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վերստուգելի չափանիշը 

Պատասխանատու մարմինը և 
համակատարողները 

Կատարման 
ժամկետը 

Ֆինասնավորման 
աղբյուրը 
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1.  Ընդունել Բժշկական 

հաշտարարի համակարգի 
գործունեության մասին» 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքի հայեցակարգ  
 

Հիմքեր են ստեղծվել պացիենտների 
խախտված իրավունքների վերա-
կանգնման օպերատիվ մեխա-
նիզմների ներդրման համար և նվազել 
են վերջիններիս իրավունքների 
ոտնահարման դեպքերը։ 
 

Իրավական ակտի 
նախագիծը ներկայացվել է 

ՀՀ կառավարություն։ 

ՀՀ առողջապահության 
նախարարություն 

2017 թ. երկրորդ 
եռամսյակ 

ՀՀ պետական բյուջե 
(լրացուցիչ 

ֆինանսավորում չի 
պահանջվում) 

 
օրենքով չարգելված այլ 

միջոցներ 
9 Մշակել խոշտանգումների և 

այլ դաժան, անմարդկային 
կամ արժանապատվու-
թյունը նվաստացնող վերա-
բերմունքի փաստաթղթա-
վորման օրինակելի նմուշի 
ձևաթղթեր՝ խոշտանգում-
ների և այլ դաժան, 
անմարդկային կամ արժա-
նապատվությունը նվաս-
տացնող վերաբերմունքի 
կամ պատժի մասով արդյու-
նավետ քննության իրակա-
նացման և փաստաթղթա-
վորման մասին ձեռնարկի  
(Ստամբուլի արձանա-
գրություն) չափանիշներին 
համապատասխան 

Ազատությունից զրկման վայրերում 
խոշտանգումների և այլ դաժան, 
անմարդկային կամ 
արժանապատվությունը նվաստացնող 
վերաբերմունքի փաստաթղթավորումն 
իրականացվում է միջազգային 
չափանիշներին համահունչ։ 

Իրավական ակտի 
նախագիծը ներկայացվել է 

ՀՀ կառավարություն։ 

ՀՀ արդարադատության 
նախարարություն 

 
ՀՀ առողջապահության 

նախարարություն 
 
 

ՀՀ քննչական կոմիտե 
(համաձայնությամբ) 

 
 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր ՀՀ ոստիկանություն 

 
ՀՀ մարդու իրավունքների 

պաշտպանի աշխատակազմ 
(համաձայնությամբ) 

2017 թ. երկրորդ 
եռամսյակ 

Լրացուցիչ 
ֆինանսավորում չի 

պահանջվում։ 

11 
 
 

Իրավապահ մարմինների 
աշխատողների և փաս-
տաբանների համար իրա-
կանացնել վերապատ-
րաստումներ խոշտան-
գումների և այլ դաժան 
վերաբերմունքի արգելքի 
վերաբերյալ  

Ստեղծված են նախադրյալներ 
խոշտանգումների և այլ դաժան 
վերաբերմունքի արգելքի վերաբերյալ 
ՀՀ օրենսդրության արդյունավետ 
իրացման համար։ 
 

Վերապատրաստման 
դասընթացներն անցկացվում 

են։ 

ՀՀ արդարադատության 
ակադեմիա 

(համաձայնությամբ) 
 

ՀՀ փաստաբանների դպրոց 
(համաձայնությամբ) 

 
ՀՀ կառավարությանն 

2017-2019 թթ. 
պարբերական 

ՀՀ պետական բյուջե 
(լրացուցիչ 

ֆինանսավորում չի 
պահանջվում) 
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առընթեր ՀՀ ոստիկանություն 

ՀՀ մարդու իրավունքների 
պաշտպանի աշխատակազմ 

(համաձայնությամբ) 
13 Ոստիկանության ծառա-

յողների համար կազմա-
կերպել շարունակական 
վերապատրաստումներ 
հավաքների ժամանակ 
«Հավաքների ազատու-
թյան մասին» ՀՀ օրենքի, 
միջազգային լավագույն 
փորձի պատշաճ  կիրառ-
ման վերաբերյալ 

Ամրապնդվել են քաղաքացիների՝ 
հավաքների ազատության իրացման 
երաշխիքները։ 

Դասընթացների ծրագրերի 
հաստատում, դասընթացների 

պարբերական 
իրականացում։ 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր ՀՀ ոստիկանություն 

