Բուժ․  հաստատություններին տրվող ֆինանսավորման սահմանաչափերի 

պարբերական վերանայումներ՝ համաձայն նախորդ տարվա արդյունքների։ 

 Համակարգերի փոխգործելիության ապահովում ուրիշ համակարգերի հետ, 

օրինակ, ապահովագրական ընկերության՝ ավտոմատ կերպով պարզելու, թե 

արդյոք պացիենտը ապահովագրական ընկերության շահառու է, թե ոչ, որի 

հարցումը տևում է 1-2 օր (կամ հաշմանդամության կարգի, սոցիալական 

անապահովության միավորի վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալ համար՝ 

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության բազաների և այլն)։ 

 Շտապ օգնության ծառայության և այցի առցանց հերթագրման գործիքի 

փոխգործելիության ապահովում, որպեսզի անհետաձգելի դեպքերի պարագայում, 

որոնք չեն հերթագրվում և բերվում են հիվանդանոց շտապ օգնության կանչով, 

նախապես երևա հիվանդանոցում առկա տեղերը, սակայն, որի մասին 

տեղեկատվություն շտապ օգնության ծառայությունն իմանում է միայն 

հիվանդանոց հասնելուն պես։ 

 Օնկոլոգիական և սիրտ-անոթային հիվանդությունների սպասարկումը 

հնարավորության դեպքում դարձնել արտահերթ, որովհետև այս պահին 

անհետաձգելի բուժօգնությունը վերաբերում է հիվանդանոցային բաժանմունքին, 

բայց ոչ պետ․ պատվերին: «Մենք չենք հասել նրան, որ պլանային ստուգումների, 

հետազոտություննների հեթագրումներ արվեն, մեր մոտ հիմնականում դիմում են  

անհետաձգելի հետազոտությունների ժամանակ: Միշտ էլ ծայրահեղ դեպքում ենք 

գնում հետազոտության», - ասում է բուժ․  աշխատողը: 

 Տեղեկատվության պարբերական թարմացումները կայքում կարգավորել օրենքով, 

որպեսզի բացի շահառուներից, վերահսկողությունն իրականացվի նաև օրենքի 

սահամաններում և թերացումներն ունենան իրավական հետևանքներ։ 
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 Կայքով հերթագրվելիս անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներբռնման 

հնարավորություն, որպեսզի հիվանդանոցում կրկին փաստաթղթեր չպահանջեն 

պացիենտից։  

 Ուղեգրի ընթացքին հետևելու հնարավորության ստեղծում և ծանուցումների 

ստացում տվյալ պացիենտին առնչվող կարևոր տեղեկատվությունների մասին։ 

 Կայքում էպիկրիզների, դեղատոմսերի էլեկտրոնային մուտքագրման համար 

բաժնի նախատեսում։ 

 Կայքում գրանցվելու մեխանիզմի վերանայում, որովհետև գրանցման համար 

պահանջվող նույնականացման քարտի կոդը քաղաքացիները հիմնականում 

պահպանած չեն լինում։  

 Համակարգում իրականացվող փոփոխություններն իրականացվեն 

հաշվետվությունների տրամադրմանը ոչ մոտ ժամանակահատվածներում, որ  

չխանգարի հաշվետվություների ճիշտ մուտքագրմանը։  

 Կայքում առկա հետադարձ կապի հնարավորությունների արդյունավետության ու 

օպերատիվության բարձրացում։ 

 Կայքում ծառայությունների գնահատման հնարավորության ներդրում՝ որպես 

որակի բարելավման գործիք։ 

 Իրազեկվածության բարձրացում armed.am կայքի հավելվածի մասին, քանի որ 

մարդիկ ավելի հեշտությամբ են օգտվում հավելվածներից: 

 

 

 

2. «Համայնքային կայքերի արդիականացում. տեղական մակարդակում 

հրապարակայնության, թափանցիկության և մասնակցայնության 

ամրապնդում» 

 

2020 թվականի հունվարին խորհրդարանն օրենսդրական փաթեթ ընդունեց` 

համայնքային կայքերում հրապարակման ենթակա տեղեկատվության կազմը 

ընդլայնելու և 20000-ից ավելի բնակչություն ունեցող համայնքներում ՏԻՄ նորմատիվ 

իրավական ակտերի նախագծերը հրապարակելու վերաբերյալ: Ընդ որում, օրենսդրական 

փոփոխությունների համաձայն՝ 2022-ի հունվարի 1-ից բոլոր համայնքները պետք է 

պաշտոնական կայք ունենան (ներկայումս միայն 3000-ից ավելի բնակչություն ունեցող 

համայնքներն են պարտավոր կայք ունենալ): 

Փոփոխությունների արդյունքում համայնքները պարտավոր են տեղեկություններ 

տրամադրել համայնքային կառույցների (ներառյալ բյուջեի), մատուցվող 

ծառայությունների, հանրային միջոցներով իրականացվող շինարարության, 
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համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի և տրամադրված 

թույլտվությունների քանակի և տեսակի մասին։ 

Ներկայումս համայնքային կայքերը վերանայվել են՝ այս փոփոխություններով 

պահանջվող տեղեկությունները ներառելու նպատակով։ Կայքերի նոր բաժինները 

տեղեկություն են նախատեսում համայնքային կազմակերպությունների (կրթական, 

մշակութային և այլն), տրված թույլտվությունների, ՏԻՄ-երի իրավական ակտերի 

նախագծերի, համայնքապետարանի կողմից մատուցվող ծառայությունների մասին` 

ներառյալ դրանց համար սահմանված վճարի չափը, մատուցման պայմանները, 

ընթացակարգերը և այլն: 

Համայնքային կայքերի մասին բնակչությունը հիմնականում իրազեկ է, այլ հարց է, 

թե ինչքանով են օգտվում կայքից այս կամ այն տեղեկատվությունը փնտրելու, ստանալու, 

տարբեր ծառայություններից օգտվելու համար։ 

Բնակչության զգալի մասի մոտ պետական ու տեղական կառավարմանը 

մասնակցելու հետաքրքրության պակասն է պատճառը, որ տեղյակ չեն, չեն 

ուսումնասիրում համայնքային կայքերն ու դրանց հնարավորությունները։ Հանրային 

քննարկման մասնակիցները սա կապում են նաև ՏԻՄ-ի լիազորությունների քիչ լինելու 

հետ, որ քաղաքացիների մոտ շատ հաճախ կարիք չի առաջանում ՏԻՄ-ի հետ առնչվելու 

և դիմելու։ «ՏԻՄ-ը բնակչի կյանքում ավելի քիչ տեղ ունի, քան պետական կառավարման 

մարմինները։ Բնակիչների շրջանում մասնակցությունը ՏԻՄ-ի աշխատաանքներին 

առհասարակ ցածր է, բնականաբար և կայքի նկատմամբ հետաքրքրվածությունը չի 

կարող մեծ լինել», - նշում է հանրային լսման մասնակիցներից մեկը։ 

Համայնքային կայքում առկա ծառայություններից օգտվելու կամ որոշակի 

գործողությունների կատարման վերաբերյալ բնակիչները հիմնականում տեղեկանում են 

հանրային լսումների, քննարկումների ժամանակ և համայնքապետարանի 

աշխատակիցների միջոցով՝ ինֆորմացիան մեկը մեկին փոխանցելու շնորհիվ։ Մյուս 

ճանապարհը նման հանրային քննարկումներն են ու կայքերի, դրանց 

հնարավորությունների ներկայացումները, որոնք խթանում են հետաքրքրությունը։  

Բնակիչներից նրանք, ովքեր տեղյակ էին ու օգտվում էին համայնքային կայքերից, 

դրանք՝ բովանդակային ու կառուցվածքային առումով բավականին բարձր գնահատեցին, 

իսկ դիմումներին, առցանց հարցումներին տրված պատասխանների 

օպերատիվությունից ու արդյունավետությունից դժգոհ չէին։ 

Covid 19-ով պայմանավորված՝ քաղաքացիներն ավելի ակտիվ սկսեցին օգտվել 

համայնքային կայքերից, այս կամ այն ծառայության համար դիմեցին համայնքային կայքի 

միջոցով և օգտվեցին հետադարձ կապի հնարավորությունից։ 

Կայքից օգտվելիս հիմնական գործողությունները, որ բնակիչներն իրականացնում 

են, հետևյալն են․ 
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 Ծանոթանում են ավագանու նիստերին, որոշումներին,  

 Առցանց հետևում են ավագանու նիստերին,  

 Դիմումներ, առցանց հարցումներ են ուղարկում։ 

Համայնքային կայքերից օգտվելը խթանող մյուս գործոնը համայնքների 

խոշորացումն է։ Խոշորացված համայնքներում, որտեղ դեմառդեմ շփումը քչանում է 

բնակավայրերի բնակիչների ու համայնքապետարանի միջև և առկա է ֆիզիկական 

հեռավորություն, աճում է համայնքային կայքերի հանդեպ հետաքրքրությունն ու դրանց 

օգտագործելիությունը։ 

Բայց, հատկապես գյուղական համայնքների պարագայում, բնակիչների 

հիմնական մասի համար ավելի նախընտրելի է համայնքապետարան այցելելն ու իրենց 

հարցերի պատասխանները ստանալը, խնդիրները կարգավորելը, քան կայքից օգտվելով՝ 

նույն գործողությունների իրականացումը։ 

Համայնքային կայքերի առավել արդյունավետ գործարկման, մատչելի դարձնելու 

համար հանրային քննարկման մասնակիցներն առաջարկում են․  

 Ինտերնետ հասանելիության բարձրացում, կայքերի տեխնիկական խնդիրների 

շտկում։ 

 Կայքում գրանցման գործընթացի պարզեցում․ գրանցվելուց ID քարտի 

պահանջը դժվարացնում է գործընթացը։ 

 Կայքերի կառուցվածքային բարելավումներ, հատկապես 

“Mulberry”  համակարգով աշխատող։ Բնակիչները հաճախ դժվարանում են 

կայքում գտնել այն տեղեկատվությունը, որն առկա է։  

 Կայքով ստացված բոլոր դիմումների դիտարկում՝ անկախ ստորագրված 

լինելու հանգամանքից, քանի որ դա տեխնիկական խնդիր ու դժվարություն է 

բնակիչներից շատերի համար։ 

 Անհրաժեշտ և հետաքրքող տեղեկատվության պրոակտիվ հրապարկում 

կայքերում, որոնց մի մասը բնակիչները ստանում են ուղարկված հարցումների 

հիման վրա («․․․օրինակ, քաղաքի օրվա հետ կապված  միջոցառումներ պետք է 

լինեին, բայց ոչ մի տեղեկատվություն կայքում չկար հրապարակված, ստիպված 

հարցում ուղարկեցի տեղեկանալու համար»)։ 

 Հանձնաժողովների նիստերի, դրանց արձանագրությունների, քվեարկության 

արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվության տեղադրում։ 

 Տեղեկատվական դաշտում ակտիվության բարձրացում․ կայքը կապել 

սոցիալական ցանցերի, հատկապես Ֆեյսբուքյան էջերի հետ, որտեղ 

բնակիչներն առավել ակտիվ են։ 
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 Կայքերից օգտվելու, դրանում առկա տեղեկատվության, ծառայությունների և 

