
 
 

«Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունը և 

դրանից բխող 2020-2022թթ. գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ 

կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1978-Լ որոշման N 1 

հավելվածի Բաժին VI-ի համաձայն՝  

• Համակարգող խորհրդի (այսուհետ՝ Խորհուրդ) կազմում ներառվում է յոթ 

քաղաքացիական հասարակության կազմակերպության մեկական 

ներկայացուցիչ։ Խորհրդի կազմում քաղաքացիական հասարակության 

կազմակերպությունների ներկայացուցիչները (այսուհետ` հասարակական 

կազմակերպություններ) ներգրավվում են մրցութային կարգով: Խորհուրդը 

համարվում է ձևավորված` անկախ խորհրդի կազմում քաղաքացիական 

հասարակության ներկայացուցիչների ներգրավումից: 

• Հասարակական կազմակերպությունները հայտերը ներկայացնում են 

Նախարարություն` հայտարարությունը հրապարակվելու հաջորդ օրվանից սկսած 10 

օրվա ընթացքում: 

• Հայտ կարող են ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետությունում 

սահմանված կարգով գրանցված այն հասարակական կազմակերպությունները, 

որոնք`  

1) ունեն մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտի հինգ և ավելի 

տարվա գործունեության փորձ` վերջին հինգ տարիների ընթացքում. 

2) պարբերաբար ներկայացրել են առաջարկություններ մարդու 

իրավունքների պաշտպանության նախորդ գործողությունների ծրագրերի, 

ռազմավարության կամ դրանից բխող գործողությունների ծրագրերի վերաբերյալ, 

կամ կատարել և ներկայացրել են դրանց առնչվող հետազոտություններ ու 

զեկույցներ կամ մասնակցել են դրանց շուրջ կազմակերպված հանրային 

քննարկումներին:  



• Հասարակական կազմակերպությունը հայտին կից ներկայացնում է այն 

փաստաթղթերը, որոնք փաստում են ամրագրված պահանջներին (չափանիշներին) 

հասարակական կազմակերպության համապատասխանությունը: 

• Հասարակական կազմակերպությունը հայտում նշում է այն լիազոր 

ներկայացուցչի վերաբերյալ տվյալները (անունը, ազգանունը, անձնագրային 

տվյալները, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն), որը պետք է 

ներկայացնի կազմակերպությունը Խորհրդում, այդ թվում՝ նիստերին 

մասնակցության միջոցով: Նիստերին մասնակցելու իրավասություն ունի միայն 

լիազոր ներկայացուցիչը, վերջինիս մասնակցության անհնարինության դեպքում 

կազմակերպության այլ ներկայացուցիչը՝ նիստից առնվազն 1 օր առաջ  

Նախարարությանը ծանուցելու դեպքում:  

• Հայտը և կից ներկայացվող փաստաթղթերը (այսուհետ` փաստաթղթեր) 

կարող են հանձնվել առձեռն, ուղարկվել փոստով կամ ներկայացվել 

հայտարարության մեջ նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին` էլեկտրոնային 

թվային ստորագրությամբ հաստատված կամ ստորագրված և սկանավորված: 

• Փոստով ուղարկված փաստաթղթերը համարվում են ժամկետում 

ներկայացված, եթե՛ դրանք հանձնվել են փոստ` մինչև ամրագրված ժամկետի 

ավարտը (10-օրյա ժամկետում): 

• Փոստով և էլեկտրոնային եղանակով ուղարկված փաստաթղթերի ստացման 

վերաբերյալ հասարակական կազմակերպությունը ծանուցվում է փաստաթղթերն 

ստանալուն հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում` իր կողմից 

ներկայացված էլեկտրոնային փոստի հասցեով: 

• Ներգրավումն անցկացվում է երկու փուլերով: Առաջին փուլում ստուգվում է 

փաստաթղթերի ամբողջականությունը և համապատասխանությունը: 

Հասարակական կազմակերպությունների կողմից ներկայացված փաստաթղթերի 

համապատասխանությունը սահմանված պահանջներին որոշում է 

արդարադատության նախարարությունը: 

• Փաստաթղթերը թերի լինելու կամ անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկին 

չհամապատասխանելու դեպքերում հայտ ներկայացնողը դրա մասին ծանուցվում է 



երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում (հեռախոսով, էլեկտրոնային փոստով կամ 

գրավոր) և նրան տրամադրվում է երկու աշխատանքային օր թերությունները 

շտկելու համար: 

• Սահմանված ժամկետում թերությունները չշտկելու դեպքում հասարակական 

կազմակերպության ներկայացրած հայտին ընթացք չի տրվում: 

• Եթե սահմանված չափանիշներին համապատասխանում են առավելագույնը 7 

հասարակական կազմակերպություններ, ապա այդ կազմակերպությունները 

փաստաթղթային փուլի արդյունքների հիման վրա ընդգրկվում են խորհրդի 

կազմում:  

• Եթե սահմանված չափանիշներին համապատասխանում է 7-ից ավելի 

հասարակական կազմակերպություն, ապա անցկացվում է մրցույթի երկրորդ փուլ, 

որի ժամանակ առաջին փուլն անցած կազմակերպությունների թեկնածությունները 

քննարկվում են Խորհրդի նիստում և ըստ խորհրդի առաջարկության ընտրվում է 7 

կազմակերպություն՝ հաշվի առնելով նաև մարդու իրավունքների ոլորտային 

ներկայացվածությունն ապահովելու անհրաժեշտությունը: 

• Նախարարությունը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ապահովում է 

մրցույթի արդյունքների մասին տեղեկատվության տեղադրումը Հայաստանի 

Հանրապետության արդարադատության նախարարության պաշտոնական 

www.moj.am կայքում: 

• Նախարարությունը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում մրցույթի 

արդյունքների մասին տեղեկատվությունն ուղարկում է մրցույթի առաջին փուլը 

հաղթահարած հասարակական կազմակերպություններին՝ իրենց կողմից 

ներկայացված էլեկտրոնային փոստի հասցեով: 

 

 