 
ՀՀ մարդու իրավունքների 

պաշտպանի աշխատակազմ 
(համաձայնությամբ) 

2017-2019 թթ. 
պարբերաբար 

оրենքով չարգելված այլ 
միջոցներ 

21 Մշակել «Քրեական 
գործերով իրավական 
փոխօգնության մասին» 
ՀՀ օրենքի նախագիծ 

Նախագծով ստեղծվել են լրացուցիչ 
երաշխիքներ իրավական 
փոխօգնության տրամադրման 
գործընթացում մարդու իրավունքների 
պաշտպանության, մասնավորապես, 
նաև ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող 
դատապարտյալների կամ Հայաս-
տանի Հանրապետությունում պատիժը 
կրող օտարերկրյա պետության քաղա-
քացի հանդիսացող դատապարտյալ-
ների փոխանցման, քրեական 
գործերով վարույթների փոխանցումը, 
հսկողություն իրականացնելու 
նպատակով անձանց տեղափոխումը 
կանոնակարգելու համար։ 

Իրավական ակտի 
նախագիծը ներկայացվել է 

ՀՀ կառավարություն։ 
 

ՀՀ արդարադատության 
նախարարություն 

 
 
 
 
 
 
 

2017 թ. երկրորդ 
եռամսյակ 

 
 
 
 

Լրացուցիչ 
ֆինանսավորում չի 

պահանջվում։ 
 
 

36 
 

Ներդնել սոցիալական 
պաշտպանության 
ոլորտում մատուցվող 
ծառայությունների և 
ծրագրերի մշտադի-
տարկման և արդյունավե-
տության գնահատման 
արդյունավետ համակարգ  

Ստեղծվել են հիմքեր սոցիալական 
պաշտպանության ոլորտում 
մատուցվող ծառայությունների որակի 
բարձրացման համար։  

Մշտադիտարկման և 
արդյունավետության 

գնահատման համակարգը 
գործում է։ 

ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի 

նախարարություն 
 

2017-2019 թթ. 
պարբերաբար 

օրենքով չարգելված այլ 
միջոցներ 
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41 Կատարելագործել 

ընտանիքի 
անապահովության 
գնահատման 
մեթոդաբանությունը, 
մշակել ընտանիքի 
անապահովության 
գնահատման օբյեկտիվ և 
համակողմանի 
չափորոշիչներ 

Ընտանիքների անապահովության 
գնահատման նոր մոտեցումների և 
մեթոդաբանության կիրառմամբ 
ընտանիքների անապահովության 
գնահատման համակարգը 
կատարելագործվել է, և բարելավվել 
են կենսամակարդակի բարձրացմանն 
ուղղված նպաստների (ընտանեկան, 
սոցիալական նպաստներ և հրատապ 
օգնություն) տրամադրման 
արդյունավետությունը և 
հասցեականությունը։ 
 
 
 
 
 

Տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների 

ամբողջացված ընտրան-
քային հետազոտության, այդ 

թվում՝ նաև բազմաչափ 
աղքատության գնահատման 
արդյունքներով  ներկայաց-
վող առաջարկությունների 

հիման վրա ընտանիքի 
անապահովության 

բնութագրիչների թիրախային 
ցուցանիշները մշակված են, 

ընտանիքների 
անապահովության 

գնահատման բարեփոխված  
մեթոդաբանությունը 

սահմանված է։ 

ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի 

նախարարություն 

2017 թ. երկրորդ 
եռամսյակ 

Լրացուցիչ 
ֆինանսավորում չի 

պահանջվում։ 

42 Հստակեցնել երկրաշարժի 
հետևանքով անօթևան 
մնացած ընտանիքների 
բնակարանային խնդիր-
ների լուծման նպատակով 
բնակարանային պայման-
ները բարելավելու իրա-
վունք ունեցող ընտանիք-
ներին տրամադրվող 
պետական աջակցության 
մոտեցումները և աջակցու-
թյան տրամադրման 
գործընթացի հետ 
կապված հարցերը 

Նախադրյալներ են ստեղծվել 
երկրաշարժի հետևանքով անօթևան 
մնացած 94 ընտանիքների 
բնակարանային խնդիրների լուծման 
նկատմամբ ձևավորված 
պարտավորությունների կատարման 
համար։  

Իրավական ակտի 
նախագիծը ներկայացվել է 

ՀՀ կառավարություն։ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր քաղաքաշինության 