դրանցից օգտվելու վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում․ 

բացատրական տեսահոլովակների պատրաստում և դրանց հանրայնացում 

համացանցի, հեռուստատեսության միջոցով, թղթային տարբերակով 

ուղեցույցի մշակում ու տարածում բնակչության շրջանում։ (Թեև 

նախարարության կողմից հանրային իրազեկման արշավներ չեն 

իրականացվել, համայնքային կայքերում տեսաուղերձ է տեղադրվել, որում 

ներկայացվում են համայնքապետարանին առցանց դիմումներ, հարցումներ 

կամ բողոքներ ուղարկելու հնարավորությունները: 2021 թվականի հունվար-

փետրվարին Հանրային հեռուստատեսությամբ հեռարձակված «Կյանքը 

միավորված համայնքներում» տեսաշարը, որը նկարագրում է համայնքների 

խոշորացման արդյունքում առկա ձեռքբերումներն ու հնարավորությունները, 

անդրադառնում է նաև համայնքների կողմից ծառայությունների մատուցման 

էլեկտրոնային գործիքներին): 

 Կայքով ուղարկվող և ստացվող տեղեկատվության տեսակավորման 

հնարավորություն՝ հարց, բողոք, առաջարկ, որի արդյունքում դրանց 

պատասխանելու արագությունն ու արդյունավետությունը կբարձրանա։ 

 e-draft.am կայքի նմանությամբ՝ համայնքային նախագծերի, որոշումների 

տեղադրում կայքում, որպեսզի բնակիչներն առցանց ռեժիմով ևս 

հնարավորություն ունենան հետևելու, կարծիք հայտնելու: 

 Կայքում համայնքային զարգացման ծրագրերի, առաջարկների հավաքագրման 

և այս կամ այն ծրագրերի կամ նախագծերի շուրջ քվեարկության 

հնարավորություն։ 

 Համայնքային զարգացման վերաբերյալ առկա մոտեցումների, այլ երկրների 

հաջողված օրինակների ներկայացում, համեմատական վերլուծություններ:  

 Կայքի պարբերական թարմացումներ։  

 

 

3. «Կրթության կառավարման տեղեկատվական միասնական համակարգ» 

 

Քաղաքային բնակավայրերի պետական դպրոցներում առկա գերբեռնվածության և 

թերբեռնվածության խնդիրներն ակտուալ էին մինչև 2020թ-ը, ինչի արդյունքում 

դպրոցները հաճախ խախտում էին լիզենզիայի շրջանակում իրենց տրված 

աշակերտթիվը՝ չստեղծելով պայմաններ երեխայի կրթության իրավունքի պատշաճ 

իրացման համար։ 



15 
 

Կրթության կառավարման տեղեկատվական միասնական համակարգի ստեղծումը 

նպատակ ունի հեշտացնելու ընդունելության գործընթացը` բոլոր ուսումնական 

հաստատությունների լիցենզիաների, առկա տեղերի և ընդունելության 

հնարավորությունների մասին տեղեկություններ տրամադրելով: Արդյունքում՝ 

բարելավում է Հայաստանում՝ կրթական հաստատություններում ներառման 

քաղաքականությունը, նվազում են ընդունելության ոչ ֆորմալ և կոռուպցիոն 

մեխանիզմների կիրառման ռիսկերը, պարտադիր կրթությունից դուրս մնալու և 

կրթության մեջ ընդգրկված չլինելու վտանգն է վաղ հայտնաբերվում և կրթական 

հաստատություն ընտրելու, դիմելու կամ փոխելու գործընթացներն ավելի դյուրին են 

դառնում:  

Հարթակում առցանց գրանցման միջոցով կարելի է առաջին դասարան ընդունվել՝ 

առանց նախապես դպրոց այցելելու անհրաժեշտության: Էլեկտրոնային գրանցումը 

գործում է այն համայնքներում, որտեղ մեկից ավելի դպրոց կա։ Այս պրակտիկան կարող 

է նվազեցնել ընդունելության ոչ ֆորմալ և կոռուպցիոն մեխանիզմների օգտագործման 

հնարավորությունը, քանի որ համակարգն ավտոմատ կերպով է գրանցում երեխաներին՝ 

ըստ դիմելու հերթականության:  

Հարթակը ծնողներին հետադարձ կապի հնարավորություն է նաև տալիս, որը 

ուսումնական հաստատություններում առկա խնդիրները բացահայտելու և լիազոր 

մարմինների կողմից դրանց արձագանքելու, ինչպես նաև համապատասխան 

առաջարկներ հավաքագրելու հնարավորություն է:  

Կրթության կառավարման հարթակը, որը վարում է Կրթական տեխնոլոգիաների 

ազգային կենտրոնը (ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը 

կից) հասանելի է https://emis.am կայքում:  

 Կրթության կառավարման հարթակի նշված առավելություններին զուգահեռ՝ 

հանրային լսումների արդյունքում բարձրաձայնվեցին որոշ խնդիրներ և առաջարկներ․  

 Կայքի տեխնիկական խնդիրներ, ծանրաբեռնվածություն, հատկապես օրվա 

որոշակի ժամերի, ինչը լուրջ խնդիր է գնահատականների անցկացման եռօրյա 

ժամկետի պարագայում։ Այս ժամկետների վերանայման անհրաժեշտության 

մասին ՀՀ ԿԳՄՍՆ նախարարությանը դիմում՝ նշված հիմնավորումներով՝ 

դպրոցներում տեխնիկական ռեսուրսների պակաս, ինտերնետի որակ, կայքի 

տեխնիկական խնդիրներ ու ծանրաբեռնվածություն և այլն։ 

 Կայքով աշխատելու դժվարություններ կան ավագ սերնդի ուսուցիչների մոտ, 

որոնց վերապատրաստման կամ տեխնիկական մասնագետներ կցելու կարիք կա։ 

 Աշակերտին դպրոց ընդունելու առաջնահերթություններում դրված չափանիշների 

վերասահմանում, աշխարհագրորեն դպրոցին մոտ լինելու հանգամանքի 

դիտարկում (օրենսդրական փոփոխության անհրաժեշտություն)։ 
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 1-ին դասարանցիների ընդունելության գրանցման ժամանակ առցանց դիմումի 

լրացման մասին ծանուցման ավելացում, որպեսզի այն ծնողները, որոնց հարմար 

չէ դպրոց այցելել, այդ տարբերակով տեղեկանան ու կարողանան լրացնել դիմումը։ 

 Համակարգի պատշաճ գործառման հիմքերի՝ իրավական կամ այլ 

կարգավորումներ․  այն մեծապես կախված է օգտագործողների 

պատասխանատվությունից և կարգապահությունից։ «Պետք է աշխատանքը 

կատարվի բարեխղճորեն, տվյալները մուտքագրվեն ժամանակին և այստեղ չկան 

իրավական կամ այլ կարգավորումներ՝ խրախուսումներ կամ «պատիժներ» 

դպրոցների համար», - նշում է քննարկման մասնակիցը։ 

 Տվյալների անվտանգության հետ կապված մտավախություններ, քանի որ 

համակարգում մեծ քանակությամբ անձնական տվյալներ են պահվում, չնայած որ 

դրանց պաշտպանվածությունն իրականացվում է բոլոր ընդունված 

ստանդարտներով։ 

 Տվյալնների պահպանման ժամկետներ, հուսալիություն (կան դեպքեր, որ նախորդ 

տարվա գնահատականները չեն պահպանվել մատյանում)։ 

 Հետադարձ կապի մեխանիզմի պատշաճ գործառնում, կառուցվածքային 

փոփոխություններ․ «Զրուցարանով խոսելիս 3֊5 րոպե անց զրույցն այլևս տեսանելի 

չի լինում և չենք տեսնում պատասխանը»։ «Զրուցարանը չի պատասխանում, 

հեռախոսահամարները չեն պատասխանում՝ տեխնիկական խնդիրների դեպքում 

դիմելու համար», - նշում են հանրային քննարկման մասնակից ուսուցիչները։ Այս 

նպատակով ստեղծվել է նոր կայք՝ բովանդակային աջակցության համար, որը 

կգործարկվի 2021-2022 ուստարում։ Կայքը հնարավորություն կտա բեռնաթափել 

զրուցարանը և նվազեցնել նշված խնդիրները։ 

 Համակարգը աշակերտների կիսամյակային և տարեկան գնահատականներն ի 

օգուտ երեխայի է հաշվում, որի հետ հաճախ համաձայն չեն ուսուցիչները: 

«Երեխայի վերջնական գնահատականում կիսամյակային գնահատականի 

ազդեցության կշիռը մեծ է ու աշակերտը, այստեղից-այնտեղից արտագրելով, 

հաջողացնում է բարձր գնահատական ստանալ կիսամյակային աշխատանքի 

համար, ու արդյունքում վերջնական գնահատականը բարձր է լինում, որի հետ 

ուսուցիչը համաձայն չէ, բայց ոչինչ չի կարող անել», - նշում են քննարկման 

մասնակից ուսուցիչները: Բայց, ցանկացած գնահատական հնարավոր է խմբագրել 

տնօրենի էջից, անկախ նրանից, թե ընթացիկ են այդ գնահատականները, 

կիսամյակային, թե տարեկան։ Պարզապես յուրաքանչյուր խմբագրվող 

գնահատականի համար ուսուցիչներն ու տնօրենները պետք է ունենան հիմնավոր 

փաստարկ, բացատրություն՝ կոռուպցիոն ռիսկերից խուսափելու համար։ 
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 Դպրոցի տեխնիակական վերազինման խնդիր՝ ամեն դասարանին կամ ուսուցչին 

մեկ համակարգիչ հաշվարկով, որպեսզի կարողանան թղթային տարբերակից 

էլեկտրոնային տարբերակին իսկապես անցում կատարել։ 

 Կառուցվածքային փոփոխությունների անհրաժեշտություն կա կայքում․  

 դասարանի ամբողջական գնահատականների էջը երևում է միայն 

տնօրենին, բայց ոչ տվյալ դասարանի դասղեկին, ինչը կարևոր է՝ դասղեկի 

գործառույթների իրականացման տեսանկյունից։ Այս էջն արդեն ստեղծված 

է և նոր ուսումնական տարում կլինի համակարգում» 

 ծնողներից շատերը դժվարանում են ինքնուրույն գրանցվել ու հետևել 

երեխայի էլեկտրոնային օրագրին և խրթինության պատճառով դիմում են 

դպրոցին, որ գրանցի։ 

 Համակարգի, դրա հնարավորությունների ու դրանից օգտվելու կարգի վերաբերյալ 

պատշաճ իրազեկում ծնողների շրջանում՝ դպրոցի, սոցիալական ցանցերի, 

հեռուստատեսության միջոցով։ 

           Կայքի, համակարգի գործառմամբ առաջացած որոշ հարակից խնդիրների մասին 

են բարձրաձայնում նաև հանրային քննարկման մասնակիցները, որոնք արժանի են ոչ 

պակաս ուշադրության․ 

 Համակարգից օգտվելու արդյունքում ծնողները կտրվում են դպրոցից, ծնողական 

ժողովներին չեն այցելում, քանի որ հնարավորություն ունեն կայքի միջոցով 

հետևելու երեխայի առաջադիմությանը։ Բայց սա ունի նաև իր խնդիրները, քանի որ 

դպրոց-ծնող համագործակցությունը միայն երեխայի առաջադիմության 

շրջանակով չէ, որ պետք է սահմանափակվի։ 

 Կա պասիվություն գյուղական համայնքների դեպքում․  ծնողներից շատ քչերն են 

օգտվում կայքից՝ հետադարձ կապի հնարավորությունից, հետևում երեխայի 

էլեկտրոնային օրագրին, ․ խնդիրը և՛ տեխնիկական է, և՛ մշակութային։  

 Ուսուցիչների շրջանում առկա դժգոհություն՝ կրթության կառավարման 

էլեկտրոնային հարթակով աշխատելը՝ որպես հավելյալ աշխատանքի դիտարկում։ 

 Միջգերատեսչական համագործակցության, աշխատանքների 

փոխհամաձայնեցման խնդիրներ․ «Դպրոցն ասում է առանց 26 ձևի աշակերտին 

կարող է ընդունել 1-ին դասարան, որովհետև Կրթության մասին օրենքում չկա 

նման պահանջ, իսկ իրենք ինչքան քիչ թուղթ հավաքեն, այնքան լավ։ Իսկ 

ամբուլատորիաների համար դա խնդիր է, որ ֆիզկուլտուրայի ժամին մի խնդիր 

լինի, դպրոցն է պատասխան տալու։ Մենք դպրոցի տնօրեններին ուղարկում ենք 

ցուցակը՝ որ երեխան կարող է մասնակցել ֆիզկուլտուրայի ժամին, որը՝ ոչ։ 

Ստացվում է, որ երեխայի առողջությունը չի հետաքրքրում տնօրենին։ Ու սա 

կարգավորվում է՝ որտեղ ոնց պատահի՝ հաճախ կոնֆլիկտներով, երբեմն էլ ներքին 
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պայմանավորվածություններով է հարցը լուծվում։ Այնինչ, օրենքով է պետք այս 

հարցը կարգավորել», - նշում է առողջապահության ոլորտի ներկայացուցիչը՝ 

առաջարկելով․ «Երեխայի անձնական գործը մուտքագրելիս ամբուլատորիան ևս 

հասանելիություն ունենա համակարգին ու մենք էլ մեր հերթին յուրաքանչյուր 

երեխայի համար 26 ձևը մուտք անենք՝ ազատելով բոլորիս քաշքշուկներից»։ 

 Չնայած, որ համակարգը թույլ է տալիս սովորողի բացականերով տեսնել 

կրթությունից դուրս մնացող աշակերտներին, սակայն միջգերատեսչական 

համագործակցության ու փոխգործելիության պակաս կա, որպեսզի համակարգում 

ներդրված այս հնարավորությունն իսկապես աշխատի, այն է՝ ոստիկանությունը 

զբաղվի տվյալ դեպքով ու քայլեր ձեռնարկի, ինչը չկա ու տվյալ աշակերտը նորից 

փոխադրվում է հաջորդ դասարան: Այս նպատակով ստեղծվել է «12 ամյա 

կրթության ապահովման տեղեկատվական համակարգը», որը կլուծի նշված 

խնդիրները։ Համակարգը կգործարկվի նոր ուսումնական տարում։ 

 Համակարգի գործառման հիմքում դրված նպատակը, այն է՝ դպրոցներում 

աշակերտների բաշխվածության հարցի հավասարակշռումը, տրամաբանորեն 

հակադրվում է դպրոցների ֆինանսավորման գաղափարին, որն է՝ աշակերտթիվը։ 

«Ֆինանսավորումը դարձրին աշակերտթվով, մեզ մտցրին շուկայական 

հարբերություններ, մրցակցություն, որպեսզի դպրոցի հեղինակության շնորհիվ 

մրցունակ լինենք։ Հիմա էլ ներմուծեցին լիցենզիոն այս համակարգը ու դրա 

կառավարման էլեկտրոնային այս հարթակը, ու ինձ, ով արդեն շուկայում լավ 

«արտադրանք» ներկայացնող է, սահմանափակում են, լավ աշխատելու 

մոտիվացիաս՝ կոտրում՝ միաժամանակ ոտնահարելով ծնողի իրավունքը։ Ինչո՞ւ 

Երևանի դպրոցները կարող են 2 հերթով աշխատել, մարզերինը՝ ոչ», - ասում է 

դպրոցի տնօրենը: 

 Սովորողի ընդունման, գործերի տեղափոխման դեպքերում թղթային տարբերակի 

ոչ ամոբղջական բացառում, քանի որ այս պահին դեռ ռիսկային է համարվում 

տեխնիկական խնդիրների պատճառով․ հաճախ օրեր շարունակ 

փոփոխությունները չեն երևում կայքում ու շփոթություն առաջացնում։ 

 Հնարավորություն առանձին աշակերտի՝ բոլոր առարկաներից ունեցած 

բացակայություները տեսնելու՝ թույլատրելի չափը հաշվարկելու, հետևելու 

համար։ Նոր ուսումնական տարվանից կգործի դասղեկի էջը, որը կտա նման 

հնարավորություն 

 Հնարավորություն առանձին աշակերտի գնահատականների պատմությունը 

տվյալ ժամանակահատվածի համար դուրս բերելու, ոչ թե կիսամյակից-կիսամյակ, 

որպեսզի հատկապես տեղափոխումների դեպքում խնդիրներ չառաջանան։ 

Պատմությունը պահվում է, այս պահին նման տեղեկատվություն տրամադրումէ 

ԿՏԱԿը։ Դպրոցի կողմից պատմությունը տեսնելու գործիքը կմշակվի։ 
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 Թվայնացման գործընթացի տարածումը բոլոր դպրոցներում, քանի որ այս պահին 

երկու տարբերակն էլ գործում է, ինչի արդյունքում դժվարություններ են առաջ 

գալիս դպրոցից-դպրոց տեղափոխությունների ժամանակ, եթե այդ դպրոցներից 

մեկը թղթային տարբերակով է դեռ աշխատում։ 

 Ինչպես դասամատյաններում էր, կայքում ևս դիտողությունների բաժնի 

ավելացում։ 

 1-ին դասարանցիների հայտագրման պատուհանում դասվարների անունների 

ավելացում և դասարանների ձևավորում այդ սկզբունքով՝ բացառելով հետագա 

կոռուպցիոն ռիսկերը։ 

 1-ին դասարանցիների հայտագրման պատուհանում ներառականի աշակերտ 

լինել կամ չլինելու հանգամանքի նշման  հնարավորություն։ 

 1-ին դասարանցիների հայտագրման գործընթացում մեկ էլեկտրոնային սարքից 

(գաջեթ) մեկ աշակերտի գրանցման սահմանափակման վերացում։ 

 Տրանսպորտի ֆինանսավորման տրամադրում այն աշակերտներին, ովքեր x կմ-ից 

(սահմանվի համապատասխան պետական մարմնի կողմից) ավել հեռավորության 

վրա են դպրոց հաճախում։ 

 Ժամանակավոր ուսուցիչների դեպքում կայքում հնարավորություն ստեղծել տվյալ 

ժամանակահատվածի համար գրանցումներ կատարելու։ Մշակվում է և կլինի այդ 

հնարավությունը 

 Կայքի ռուսալեզու և անգլիալեզու տարբերակների ապահովում։ 

 Մենք աշակերտների հետ աշխատում ենք խմբերով, տարբեր օրեր են գալիս, չենք 

կարողանում միաժամանակ գրանցել, նախորդ օրով ենք գրանցում։ Կամ պետք է 

խմբերը առանձնացվեն կամ մենք կարողանանք ընտրել, ում գրանցենք այդ օրը, 

ում չէ, որ սյունակը չկարմրի։ Նոր մատյաններում այդ խնդիրը լուծված է, առանձին 

խմբեր ստեղծելու միջոցով 

 

 

4. «Պետական դրամաշնորհների թափանցիկություն» 

Հայաստանում պետական բյուջեից դրամաշնորհների հատկացումները 

կարգավորվում են մի շարք օրենքներով: Այնուամենայնիվ, ընդհանուր հանրային 

ընկալում կա, որ գումարները թափանցիկ կերպով չեն բաշխվում: Ինչպես նշվել է 2016-

2018 թթ. ԱՀՄ առաջընթացի հաշվետվությունում, հետազոտությունները և շահագրգիռ 

կողմերը մատնանշում են պետական մարմինների մեծամասնության կողմից 

դրամաշնորհների բաշխման մրցակցային մեխանիզմի պակասի մասին: 

Դրամաշնորհային ծրագրերի մասին տեղեկությունները տեսանելի չեն հանրության 

համար, իսկ դրամաշնորհառու կազմակերպությունների ընտրության մեխանիզմները 
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հայտնի չեն: Տեղեկատվության պակասը կասկածի տակ է դնում գումարի բաշխման 

թափանցիկությունը և հարցեր առաջացնում դրամաշնորհների հատկացման 

արդյունավետության վերաբերյալ: 

Տվյալ հանձնառությունը նախատեսում է բարելավել կազմակերպություններին 

պետական բյուջեից հատկացվող ֆինանսական միջոցների տրամադրման գործընթացը։ 

Այն մասնավորապես ներառում է պարտադիր մրցութային կարգի, ներառյալ՝ դիմումների 

ընթացակարգի սահմանում, ինչպես նաև բոլոր մարմինների համար 

հաշվետվությունների միասնական մեխանիզմի մշակում: Հանձնառությունը ուղղված է 

նաև բարելավելու պետական ֆինանսավորման բաշխման վերաբերյալ 

տեղեկատվության հանրային հասանելիությունը: Այս առումով հանձնառությունը 

համարվում է պետական բյուջեի թափանցիկության և հանրային միջոցների ծախսի 

նկատմամբ հասարակության վստահության բարելավման անհրաժեշտ նախապայման:  