պետական կոմիտե 
 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման և զարգացման 

նախարարություն 
 
 

2017 թ. երկրորդ 
եռամսյակ 

 
 
 
 

ՀՀ պետական բյուջեով 
նախատեսված միջոցներ 

 
 

57 Շրջակա միջավայրի 
օրենսդրությունը և ոլորտի 
քաղաքականությունը 
համապատասխանեցնել 
Օրհուսի կոնվենցիայի 
համապատասխանության 
կոմիտեի՝ Հայաստանի 

Ստեղծվել են պայմաններ ոլորտի 
իրավական դաշտը և 
քաղաքականությունը Օրհուսի 
կոնվենցիայի պահանջներին 
համապատասխանեցնելու համար։ 
 
 

Իրավական ակտերի 
նախագծերը ներկայացվել են 

ՀՀ կառավարություն 

ՀՀ բնապահպանության 
նախարարություն 

2017-2019 թթ. 
պարբերաբար 

Լրացուցիչ 
ֆինանսավորում չի 

պահանջվում։ 



1 2 3 4 5 6 7 
վերաբերյալ կայացրած 
որոշումներին, մասնավո-
րապես,  շրջակա միջա-
վայրի վերաբերյալ տեղե-
կատվության ազատու-
թյան, որոշումների ընդուն-
մանը հանրության արդյու-
նավետ մասնակցության և 
դատական մատչելիու-
թյան հարցերում 

 

58 Գործատուին տրամադրել 
պետական աջակցություն  
զբաղվածության կարգա-
վորման պետական 
ծրագրերով աշխատաշու-
կայում անմրցունակ և 
հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց աշխա-
տանքի տեղավորման 
դեպքում  

Կատարելագործվել են աշխատա-
շուկայում անմրցունակ և հաշման-
դամություն ունեցող անձանց կայուն 
զբաղվածության ապահովման 
մեխանիզմները։ 
 

Ապահովվել է 
աշխատաշուկայում 

անմրցունակ և 
հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց կայուն 
զբաղվածությունը։ 

 

ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական  հարցերի 

նախարարություն 
 

ՀՀ տնտեսական զարգացման 
և ներդրումների 

նախարարություն 

2017-2019 թթ. 
պարբերաբար 

օրենքով չարգելված այլ 
միջոցներ 

 

60 
 

Բարելավել բժշկասոցիա-
լական փորձաքննության 
գործընթացը՝ նոր համա-
կարգի ձևավորմամբ, որը 
կապահովի հաշմանդա-
մության հստակ սահմա-
նում  ̀հիվանդությունը 
հաշմանդամությունից 
տարանջատող չափորոշիչ-
ների առկայությամբ 

Ներդրվել են հիվանդությունը 
հաշմանդամությունից տարանջատող 
հստակ չափորոշիչներ։ 

Իրավական ակտի 
նախագիծը ներկայացվել է 

ՀՀ կառավարություն։ 

ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի 

նախարարություն 
 

ՀՀ առողջապահության 
նախարարություն 

 

2017 թ. երկրորդ 
եռամսյակ 

Լրացուցիչ 
ֆինանսավորում չի 

պահանջվում։ 

66 ՀՀ-ում տարեցների 
սոցիալական 
պաշտպանության 
համակարգի 
բարեփոխման 
շրջանակներում սահմանել 
տարեցներին և 

Ստեղծվել են իրավական հիմքեր՝ 
- տարեցներին ու հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց տրամադրվող 
խնամքի և սոցիալական 
ծառայությունների տեսակների 
ընդլայնման, ծառայությունների որակի 
բարելավման, նոր մոդելների 

Իրավական ակտի 
նախագիծը ներկայացվել է 

ՀՀ կառավարություն։ 
 

ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի 

նախարարություն 
 

ՀՀ առողջապահության 
նախարարություն 

 

2017 թ. երկրորդ 
եռամսյակ 

 

Լրացուցիչ 
ֆինանսավորում չի 

պահանջվում։ 



1 2 3 4 5 6 7 
հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց 
մատուցվող խնամքի և 
սոցիալական 
ծառայությունների նոր 
մոդելներ, ինչպես նաև 
խնամքի 
ծառայությունների՝ 
վճարովի և համավճարի 
սկզբունքով մատուցման 
մեխանիզմներ  