Ֆինանսների նախարարությունը մշակեց և 2019 թվականի վերջին ամիսներին 

հանրային քննարկման ներկայացրեց պետական դրամաշնորհների հատկացման կարգի 

վերաբերյալ կառավարության որոշման փոփոխությունները, որոնք 2020 թվականին 

ուղարկվեցին կառավարության հաստատման։ Ի վերջո, կառավարությունը փոփոխված 

կարգը հաստատեց 2021 թվականի հունվարի 27-ին՝ գործողությունների ծրագրի 

ժամկետի ավարտից (2020 թ. օգոստոս) հետո: Փոփոխված կարգում ներառված չէ 

հայտերի ձևանմուշների և այլ կից փաստաթղթերի որևէ փաթեթ։ Որոշման մեջ նշված է, 

որ հայտի վերաբերյալ ցուցումները կտրամադրվեն դրամաշնորհների մրցույթի 

հայտարարության մեջ, իսկ մրցույթի ընթացքում օգտագործվելիք փաստաթղթերի 

օրինակելի ձևերը կմշակվեն և կհրապարակվեն Ֆինանսների նախարարության կողմից: 

ՔՀԿ-ների ու նախարարությունների ներկայացուցիչների հետ իրականացված 

քննարկման հիմնական առաջարկությունները հետևյալն են․  

 Պետական դրամաշնորհների հատկացման կարգի հայտերի ձևանմուշների և այլ 

կից փաստաթղթերի փաթեթի մշակում, քննարկում շահագրգիռ կողմերի հետ (ՀԿ-

ներ, նախարարություններ և այլն)։ 

 Պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրերի պատշաճ 

մոնիթորինգի և հաշվետվության անհրաժեշտություն:  

 Թափանցիկությունը, ծախսված միջոցների արդյունավետությունը, ծրագրերի 

արդյունքային գնահատումն ապահովելու նպատակով մոնիթորինգի և 

հաշվետվությունների միասնական չափորոշիչների մշակում՝ ՔՀԿ-ների և 

միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ: 

 Ոլորտային հստակ չափորոշիչների մշակում՝ ծրագրերի գնահատման համար:  

 Ծրագրերի ընտրության գործընթացի ընթացակարգի և չափանիշների սահմանում 

և հրապարակում, դրամաշնորհների մրցութային հանձնաժողովներում ՔՀԿ 

ներկայացուցիչների ներգրավում (պատշաճ ուշադրություն հատկացնելով շահերի 
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բախման խնդրին), որը մասնակցային գործընթաց և արդար ընտրություն 

կապահովի:  

 Պետական բյուջեից ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրամադրվող 

միջոցներում պետական հիմնադրամներին, ՊՈԱԿ-ների տրամադրվող 

գումարների տարանջատում ՔՀԿ-ներին տրամադրվող գումարից՝ 

թյուրըմբռնումից խուսափելու համար։ 

 10 միլիոն դրամից ավել հանրային միջոցներ՝ որպես դրամաշնորհ ստացող ՔՀԿ-

ներում ֆինանսական և արդյունքային ցուցանիշների աուդիտի իրականացում։ 

 Ֆինանսների նախարարության հաշվետվական մեխանիմի ինտեգրումը ՊԵԿ 

հաշվետվական համակարգի հետ։  

 Նախարարություններում համապաատասխան մասնագետների 

վերապատրաստում նշված գործընթացներն (չափորոշիչների մշակում, 

մոնիթորինգներ, գնահատում և այլն) արդյունավետ կազմակերպելու, 

իրականացնելու համար: 

 

 

 

5. ՀՀ հողային կադաստրի հանրային հասանելիության ապահովում 

 

Կադաստրի կոմիտեն մուտքագրել է հողային կադաստրի տվյալների մեծ մասը, 

այնուամենայնիվ, տվյալների մյուս շտեմարանների հետ կապը և տվյալների 

մուտքագրումը դեռ ընթացքի մեջ է (e-cadastr.am կայքում 374 բնակավայրի համար 

քարտեզները ինքնաշխատ եղանակով անընդհատ թարմացվում են, մյուսների համար 

ճշգրիտ տեղեկատվություն ստանալու համար՝ դիմում է պետք ներկայացնել): 

Ապահովվել է տվյալների հասանելիությունը պետական կառավարման մարմինների 

համար: Ըստ գործողությունների ծրագրի, հանձնառության ժամկետը շարունակվում է 

մինչև 2022 թվականը, ուստի ակնկալվում է, որ կադաստրը հանրությանը հասանելի 

կդառնա առաջիկա տարիներին, երբ կմշակվեն և կընդունվեն անհրաժեշտ օրենսդրական 

փոփոխությունները: 

Ներկայումս Հայաստանի հողային բազան հանրության համար հասանելի չէ։ Որևէ 

տարածքի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկություն ստանալու համար անհրաժեշտ է 

դիմել ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեին կամ տեղական ինքնակառավարման 

մարմիններին՝ համապատասխան տուրք վճարելով: 

Թեև հողօգտագործման սխեմաները, գոտիավորման պլաններն ու տարածական 

պլանավորման այլ փաստաթղթերը օրենքով բաց փաստաթղթեր են, դրանք կամ 

հասանելի չեն, կամ առկա են այնպիսի ձևաչափերով, որոնք ընկալելի չեն 
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քաղաքացիների համար: Արդյունքում, տարիներ շարունակ Կադաստրի կոմիտեն այդ 

տեղեկությունները տրամադրել է քաղաքացիներին դիմումի հիման վրա՝ միայն օրենքով 

սահմանված կարգով: Այսպիսով, համայնքների ղեկավարները հնարավորություն ունեին 

կամայականորեն տնօրինելու հողամասերը՝ առանց հանրային վերահսկողության: 

Այս հանձնառությունը նպատակ ունի հանրությանը հասանելի դարձնելու 

հողային կադաստրի տվյալների շտեմարանը՝ քարտեզի միջոցով հողամասի գտնվելու 

վայրը որոնելու հնարավորությամբ: Հանրային տվյալների բազան կնպաստի նաև 

հանրային ծառայությունների մատչելիությանը և պետական կառավարման 

մարմիններին հարցում ներկայացնելու դեպքում փաստաթղթային աշխատանքի 

կրճատմանը: 

Հանձնառության տեքստում նշված են որոշակի սահմանափակումներ՝ կապված 

անձնական տվյալների հրապարակման հետ և հստակ չէ նաև, թե արդյոք տվյալներն 

անվճար կլինեն հանրության համար: Ըստ օրենքի՝ անշարժ գույքի վերաբերյալ 

տեղեկատվության համար տուրք է գանձվում, թեև կան որոշ բացառություններ, օրինակ` 

պետական կառավարման մարմինների համար տուրք չի սահմանվում: Այսինքն, անվճար 

տեղեկություն տրամադրելու համար օրենսդրական փոփոխություններ են անհրաժեշտ, 

որոնք չեն ներառվել հանձնառության մեջ:  

Հանրային քննարկումներից պարզ դարձավ, որ մասնակիցները հիմնականում  

տեղյակ չեն կայքից, եթե ոլորտային կամ ՏԻՄ աշխատակից չեն կամ գործի բերումով չեն 

առնչվել։  

Նրանք, ովքեր օգտվել էին համակարգից կամ աշխատել դրանով, համակարգի 

հիմնական առավելություններ որպես նշեցին․  
 

 Ապահովում է գործընթացի թափանցիկությունը և հնարավորինս բացառում 

կոռուպցիոն ռիսկերը։ 

 Վերահսկողության հնարավորություն է համայնքի մյուս բնակիչների և հենց 

սեփականատերերի համար։ 

 Թեթևացնում է թղթաբանությունը, համայնքապետարանների աշխատանքը, 

ժամանակի խնայողություն է ապահովում։ 

 Հող գնելու գործընթացը հեշտացրել է և՛ ժամանակային, և՛ ծախսային առումներով։ 

 Հողի ամբողջ պատմությունը տեսնելու հնարավորություն է՝ կադաստրային կոդի 

միջոցով։ 

Քննարկման մասնակիցները բարձրաձայնում են նաև որոշակի խնդիրների մասին 

ու անում հետևյալ առաջարկությունները․  
 

 Համայնքային հնարավոր վերադրումների առկայություն, որոնց պարզաբանման և 

շտկման անհրաժեշտություն կա՝ մեկ միասնական քարտեզի ստեղծման համար։ 
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Սա պետք է իրականացվի Կադաստրի կոմիտեի և ՏԻՄ-երի սերտ 

համագործակցության արդյունքում։  

 Նոր չափագրումների անհրաժեշտություն՝ սխալներից խուսափելու համար: 

Կադաստրի կոմիտեից պարզաբանում են, որ մշակվում են մեխանիզմներ 

կադաստրային քարտեզների ուղղման համար: 4 համայնքի համար պիլոտային 

կարգով իրականացվել է քարտեզների ուղղում օրթոֆոտոհատակագծերի միջոցով։ 

Այն իրականացվելու է ՀՀ ամբողջ տարածքի համար։ 

 Կադաստրի կոմիտեն և Անտառ տնտեսությունը պետք է համագործակցեն  

անտառային հողերի հետ կապված խնդիրների շտկման համար։  

 Ճշգրտումները պետք է ներառեն նաև հողերի կատեգորիաների ճշգրտման 

աշխատանքներ։ 

 ՏԻՄ-ին հնարավորության տրամադրում՝ համակարգում առկա անճշտություններն 

ուղղելու, քանի որ դրա բացակայության պատճառով քաղաքացիների 

սպասարկման գործընթացը երկարել է․  «Տվյալների անհամապատասխանության 

դեպքում այն ժամանակ հնարավոր էր շատ արագ ճանապարհել քաղաքացուն, 

հիմա, երբ բնակիչը գալիս է, մի տեղ հայրանունը գրված է, իսկ մյուսում չկա, ես 

ստիպված եմ նայել տարբեր տեղերում, փնտրել: Դիմումը օնլայն ուղարկում ենք, 

մինչև 3 օրից գալիս է պատասխանը և ուղղվում է սխալը»։   Կադաստրի կոմիտեից 

հաղորդում են, որ ներկայումս իրականացվում են սուբյեկտների տվյալների 

ճշգրտման աշխատանքները։ 

 Տեղեկատվության համաժամանակյա թարմացման մտավախություն․  

«Քարտեզների թարմացումներն ուշ են լինում, օգտագործում ենք դեռ անցյալ 

տարվա տվյալները», - նշում է ՏԻՄ ներկայացուցիչը։ (374 բնակավայրերի համար 

քարտեզները անընդհատ թարմացվում են e-cadastre.am կայքում) 

 Կայքում առկա տեխնիկական խնդիրներ։ 

 Մի քանի հողակտոր ունեցող անձանց մասին տեղեկատվության խմբավորման 

անհրաժեշտություն, որպեսզի տվյալ անձը ամեն հողակտորի համար առանձին 

հարցում չկատարի։ Կադաստրի կոմիտեից հաղորդում են, որ կայքում առկա է «Իմ 

անշարժ գույքերը» էջ և կայքում գրանցված լինելու պարագայում՝ հնարավոր է 

տեսնել տվյալ սուբյեկտի անվամբ գրանցված գույքերը։ Հնարավոր է կատարել 

հարցում մեկից ավել միավորի համար տեղեկատվություն ստանալու համար։ Սա 

որպես առաջարկ բարձրաձայնելը չտեղեկացվածության արդյունք է, ինչը ևս 

խնդիր է, որի մասին խոսել ենք մեր մյուս առաջարկություններում։ 

 Տվյալների ստացման վճարովի հիմունքները խնդրահարույց է համարվում, եթե ոչ 

անվճար, ապա սակագների նվազեցման անհրաժեշտություն կա։ Կադաստր 

կոմիտեից տեղեկացնում են, որ ինքնաշխատ եղանակով տրամադրվող 

տեղեկատվության վճարներն ավելի մատչելի են։ 



24 
 

 Կադաստրի կոմիտեի հետ կապված բոլոր ծառայություններից էլեկտրոնային 

տարբերակով օգտվելու հնարավորություն (անհրաժեշտ օրենսդրական 

փոփոխությունների իրականացում)՝ գնային քաղաքականության արտացոլմամբ 

(հողային սակագներ, գույքահարկի չափ և այլն): Նշված այս Էլեկտրոնային 

ծառայությունները մատուցվում են e-cadastre.am կայքի միջոցով, որոնց մասին 

կրկին առաջարկության բարձրաձայնողները տեղեկացված չեն։ 

 Համակարգում հնարավորության ստեղծում  տեղամասի հատակագիծ հանելու և 

տպելու։ 

 Քարտեզների մասով համակարգի սինխրոնիզացիա “Google Earth”-ի հետ։ 

 Կայքի հանրային հասանելիության ապահովմանը զուգահեռ հանրության 

շրջանում իրազեկման աշխատանքների կազմակերպում․ հոլովակների 

պատրաստում և տարածում լրատվամիջոցների, սոց․  ցանցերի միջոցով, 

պետական մարմինների, հատկապես ՏԻՄ-ի շրջանում համակարգի լավ 

իմացության ապահովում։ 

 Կայքից օգտվելու ուղեցույցի անհրաժեշտություն պորտալում, ինչը հասանելի է 

հետևյալ հղմամբ https://www.e-cadastre.am/page/367։  

 

 

6. Ջրային ռեսուրսների միասնական տեղեկատվական համակարգի 

հասանելիություն 

 

Ջրի օգտագործման անարդյունավետությունը, ջրատար համակարգում անհիմն 

կորուստները, ստորերկրյա ջրերի անօրինական օգտագործումը, առկա բոլոր ջրային 

ռեսուրսների վերաբերյալ տեղեկությունների բացակայությունը ջրային ռեսուրսների 

միասնական տեղեկատվական համակարգի ստեղծման և ներդրման անհրաժեշտություն 

առաջացրին։ 

Ջրային ռեսուրսների վերաբերյալ միասնական տեղեկատվական համակարգի 

ստեծման և ներդրման նպատակն է․  

 բարելավել ջրային ոլորտի կառավարման կարգավորման 

արդյունավետությունը՝ ապահովելով ջրային ռեսուրսների կայուն 

օգտագործումը բնապահպանական և տնտեսական առումներով, 

 բարձրացնել հասարակության իրազեկության մակարդակը և 

մասնակցությունը ջրային բնագավառում ջրօգտագործման 

թույլտվությունների տրամադրման գործընթացում, 

https://www.e-cadastre.am/page/367
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 տեղեկատվության հասանելիության առումով կարևոր խթան հանդիսանալ 

ոլորտի թափանցիկության և հանրային ծառայությունների մատուցման 

բարելավման տեսանկյունից։ 

Ջրային ռեսուրսների կառավարման բարելավման հետ մեկտեղ, առկա ջրային 

ռեսուրսների վերաբերյալ համապարփակ և բաց տեղեկատվական համակարգը 

կնպաստի նաև ջրօգտագործման նկատմամբ հանրային վերահսկողությանը։ 

Ըստ Շրջակա միջավայրի նախարարության՝ հանձնառության համար 

պատասխանատու ներկայացուցչի, գործողությունների ծրագրի ավարտին ջրային 

ռեսուրսների տվյալների շտեմարանը ներառում էր նախարարությունում առկա 

տեղեկատվության շուրջ 85%-ը, ինչը զգալի առաջընթաց է` համեմատած 10% 

ելակետային ցուցանիշի հետ։ 

Այնուամենայնիվ, շտեմարանը հասանելի չի դարձել հանրությանը: Տվյալների 

բազան տեղեկություններ է ներառում ջրային ռեսուրսների ծավալի, որակի, հոսքերի, 

աղտոտվածության, ջրօգտագործման մասին՝ ըստ աղբյուրի (ներառելով մակերևութային 

և ստորերկրյա ջրերը): Սակայն COVID-19-ի հետ կապված տեխնիկական խնդիրներն ու 

ձգձգումները խոչընդոտել են տարբեր պետական գերատեսչությունների տվյալների 

շտեմարանների միջև լիարժեք փոխգործակցությանը: Տվյալների բազան հանրության 

համար հասանելի դարձնելու մոտակա պլաններ դեռևս չկան: 

Քանի որ շտեմարանը դեռևս հասանելի չէ հանրությանը, ապա հանրային 

քննարկման մասնակիցների հիմնական մասի համար սա ավելի շատ իրազեկող բնույթ 

ունեցով։ Համակարգի հիմքում դրված գաղափարի, դրա ներդրման անհրաժեշտության 

հետ մասնակիցները համակարծիք էին, իսկ համակարգի նպատակը, լուծվող խնդիրները 

համարվեցին հրատապ։ 

Մասնակիցների պատկերացմամբ այս ոլորտում առկա հիմնական խնդիրները 

հետևյալն են, որոնց լուծումները շատ կուզեին տեսնել համակարգի լիարժեք 

գործարկման արդյունքում․ 

 Ջրի մեծ կորուստներ, ինչի նկատմամբ առկա է անտարբերություն, 

պատասխանատվությունից խուսափում՝ պետական ու պատասխանատու 

մարմինների կողմից («Վեոլիա Ջուր»)։ 

 Ոռոգման ցանցի վերանորոգման, ջրի կորուստների նվազեցման, ցանցի 

արդիականացման, կաթիլային համակարգին անցում կատարելու 

անհրաժեշտություն։ 

 Ոռոգման ջրի արդյունավետ կառավարման և տեղաբաշխման խնդիրներ, 

արդյունքում՝ չմշակվող հողերի տարեց տարի ավելացում։  

 Ջրաչափերի բացակայություն մի շարք համայնքներում, ինչը հակադարձ 

համեմատական է ջրային ռեսուրսների արդյունավետ բաշխման ու կորուստների 

նվազեցման հետ։ 
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 Ձկնաբուծարանների աշխատանքի վերահսկողության բարձիթողի վիճակ 

(թույլտվությունների անօրինականություն, ֆիլտրեր չօգտագործել, տհաճ հոտի 

տարածում շրջակայքում, կեղտաջրեր բաց թողնելը դեպի գետեր, առուներ, որոնք 

ոռոգելի ջրեր են ու վտանգ են այդ ջրով ոռոգվող միրգ, բանջարեղենի որակական 

հատկանիշների համար, և այլն)։  

 Սևանա լճի ջրօգտագործման վերահսկողության պակաս (ափամերձ գոտիներում 

կառուցապատման նորմերը չեն պահպանվում, հանգստյան գոտիների, սննդի 

կետերի կոյուղիները հիմնականում բացակայում են և ամբողջը լցվում է լճի մեջ): 

 Հետադարձ կապի հնարավորություն, որ քաղաքացին խնդիրը տեսնի, 

արձանագրի, ինչը վերահսկող մեխանիզմ կլինի ու պատասխանատու 

մարմինների համար խնդիրների տեսանելիության հարթակ։ 

 

 

Ընդհանուր առաջարկություններ վեց ոլորտային բարեփոխումների վերաբերյալ 

 

 Նշված բոլոր ոլորտային բարեփոխումների վերաբերյալ կա հանրային իրազեկման 

բաց․ որոշ հանձնառությունների մասով դա առավել, քան ակնհայտ է, որոշների 

մասով՝ պակաս։ Իրազեկման աշխատանքները պետք է իրականացվեն ընդգրկուն 

կերպով՝ ներգրավելով պետական տարբեր ինստիտուտներից, կառույցներից մինչև 

ՀԿ-ներ, ոլորտային կազմակերպություններ ու ԶԼՄ-ներ։ 

 Տեղեկատվական դաշտում ակտիվության բարձրացման անհրաժեշտություն՝ 

կայքերըը կապելով սոցիալական ցանցերի, հատկապես Ֆեյսբուքյան էջերի հետ, 

որտեղ քաղաքացիներն առավել ակտիվ են։ 

 Հանձնառությունների շրջանակում ստեղծված էլեկտրոնային գործիքները 

աշխատացնողների վերապատրաստումներ՝ համակարգչային գրագիտությունից 

մինչև տվյալ գործիքի լիարժեք իմացություն։ 

 Հանձնառությունների շրջանակում ստեղծված էլեկտրոնային գործիքներն 

աշխատացնող անձանց, կազմակերպություններին տեխնիկակայով ապահովում, 

վերազինում։ 

 Պետական միջոցներով իրականացվող տարբեր ծառայությունների առցանց 

գործիքներից օգտվելու գործընթացում քաղաքացիներին աջակցելու համար 

կենտրոնների գործարկում կամ արդեն եղած կենտրոններին տվյալ գործառույթի 

պատվիրակում (համայնքի բնակիչներին սպասարկող գրասենյակներ, ինֆոտներ), 

սոց․ աշխատողների, հոգաբարձուների խորհուրդների ներգրավում այդ 

գործընթացում։ 
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 Անձնական տվյալների գաղտնիության ապահովման, այդ տվյալների հետ 

աշխատանքի պատշաճ կազմակերպման անհրաժեշտություն, աչալրջություն՝ 

տվյալնների պահպանման երկարաժամկետ և հուսալի համակարգերի ներդրում։ 

 Ստեղծված էլեկտրոնային գործիքների, համակարգերի պատշաճ գործառման 

հիմքերի՝ իրավական կամ այլ կարգավորումներ՝ դրանց պարբերական 

թարմացումներն ապահովելու համար։ 

 Էլեկտրոնային գործիքների, կայքերի ձևավորման և օգտագործելիության 

մատչելիության (հատկապես հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար), 