ներդրման համար, 
 -տարեցների շուրջօրյա խնամքի 
հաստատություններում, տնային 
պայմաններում, ինչպես նաև 
ցերեկային կենտրոններում վճարովի և 
համավճարի սկզբունքով 
ծառայությունների տրամադրման 
համար, 
 

-տարեցների խնամքի գործող 
հաստատություններում 
ծառայությունների տեսականին ու 
որակը կատարելագործելու համար։ 

ՀՀ մշակույթի 
նախարարություն 

 
ՀՀ տարածքային 

կառավարման և զարգացման 
նախարարություն 

 
 
 

67 Մշակել ՀՀ-ում կանանց և 
տղամարդկանց հավասար  
իրավունքների և 
հավասար 
հնարավորությունների 
ապահովման 
քաղաքականության 2017-
2021 թվականների 
ռազմավարական ծրագիր 

Սահմանված են ՀՀ-ում կանանց և 
տղամարդկանց նկատմամբ 
պետական քաղաքականության 
առաջնահերթ ուղղությունները 
հասարակական կյանքի բոլոր 
ոլորտներում, անկախ սեռից, 
հավասար իրավունքների և հավասար 
հնարավորությունների ապահովմանն 
ուղղված քայլերը։ 

Իրավական ակտի 
նախագիծը ներկայացվել է 

ՀՀ կառավարություն։ 

ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի 

նախարարություն 
 
 

2017 թ. երկրորդ 
եռամսյակ 

Լրացուցիչ 
ֆինանսավորում չի 

պահանջվում։ 

69 Քայլեր ձեռնարկել  պտղի 
սեռով պայմանավորված  ̀
հղիության արհեստական 
ընդհատումների 
կանխարգելմանն ուղղված 
արդյունավետ պայքարի 
համար 
 

Ստեղծվել են պայմաններ պտղի սեռով 
պայմանավորված  ̀հղիության 
արհեստական ընդհատումների թվի 
նվազման համար։ 
 
 

Ներդրվել են գործուն 
մեխանիզմներ՝ ներառյալ 

տեղեկացվածության 
բարձրացմանն ուղղված 

արշավներ և քննարկումներ՝ 
հատկապես մարզերում, ըստ 
անհրաժեշտության՝ մշակվել 

են համապատասխան 
իրավական ակտեր։ 

 

ՀՀ առողջապահության 
նախարարություն 

 
 

ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական  հարցերի 

նախարարություն 
 

ՀՀ մարդու իրավունքների 
պաշտպանի  աշխատակազմ 

(համաձայնությամբ) 

2017-2019 թթ. 
պարբերաբար 

օրենքով չարգելված այլ 
միջոցներ 

83 Ուսումնասիրություն 
կատարել ազգային 
փոքրամասնությունների 
լեզուներով դասավանդող 
ուսուցիչների, մանկավար-

Ազգային փոքրամասնությունների 
լեզուներով դասավանդող 
ուսուցիչների վերապատրաստման 
ծրագրերում ներառված են նոր 
մոտեցումներ։ 

Ուսումնասիրությունն 
իրականացվել է, 

արդյունքները ներկայացվել 
են ՀՀ կառավարություն, 

համապատասխան 

ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարություն 

2017-2019 թթ. 
պարբերաբար 

օրենքով չարգելված այլ 
միջոցներ 



1 2 3 4 5 6 7 
ժական անձնակազմի և 
կրթական նոր ծրագրերի 
կարիքների և հնարավո-
րությունների վերաբերյալ 

փոփոխությունները 
կատարվել են։ 

84 «Հայաստանի Հանրապե-
տության աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի 
նախարարության «Վանա-
ձորի մանկատուն» պետա-
կան ոչ առևտրային կազ-
մակերպությունը  վերակազ-
մակերպել դժվարին իրա-
վիճակներում հայտնված 
երեխաներին և ընտանիք-
ներին բազմագործառույթ 
ծառայություններ տրա-
մադրող աջակցության 
կենտրոնների    

Վանաձորի մանկատանը խնամվող   
շուրջ 65 երեխայի  շուրջօրյա խնամքը 
կփոխարինվի այլընտրանքային՝ 
ցերեկային ծառայությունների:  
Վանաձոր քաղաքի կյանքի դժվարին 
իրավիճակում հայտնված երեխա-
ներին կտրամադրվեն բազմաբնույթ 
ծառայություններ։ 

Իրավական ակտի 
նախագիծը ներկայացվել է 

ՀՀ կառավարություն։ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի 

նախարարություն 
 
 
 