կառուցվածքային բարելավումների անհրաժեշտություն, գրանցվելու 

ընթացակարգերի առավելագույնս պարզեցում։ 

 Համակարգերի փոխգործելիության ապահովում ուրիշ համակարգերի հետ՝ 

աշխատանքների կազմակերպման օպերատիվությունն ապահովելու համար։ 

 Հանձնառությունների շուրջ ստեղծված կայքերում առկա հետադարձ կապի 

հնարավորությունների արդյունավետության ու օպերատիվության բարձրացում։ 

 Հանձնառությունների շուրջ ստեղծված կայքերում ծառայությունների 

գնահատման հնարավորության ներդրում՝ որպես որակի բարելավման գործիք։ 

 Հանձնառությունների շուրջ ստեղծված կայքերում տեխնիկական խնդիրների 

շտկում։ 

 Հետազոտությունների, մշտադիտարկումների իրականացում՝ առկա 

բացթողումների, թերությունների հայտնաբերման ու համակարգերի 

շարունակական  զարգացման համար։ 
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Հավելված 1 

 

Սցենար 1․ «Բաց առողջապահություն. պետական պատվերի շրջանակում բուժման և 

ախտորոշման նպատակով առցանց հերթագրում» 
 

Իրավիճակի նկարագիրը և հանձնառության նպատակը 

 

Հայաստանում պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնություն 

ստանալու իրավունք ունեցող անձիք (օրինակ, խոցելի սոցիալական խմբերը և որոշ 

հիվանդություններ ունեցողները) նախքան առցանց համակարգի ներդրումը, պետք է 

ժամանակատար գործընթաց անցնեին այդ օգնությունը ստանալու համար: Նախ, նրանք 

պետք է ուղեգիր ստանային առաջնային առողջապահական հաստատությունից, 

պետական բժշկական հանձնաժողովից կամ այլ լիազորված պետական մարմնից: Ապա 

պետք է գտնեին անհրաժեշտ ծառայությունը մատուցող բժշկական կազմակերպությունը 

(հիվանդանոցը): 

Քանի որ անվճար բժշկական ծառայությունների բյուջեն սահմանափակ է, 

քաղաքացիները հաճախ ստիպված էին հերթագրվել հիվանդանոցում և սպասել իրենց 

հերթին, որը ըստ ՔՀԿ-ների ուսումնասիրությունների, տատանվում էր երկուսից տասը 

ամիս: 

Բացի ժամանակատար լինելուց, հերթագրման կարգը, որպես կանոն, թափանցիկ չէր և 

առաջացնում էր կոռուպցիոն ռիսկեր: Օրինակ, հիվանդներին «հերթից դուրս» 

սպասարկելու համար կիրառվում էին ոչ օրինական վճարումներ կամ այլ ոչ ֆորմալ 

մեխանիզմներ, կամ հիվանդներին առաջարկվում էր ծառայությունները տրամադրել 

վճարովի հիմունքներով՝ ժամանակին և արդյունավետ բուժօգնություն ստանալու 

համար:  

Կոռուպցիոն ռիսկերից բացի, հերթագրման ընթացակարգը խոցելի խմբերի համար մի 

շարք դժվարություններ էր ստեղծում։ Հիվանդները պետք է գտնեին ֆինանսավորում 

ունեցող հիվանդանոցներ, բանակցություններ վարեին մի քանի բժշկական 

հաստատությունների հետ, երբեմն էլ բժշկական օգնություն ստանալու համար այլ մարզ 

կամ քաղաք մեկնեին: 

Առողջապահության նախարարության www.armed.am ինտերնետային կայքում արդեն 

տեղադրված են տեղեկություններ բժշկական կազմակերպություններում ֆինանսական 

շեմերի և ֆինանսավորման մնացորդի մասին։ Այս հանձնառությունը նպատակ ունի 

բարելավելու այս տեղեկությունները և որևէ հաստատությունում պետության կողմից 

երաշխավորված բուժօգնության ծառայություններ ստանալու համար քաղաքացիներին 

առցանց հերթագրվելու հնարավորություն տալ: Այս հանձնառությունը ներառում է նաև 

հետադարձ կապի մեխանիզմի ներդրում օգտագործողների կողմից առկա խնդիրները 
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բարձրաձայնելու համար, որպեսզի որոշումներ կայացնողները ստացած արձագանքների 

հիման վրա կարողանան նպատակային լուծումներ կիրառել: 

 

Քննարկման հարցեր․ 

1․ Լսե՞լ եք (որտեղի՞ց), երբևէ օգտվե՞լ եք www.armed.am ինտերնետային կայքի 

ծառայություններից, այն է՝ պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական 

օգնություն (պետ․ պատվեր) ստանալու նպատակով։ 

2․Ինչպե՞ս կգնահատեք կայքի մատչելիությունը, էլեկտրոնային եղանակով 

ծառայությունների ստացման ու դրանցից օգտվելու հարմարությունն ու հեշտությունը։ 

3․Կպատմե՞ք մի փոքր ձեր փորձառության մասին՝ ուղեգրի ստացումից մինչև բժշկական 

հաստատության ընտրություն։ Ի՞նչ դժվարություններ ունեցաք այդ գործընթացում։ 

4․ Ի՞նչ առավելություններ ու թերություններ կարող եք նշել պետության կողմից 

երաշխավորված անվճար բժշկական օգնություն ստանալու գործընթացի 

կազմակերպման առցանց այս տարբերակում։ Նշված աշխատանքների բարելավման ի՞նչ 

առաջարկներ ունեք։ Ինչպիսի խնդիրներից խուսափելու հնարավորություն է ստեղծում և 

ինչպիսի՞ խնդիրներ է առաջ բերում այս համակարգի ներդրումը։ 
 

5․ Պատրաստ է արդյո՞ք մեր հասարակությունը պետության կողմից երաշխավորված 

անվճար բժշկական օգնություն ստանալու գործընթացի կազմակերպման առկա 

տարբերակը լիովին փոխարինելու առցանց տարբերակով:  

Իսկ հաշվի առնո՞ւմ ենք, որ այս հանձնառությունը նպատակ ունի աջակցելու խոցելի 

խմբերին, որոնք նոր ծառայությունից օգտվելու համար կարող են անհրաժեշտ 

համակարգչային տեխնիկա կամ համացանցի հասանելիություն չունենալ (բժիշկները 

իրենք էլ կարող են գրանցել հիվանդին)։  
 

6․ Անհրաժեշտություն զգո՞ւմ եք www.armed.am ինտերնետային կայքի 

ծառայություններից օգտվելու վերաբերյալ տեղեկացվելու, իրազեկվելու։ Ինֆորմացման 

ո՞ր միջոցներն ու կառույցներն են (պետական, ՀԿ-ներ և այլն) ձեզ համար առավել 

ընդունելի, արդյունավետ։ 
 

7․ Օգտվել եք արդյո՞ք կայքում հետադարձ կապի համար նախատեսված  

հնարավորությունից՝ առկա խնդիրները բարձրաձայնելու համար: Եղել է արդյո՞ք 

համապատասխան հետադարձ արձագանք ձեր հնչեցրած խնդրին կամ առաջարկին։  
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Սցենար 2․ «Համայնքային կայքերի արդիականացում. տեղական մակարդակում 

հրապարակայնության, թափանցիկության և մասնակցայնության ամրապնդում» 
 

Իրավիճակի նկարագիրը և հանձնառության նպատակը 
 

Հայաստանում 3000-ից ավելի բնակչություն ունեցող համայնքները, ըստ օրենքի, պետք է 

ունենան պաշտոնական կայք, որտեղ, համաձայն սահմանված ցանկի, առկա պետք է 

լինեն մի շարք ներբեռնվող փաստաթղթեր: Այս ցանկը ներառում է համայնքի ղեկավարի 

և ավագանու կողմից ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերը, ինչպես նաև այլ 

փաստաթղթեր, ինչպիսիք են համայնքային զարգացման ծրագիրը և ծրագրի կատարման 

հաշվետվությունները, համայնքային բյուջեն և բյուջեի կատարողականի  

հաշվետվությունները: 

Հայաստանի համայնքների մեծ մասն ունի համայնքային կառավարման 

տեղեկատվական համակարգ (ՀԿՏՀ), որի հիման վրա 250-ից ավելի համայնքներ վեբ 

կայքեր են գործարկել, որտեղ առկա են համայնքի ավագանու նիստերի և որոշումների, 

բյուջեի և համայնքային կառույցների, ծառայությունների մասին տեղեկատվություն և 

անհրաժեշտ ձևաթղթեր: Համակարգը նաև հնարավորություն է տալիս առցանց 

հարցումներ ներկայացնել և տեղեկություններ գտնել հողատարածքի և շինության 

սեփականության մասին։ Բացի այդ, համայնքի բնակիչները կարող են անհատական 

դիմումի միջոցով հաշվարկել իրենց հարկերը և տուրքերը։ Բոլոր այցելուները կարող են 

կարծիք ներկայացնել կայքում տեղադրված ցանկացած տեղեկության վերաբերյալ:  

Հանձնառությունը նպատակ ունի ընդլայնելու համայնքների կողմից տրամադրվող և 

հանրությանը հասանելի տեղեկությունների շրջանակը` տեղեկատվություն ներառելով 

ոչ միայն համայնքապետարանների, այլև համայնքային այլ հաստատությունների մասին, 

ինչպիսիք են մանկապարտեզները, երաժշտական դպրոցները և մշակութային 

կենտրոնները: Հանձնառությունը նախատեսում է տեղեկատվություն տրամադրել 

մատուցվող ծառայությունների և տրամադրված թույլտվությունների մասին։ 

 

Քննարկման հարցեր․ 

1․ Երբևէ օգտվե՞լ եք համայնքային կայքից։  Ի՞նչ տիպի գործողություններ եք 

իրականացրել, ի՞նչ ծառայություններից եք օգտվել։ 
 

2․ Ինչպե՞ս կգնահատեք կայքի մատչելիությունը, էլեկտրոնային եղանակով 

ծառայությունների ստացման ու դրանցից օգտվելու հարմարությունն ու հեշտությունը։ 
 

 

3․ Ի՞նչ առավելություններ ու թերություններ եք նկատել համայնքային ծառայությունների 

տրամադրման կայքի հնարավորություններում։ Ինչպե՞ս եք գնահատում օրենքով 

նախատեսված տեղեկությունների (համայնքի ղեկավարի և ավագանու կողմից 

ընդունված նորմատիվ իրավական ակտեր, համայնքային զարգացման ծրագիր, ծրագրի 
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կատարման հաշվետվություններ, համայնքային բյուջե և բյուջեի կատարողականի  

հաշվետվություններ և այլն) պատշաճ հրապարակումը և ժամանակին թարմացումը ձեր 

համայնքի օրինակով։  Նշված աշխատանքների բարելավման ի՞նչ առաջարկներ ունեք։ 
 

4․ Կայքում նոր ինչպիսի՞ բաժինների, ծառայությունների կամ տեղեկատվության 

ավելացման անհրաժեշտություն եք զգացել։  

5․ Ինչպե՞ս եք տեղեկացվել, որ տվյալ ծառայություններից օգտվելը կամ որոշակի 

գործողությունների կատարումը հնարավոր է կայքի միջոցով։  
 

 

6․ Անհրաժեշտություն զգո՞ւմ եք կայքի ու համայնքային ծառայություններից օգտվելու 

վերաբերյալ տեղեկացվելու, իրազեկվելու։ Ինֆորմացման ո՞ր միջոցներն ու կառույցներն 

են (ՏԻՄ, ՀԿ-ներ և այլն) ձեզ համար առավել ընդունելի, արդյունավետ։ 
 

7․Ինչպիսի՞ն է հանրային մասնակցությունը ձեր քաղաքում (ՏԻՄ-ի աշխատանքներին, 

համայնքային որոշումներին)։ Հանրային մասնակցության ո՞ր ձևերն են առվել 

արդյունավետ ու կիրառելի ձեզ համար։  

Առցանց գործքիների միջոցով հանրային մասնակցությունը ինչպե՞ս կգնահատեք 

(ավագանու նիստերի առցանց հեռարձակում, կայքում մեկնաբանություններ թողնելու 

հնարավորություն և այլն)։ Կա՞ անհրաժեշտություն մասնակցության առցանց գործիքների 

զարգացման, տարածման (օրինակ, եթե ծանոթ եք e.draf.am հարթակին, 

նպատակահարմար գտնում են արդյո՞ք համայնքային կայքերում համայնքային 

իրավական նախագծերի տեղադրումն ու առցանց հարթակում դրանց քննարկումը)։ 
 

8․Օգտվել եք արդյո՞ք կայքում տեղադրված փաստաթղթերի վերաբերյալ հետադարձ 

կապի համար նախատեսված հնարավորությունից: Պատկան մարմնի կողմից եղե՞լ է 

համապատասխան հետադարձ արձագանք ձեր հնչեցրած խնդրին կամ առաջարկին։ 

 

 

 

Սցենար 3․«Կրթության կառավարման տեղեկատվական միասնական համակարգ» 
 

Իրավիճակի նկարագիրը և հանձնառության նպատակը 

 

Հայաստանում հեշտ չէ ընդգրկվել նախադպրոցական կրթական համակարգում՝ 

մանկապարտեզներում տեղերի սահմանափակ լինելու պատճառով․ ծնողները հաճախ 

են ստիպված լինում հերթում երկար սպասել և բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնել 

հաստատություն։ Հայտնի են նաև ոչ ֆորմալ մեխանիզմների կիրառման որոշ 

պրակտիկաներ ընդունելության գործընթացն արագացնելու համար, որի օբյեկտիվ 

պատճառներից է հաստատությունների սահմանափակ քանակի համեմատ 

պահանջարկի մեծ լինելը՝ հատկապես քաղաքային պետական մանկապարտեզներում։ 
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Նմանատիպ խնդիրներ են նկատվել նաև բարձր պահանջարկ և սահմանափակ տեղեր 

ունեցող միջնակարգ դպրոցների ընդունելության գործընթացում: 

Այս հանձնառությունը նպատակ ունի հեշտացնելու ընդունելության գործընթացը` բոլոր 

ուսումնական հաստատությունների վերաբերյալ տեղեկություններ տրամադրող 

միասնական հարթակի ստեղծման միջոցով, որտեղ տեղեկություններ կլինեն 

հաստատությունների լիցենզիաների, առկա տեղերի և ընդունելության 

հնարավորությունների մասին: Հարթակը հնարավորություն կտա նաև առցանց գրանցվել 

և ներկայացնել ընդունելության փաստաթղթերը:  

Այս պրակտիկան կարող է նվազեցնել ընդունելության ոչ ֆորմալ և կոռուպցիոն 

մեխանիզմների օգտագործման հնարավորությունը, քանի որ համակարգն ավտոմատ 

կերպով կգրանցի երեխաներին՝ ըստ դիմելու հերթականության: 

Ընդունելության հավասար հնարավորությունների ապահովման հետ մեկտեղ 

համակարգը թույլ կտա բացառել միևնույն երեխայի կրկնակի գրանցումը մի քանի 

հաստատություններում:  

Բացի այս, համակարգը կարող է հեշտացնել սովորողի՝ մեկ ուսումնական 

հաստատությունից մյուսը տեղափոխելու գործընթացը՝ առանց լրացուցիչ 

վարչարարական ընթացակարգերի: 

Եվ վերջինը՝ հանձնառությունը նախատեսում է հարթակում տեղ նախատեսել ծնողների 

հետադարձ կապի համար: Կրթության և գիտության նախարարությունը կհետևի 

ծնողների կարծիքներին։ Հետադարձ կապի առկայությունը լրացուցիչ հնարավորություն 

կընձեռի (գործող թեժ գծից զատ) ուսումնական հաստատություններում առկա 

խնդիրները բացահայտելու և լուծելու, ինչպես նաև համապատասխան առաջարկներ 

հավաքագրելու համար: 

Ընդհանուր առմամբ, հարթակն օգտակար է ոչ միայն ծնողների, այլև ՀՀ կրթության և 

գիտության նախարարության և այլ պատասխանատու մարմինների 

(համայնքապետարանների և մարզպետարանների) համար:  

 

Քննարկման հարցեր․ 

1․Լսե՞լ եք (որտեղի՞ց), երբևէ օգտվե՞լ եք վերը նկարագրված Կրթության կառավարման 

տեղեկատվական միասնական հարթակից։ Ի՞նչ եք մտածում այդ հարթակի մասին, ի՞նչ 

տվեց ձեզ այն։ 
 

2․Կպատմե՞ք հարթակից օգտվելու ձեր փորձառության մասին․ ընդունելության, թե՞ 

սովորողի տեղափոխման գործընթացների հետ եք առնչվել։ Կրթական համակարգի ո՞ր 

հաստատությունների հետ էր կապված՝ նախադպրոցական, դպրոցական, բուհական։ 

Ինչպե՞ս կգնահատեք ձեր փորձառությունը (հարմարություն, օպտիմալություն, 

բավարարվածություն), ի՞նչ դժվարություններ ունեցաք։  
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3․ Օգտվել եք արդյո՞ք հարթակում ծնողների հետադարձ կապի համար նախատեսված 

բաժնից: Պատկան մարմնի կողմից եղե՞լ է համապատասխան հետադարձ արձագանք ձեր 

հնչեցրած խնդրին կամ առաջարկին։ 
 

4․Ի՞նչ եք կարծում, Կրթության կառավարման տեղեկատվական միասնական հարթակի 

ներդրումը ինչպիսի՞ խնդիրներից խուսափելու հնարավորություն է տալիս 

(նախադպրոցականի դեպքում, օրինակ, հերթերին հետևելու արդարացիություն, 

կաշառքի ու ծանոթի մեխանիզմի բացակայություն, ԲՈւՀ-երի, քոլեջ, ուսումնարանների 

պարագայում՝ ֆակուլտետի, բաժնի հնարավոր ուղորդումներ՝ հայտերի լրացման 

գործընթացում, տանից դիմելու հնարավորություն, թղթաբանության հեշտացում, 

կրթական համակարգից դուրս մնացած երեխաների ավելի հեշտ հայտնաբերում և այլն)։  
 

5․Իսկ ինչպիսի՞ խնդիրներ է առաջ բերել կամ կարող եք ենթադրել, որ կծագեն այդպիսիք՝ 

այս համակարգի ներդրմամբ։ Պատրաստ է արդյո՞ք մեր հասարակությունը 

ընդունելության առկա տարբերակը լիովին փոխարինելու առցանց տարբերակով։  
 

6․ Անհրաժեշտություն զգո՞ւմ եք Կրթության կառավարման տեղեկատվական 

միասնական հարթակից օգտվելու վերաբերյալ տեղեկացվելու, իրազեկվելու։ 

Ինֆորմացման ո՞ր միջոցներն ու կառույցներն են (պետական, ՀԿ-ներ և այլն) ձեզ համար 

առավել ընդունելի, արդյունավետ։ 
 

 

 

 

Սցենար 4․ «Պետական դրամաշնորհների թափանցիկություն» 

Իրավիճակի նկարագիրը և հանձնառության նպատակը 

 

Հայաստանում պետական բյուջեից դրամաշնորհների հատկացումները կարգավորվում 

են մի շարք օրենքներով: Այնուամենայնիվ, ընդհանուր հանրային ընկալում կա, որ 

գումարները թափանցիկ կերպով չեն բաշխվում: Ինչպես նշվել է 2016-2018 թթ. ԱՀՄ 

առաջընթացի հաշվետվությունում, հետազոտությունները և շահագրգիռ կողմերը 

մատնանշում են պետական մարմինների մեծամասնության կողմից դրամաշնորհների 

բաշխման մրցակցային մեխանիզմի պակասի մասին: Ոչ պետական 

կազմակերպությունների դրամաշնորհների և սուբսիդիաների տարեկան բյուջետային 

հատկացումները 2018 թ. կազմել են մոտ 6,5 մլրդ դրամ: Այս գումարները պետական 

մարմինների կողմից տրամադրվել են սպորտի, մշակույթի, սոցիալական 

պաշտպանության, կրթության և այլ ոլորտներին: Սակայն դրամաշնորհային ծրագրերի 

մասին տեղեկությունները տեսանելի չեն հանրության համար, իսկ դրամաշնորհառու 

կազմակերպությունների ընտրության մեխանիզմները հայտնի չեն: Տեղեկատվության 

պակասը կասկածի տակ է դնում գումարի բաշխման թափանցիկությունը և հարցեր 

առաջացնում դրամաշնորհների հատկացման արդյունավետության վերաբերյալ: 

Գործողությունների երրորդ ծրագիրը ներառում էր մի հանձնառություն, որի նպատակն 

էր ապահովել մրցույթի միջոցով հատկացված դրամաշնորհների թափանցիկությունը և 
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հրապարակել պետության կողմից ֆինանսավորվող դրամաշնորհային ծրագրերի 

հաշվետվությունները: Թեև այս հանձնառությունն օգնեց դրամաշնորհների 

շրջանակներում իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ ավելի շատ տեղեկություններ 

տրամադրել, այն չի անդրադարձել դրամաշնորհների բաշխման թափանցիկության ու 

մրցակցայնության խնդիրներին: Պետական մարմինների մեծ մասը որևէ 

դրամաշնորհային մրցույթ չի կազմակերպել։ Դրամաշնորհները տրամադրվել են 

հայեցողական հիմունքներով, բյուջեի մասին օրենքում կամ ենթաօրենսդրական 

ակտերում անվանապես նշված կազմակերպություններին:  