 
 
 
 

2017 թ.  առաջին 
եռամսյակ 

 
 
 
 
 
 

ՀՀ պետական բյուջե 
(լրացուցիչ 

ֆինանսավորում չի 
պահանջվում) 

 
 

օրենքով չարգելված այլ 
միջոցներ 

 
 

85 ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի 
նախարարության համա-
կարգի բնակչության 
սոցիալական պաշտպա-
նության հաստատություն-
ների (երեխաների խնամքի 
գիշերօթիկ հաստատու-
թյուն)  վերակազմակեր-
պում երեխայի և ընտանիքի 
աջակցության կենտրոն-
ների 

Ստեղծված են   երեխայի և ընտանիքի 
աջակցության կենտրոնները: 
Մարզում (համայնքում) կյանքի 
դժվարին իրավիճակում հայտնված 
երեխաներին տրամադրվում են 
բազմաբնույթ ծառայություններ: 
Հաստատություններում խնամվող 
շուրջ 550 երեխայի  շուրջօրյա խնամքը 
կփոխարինվի այլընտրանքային՝ 
ցերեկային ծառայությունների։  
  

Իրավական ակտի 
նախագիծը ներկայացվել է 

ՀՀ կառավարություն։ 
 

ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի 

նախարարություն 
 
 
 
 

2017 թ.  երկրորդ 
եռամսյակ 

ՀՀ պետական բյուջե 
(լրացուցիչ 

ֆինանսավորում չի 
պահանջվում) 

 
 

օրենքով չարգելված այլ 
միջոցներ 

91 Քայլեր ձեռնարկել 
ծնողների և ուսուցիչների 
շրջանում ներառական 
կրթության վերաբերյալ 
իրազեկվածության 
բարձրացման  
ուղղությամբ  

Ծնողների և ուսուցիչների շրջանում 
բարձրացել է ներառական կրության 
վերաբերյալ իրազեկվածությունը:  
Աճել է հատուկ հանրակրթական 
ուսումնական հաստատություններից 
ներառական կրթություն իրակա-
նացնող հանրակրթական 

Իրականացվել են 
իրազեկվածության 

արշավներ, ստեղծված են 
համապատասխան 

տեղեկատվական նյութեր։ 

ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարություն 

 
ՀՀ տարածքային 

կառավարման և զարգացման 
նախարարություն 

2017-2019 թթ. 
պարբերաբար 

օրենքով չարգելված այլ 
միջոցներ 



1 2 3 4 5 6 7 
ուսումնական հաստատություններ 
փոխադրված երեխաների թիվը։ 

95 Իրականացնել Սիրիայի 
փախստականների կրթա-
կան, մշակութային, սոցիա-
լական, տնտեսական 
ինտեգրման խնդիրների 
լուծմանը նպաստող 
ծրագրեր  

Ծրագրերի  իրականացման 
արդյունքում պայմաններ են ստեղծվել 
Սիրիայի փախստականների՝ 
կրթական, մշակութային, 
սոցիալական, տնտեսական կյանքին 
ինտեգրվելու համար։  

Ծրագրերն իրականացվում 
են։ 

ՀՀ սփյուռքի նախարարություն 2017-2019 թթ. 
պարբերաբար 

օրենքով չարգելված այլ 
միջոցներ 

96 ՀՀ նախարարին կից 
հասարակական 
խորհուրդներում քննարկել 
սույն գործողությունների 
ծրագրով նախատեսված 
միջոցառումների 
կատարման ընթացքը, 
ինչպես նաև համապա-
տասխան նախարարու-
թյան կողմից մարդու 
իրավունքների պաշտ-
պանությանն ուղղված այլ 
միջոցառումներ 

Մարդու իրավունքների 
պաշտպանության ոլորտում 
ապահովվել է աշխատանքների 
թափանցիկությունը, ինչպես նաև 
գործում է հարթակ մարդու 
իրավունքների պաշտպանության 
ոլորտի հարցերը քաղաքացիական 
հասարակության ներկայացուցիչների 
հետ քննարկելու համար։ 

ՀՀ նախարարին կից 
հասարակական 
խորհուրդներում 
պարբերաբար 

կազմակերպվում են 
քննարկումներ։ 

ՀՀ նախարարություններ 2017-2019 թթ. 
պարբերաբար 

Լրացուցիչ 
ֆինանսավորում չի 

պահանջվում։ 

 