Տվյալ հանձնառությունը նախատեսում է բարելավել կազմակերպություններին 

պետական բյուջեից հատկացվող ֆինանսական միջոցների տրամադրման գործընթացը։ 

Այն մասնավորապես ներառում է պարտադիր մրցութային կարգի, ներառյալ՝ դիմումների 

ընթացակարգի սահմանում, ինչպես նաև բոլոր մարմինների համար 

հաշվետվությունների միասնական մեխանիզմի մշակում: Թեև հանձնառությունն 

ընդհանուր առմամբ չափելի է, հստակ չէ, թե այն կազմակերպական որ տեսակներին է 

վերաբերում: Գործողությունների ծրագրի անգլերեն տարբերակում առավել հաճախ 

նշվում է` «քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ» (ՔՀԿ-ներ), որոնք 

հիմնախնդիրը ներկայացնող բաժնում սահմանվում են որպես ոչ պետական 

կազմակերպություններ: Սակայն նույն բաժնի հայերեն տարբերակում ՔՀԿ-ները 

սահմանվում են որպես ոչ առևտրային կազմակերպություններ, որոնք, ըստ էության, 

ներառում են կազմակերպությունների լայն շրջանակ՝ սկսած կրոնական և 

հասարակական միավորումներից մինչև հիմնադրամներ և պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպություններ: 

Ենթադրելով, որ հանձնառությունն ընդգրկում է քաղաքացիական հասարակության 

կազմակերպությունները, այն կարող է նպաստել ՔՀԿ-ների համար բարենպաստ 

միջավայրի բարելավմանը` դրամաշնորհների տրամադրման բաց և թափանցիկ 

մեխանիզմների շնորհիվ ավելի շատ ՔՀԿ-ների համար հասանելի դարձնելով պետական 

ֆինանսավորումը: Հանձնառությունը կարող է բարելավել պետական ֆինանսավորման 

բաշխման վերաբերյալ տեղեկատվության հանրային հասանելիությունը: Այս առումով 

շահագրգիռ կողմերը հանձնառությունը համարում են պետական բյուջեի 

թափանցիկության և հանրային միջոցների ծախսի նկատմամբ հասարակության 

վստահության բարելավման անհրաժեշտ նախապայման:  

 

 

Սցենար 5. ՀՀ հողային կադաստրի հանրային հասանելիության ապահովում 

Իրավիճակի նկարագիրը և հանձնառության նպատակը 
 

Ներկայումս Հայաստանի հողային բազան հանրության համար հասանելի չէ։ Որևէ 

տարածքի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկություն ստանալու համար անհրաժեշտ է 

դիմել ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեին կամ տեղական ինքնակառավարման 

մարմիններին՝ համապատասխան տուրք վճարելով: 

Թեև հողօգտագործման սխեմաները, գոտիավորման պլաններն ու տարածական 

պլանավորման այլ փաստաթղթերը օրենքով բաց փաստաթղթեր են, դրանք կամ 
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հասանելի չեն, կամ առկա են այնպիսի ձևաչափերով, որոնք ընկալելի չեն 

քաղաքացիների համար: Արդյունքում, տարիներ շարունակ ՀՀ անշարժ գույքի 

կադաստրի կոմիտեն այդ տեղեկությունները տրամադրել է քաղաքացիներին դիմումի 

հիման վրա՝ միայն օրենքով սահմանված կարգով: Այսպիսով, համայնքների 

ղեկավարները հնարավորություն ունեին կամայականորեն տնօրինելու հողամասերը՝ 

առանց հանրային վերահսկողության: 

Այս հանձնառությունը նպատակ ունի հանրությանը հասանելի դարձնելու հողային 

կադաստրի տվյալների շտեմարանը՝ քարտեզի միջոցով հողամասի գտնվելու վայրը 

որոնելու հնարավորությամբ: Հանրային տվյալների բազան կնպաստի նաև հանրային 

ծառայությունների մատչելիությանը և պետական կառավարման մարմիններին հարցում 

ներկայացնելու դեպքում փաստաթղթային աշխատանքի կրճատմանը: 

Հանձնառության տեքստում նշված են որոշակի սահմանափակումներ՝ կապված 

անձնական տվյալների հրապարակման հետ և հստակ չէ նաև, թե արդյոք տվյալներն 

անվճար կլինեն հանրության համար: Ըստ օրենքի՝ անշարժ գույքի վերաբերյալ 

տեղեկատվության համար տուրք է գանձվում, թեև կան որոշ բացառություններ, օրինակ` 

պետական մարմինների համար տուրք չի սահմանվում: Այսինքն, անվճար տեղեկություն 

տրամադրելու համար օրենսդրական փոփոխություններ են անհրաժեշտ, որոնք չեն 

ներառվել հանձնառության մեջ:  

 

 

Քննարկման հարցեր. 

1․ Կպատմեք, թե՞ որքանով եք տեղյակ ՀՀ հողային կադաստրի տվյալների բազայի, 

քարտեզագրման աշխատանքների մասին, ի՞նչ կարծիք ունեք։ 

2. Ի՞նչ առավելություններ կարող եք նշել հողային կադաստրի հանրայնորեն հասանելի 

տվյալների բազայի ստեղծումով։ Նշված աշխատանքների բարելավման ի՞նչ 

առաջարկներ ունեք։ Ինչպիսի՞ խնդիրներից խուսափելու հնարավորություն է ստեղծում։ 

3. Իսկ ի՞նչ թերություններ, մտավախություններ (օրինակ՝ կայքում տեղեկատվությունը 

ժամանակին թարմացնելու շուրջ) կարող եք նշել, ինչպիսի՞ խնդիրներ կարող է առաջ 

բերել այս համակարգի ներդրումը։ 

 

4. Պատրաստ է արդյո՞ք մեր հասարակությունը, կա՞ հասարակական պահանջ՝ 

հողօգտագործման վերաբերյալ ընդունվող որոշումների թափանցիկությանը հետևելու։ 
 

5. Անհրաժեշտություն զգո՞ւմ եք իրազեկման միջոցառումների տվյալների բազայի լայն 

օգտագործման համար։ Եթե այո, ապա ինչպիսի՞ն պետք է լինեն դրանք (ինֆորմացման 

ո՞ր միջոցներն ու կառույցներն են (պետական, ՀԿ-ներ և այլն) ձեզ համար առավել 

ընդունելի, արդյունավետ)։ 

 

 

 



36 
 

Սցենար 6. Ջրային ռեսուրսների պետական կադաստր. Ջրային ռեսուրսների վերաբերյալ 

միասնական տեղեկատվական համակարգի ստեղծում և ներդրում 

Իրավիճակի նկարագիրը և հանձնառության նպատակը 

 

1980-ական թվականներից ի վեր Հայաստանում ստորերկրյա ջրերի մոնիթորինգ չի 

իրականացվել, և Ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալությունը դժվարանում է 

գնահատել օգտագործման ենթակա ջրի ծավալը և տրամադրել ջրօգտագործման 

թույլտվություններ: Բացի այդ, ըստ գործակալության, մակերևութային ջրային 

ռեսուրսների գնահատման ճշգրիտ տվյալները ևս բացակայում են: Այնուամենայնիվ, 

ճշգրիտ տվյալների բացակայության պատճառով առկա ջրային ռեսուրսների մասին 

տեղեկատվությունը հանրությանը հասանելի չէ։ 

Տեղեկատվության պակասը խոչընդոտում է ջրօգտագործման թույլտվությունների 

տրամադրման օրինականությունը ստուգելու հնարավորությանը և հանգեցնում ջրային 

ռեսուրսների կառավարման թափանցիկության բացակայությանը: Օրինակ, ըստ տարբեր 

զեկույցների, Արարատյան դաշտավայրի ստորերկրյա ջրերի արտահոսքը գերազանցում 

է ներհոսքը՝ չափից ավելի շատ ջրօգտագործման թույլտվություններ տրամադրելու 

պատճառով։ Արդյունքում շատ համայնքներում խմելու և ոռոգման ջուրը մատչելի չէ: 

Շահագրգիռ կողմերը նշում են նաև այլ խնդիրների մասին, ինչպիսիք են, օրինակ, ջրի 

օգտագործման անարդյունավետությունը, ջրատար համակարգում անհիմն 

կորուստները, ստորերկրյա ջրերի անօրինական օգտագործումը, 

հիդրոէլեկտրակայանների կողմից գետերի ջրի չափազանց շատ օգտագործումը: 

Այս հանձնառությունը նպատակ ունի ի մի բերելու երկրում առկա բոլոր  ջրային 

ռեսուրսների վերաբերյալ տեղեկությունները միասնական տեղեկատվական 

համակարգում։ Համակարգը օգտվողներին հնարավորություն կտա քարտեզի միջոցով 

ստուգել կոնկրետ ջրային ռեսուրսների համար առկա ջրօգտագործման 

թույլտվությունները, ինչպես նաև տեսնել ջրի օգտագործման թույլատրելի նպատակը 

(խմելու, տնտեսական, արդյունաբերության, ոռոգման և այլն): Տվյալների բազան անվճար 

հիմունքներով հասանելի կլինի առցանց, բացառությամբ անձնական տվյալների և 

գաղտնի տեղեկությունների, ինչպիսիք են օրենքով սահմանված ծառայողական, 

առևտրային կամ այլ գաղտնիք պարունակող տեղեկությունները: 

Կառավարությունը հետագայում պլանավորում է օգտվողներին հնարավորություն տալ 

ջրօգտագործման թույլտվության առցանց դիմում ներկայացնել հարթակում՝ քարտեզի 

վրա համապատասխան վայրը գտնելու միջոցով: Ջրային ռեսուրսների կառավարման 

բարելավման հետ մեկտեղ, առկա ջրային ռեսուրսների վերաբերյալ համապարփակ և 

բաց տեղեկատվական համակարգը կնպաստի ջրօգտագործման նկատմամբ հանրային 
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վերահսկողությանը և համապատասխան թույլտվությունների հիմնավորման 

ստուգմանը:  

Քննարկման հարցեր. 

1․ Կպատմեք, թե՞ որքանով եք տեղյակ ջրային ռեսուրսների կառավարման համակարգի 

ներդրման գործընթացից, ի՞նչ կարծիք ունեք համակարգի արդյունավետության 

(թափանցիկություն, հաշվետվողականություն) մասին։ 

2. Ի՞նչ առավելություններ կարող եք նշել ջրային ռեսուրսների վերաբերյալ միասնական 

տեղեկատվական համակարգի ստեղծումով։ Նշված աշխատանքների բարելավման ի՞նչ 

առաջարկներ ունեք։ Ինչպիսի՞ խնդիրներից խուսափելու հնարավորություն է ստեղծում։ 

3. Իսկ ի՞նչ թերություններ կարող եք նշել, ինչպիսի՞ խնդիրներ կարող է առաջ բերել այս 

համակարգի ներդրումը։ 

 

4. Պատրաստ է արդյո՞ք մեր հասարակությունը ջրօգտագործման թույլտվությունների 

ստացման գործընթացի կազմակերպման առկա տարբերակը լիովին փոխարինելու 

առցանց տարբերակով:  
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