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Ք. Երևան 

Ծրագրի տևողությունը  8 Շաբաթ 
Ծրագրի հակիրճ 
նկարագիրը 

Հանրային վերահսկողության  մոնիթորինգ 

ԻՀԱ-ից պահանջվող 

Գումարի չափը 

505000 

Ներդրման գումարի չափը 5000 
Ծրագրի բյուջեն (նշել 
դրամով) 

510000 

Ծրագրի գործընկեր 
կազմակերպությունը (եթե 
առկա է) 

- 

Դիմող կազմակերպության/ների նկարագրություն (առավելագույնը կես էջ)   

<<ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ>> ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ 
ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ԵՆ 

 Պետության կողմից մարդու եւ քաղաքացու իրավունքների եւ հիմնարար 
ազատությունների երաշխավորման եւ պահպանման մոնիթորինգ, 

 Պետական կառավարման եւ հասարակական այլ օգտակար խնդիրների լուծման մեջ 
քաղաքացիների մասնակցության մոնիթորինգ, 

 Ժողովրդավարական գործընթացներին քաղաքացիներին մասնակցելու համաչափ 
հնարավորությունների ապահովում, 

 Քաղաքացիների վարքի եւ կենսակերպի մոտեցում ժողովրդավարական մշակույթին, 
իրավական կուլտուրայի, իրավական մշակույթի ձեւավորում, 

 Իշխանության կողմից հասարակության հետ երկխոսության եւ համագործակցության 
քաղաքական կամքի դրսեւորման մոնիտորինգ, 

 Քաղաքացու իրավական եւ քաղաքացիական գիտակցության ու պատասխանատվության 
բարձրացում, 

 Մոնիթորինգի տեղեկատվական, գիտահանրամատչելի, ուսումնական ռեսուրս 
կենտրոնի ստեղծում:  

 Ծրագրի նկարագրություն (առավելագույնը երկու էջ)    



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ 
ԿՈԱԼԻՑԻԱՅԻ ԱՆԴԱՄ <<ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ>> ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ 2016թթ. ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ 

ԵՐԵՎԱՆ – 13 սեպտեմբերի, 2016թ. 

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է. 

Հանրային վերահսկողության և մոնիթորինգի ենթարկել ՀՀ իրավական և դատական 
բարեփոխումների 2012-2016 թվականների ռազմավարական ծրագիրը. 

  

Միջոցառում1. ՀՀ իրավական և դատական բարեփոխումների 2012-2016 թվականների 
ռազմավարական ծրագրի իրականացման ընթացքը, ծրագրից շեղումները և ժամանակացույցից 
հետաձգումները 

Գործողություն 1.1  Պարզել ծրագրով նախատեսված ՀՀ իրավական և դատական 
բարեփոխումների գործողությունների և աշխատանքների իրականացման արդյունքների առկա 
վիճակը, իրականացված գործողությունները, 

Գործողություն 1.2  Պարզել ծրագրով նախատեսված ՀՀ իրավական և դատական 
բարեփոխումների գործողությունների և աշխատանքների իրականացման ժամանակացույցից 
շեղվելու և հետաձգելու փաստերը. 

Գործողություն 1.3  Պարզել ծրագրով նախատեսված ՀՀ իրավական և դատական 
բարեփոխումների գործողությունների և աշխատանքների իրականացման ժամանակացույցից 
շեղվելու և հետաձգելու դեպքերի վերաբերյալ պատասխանատու պետական մարմինների 
կողմից հանրային հաշվետվության ներկայացումը /զանգվածային լրատվամիջոցներով 
պարզաբանումներ, զեկույցներ, հայտարարություններ և այլն /, 

 Միջոցառում 2. ՀՀ իրավական և դատական բարեփոխումների 2012-2016 թվականների 
ռազմավարական ծրագրի իրականացման վերաբերյալ հանրային իրազեկումը 

Գործողություն 2.1  Պարզել ծրագրով նախատեսված ՀՀ իրավական և դատական 
բարեփոխումների գործողությունների և աշխատանքների իրականացման արդյունքների 
վերաբերյալ հանրային հաշվետվության հասանելիությունը և պատասխանատու մարմինների 
կողմից իրականացված միջոցառումները  հասարակության լայն շերտերի իրազեկման 
իրավունքը ապահովվելու ուղղությամբ, 

 Միջոցառում 3. ՀՀ իրավական և դատական բարեփոխումների 2012-2016 թվականների 
ռազմավարական ծրագրի իրականացման վերաբերյալ պետական մարմինների, միջազգային 
կազմակերպությունների և շահագրգիռ այլ խմբերի կողմից իրականացված հետազոտությունները 

Գործողություն 3.1  Պարզել ծրագրով նախատեսված ՀՀ իրավական և դատական 
բարեփոխումների գործողությունների և աշխատանքների իրականացման արդյունքների 
վերաբերյալ պետական մարմինների կողմից հանրային կարծիքի ուսումնասիրությունների 
կատարումը, որքանով են իրականացված բարեփոխումները նպաստել հասարակության մեջ 
իրավական և դատական համակարգի նկատմամբ վստահության ավելացմանը, 



Գործողություն 3.2.  Պարզել ծրագրով նախատեսված ՀՀ իրավական և դատական 
բարեփոխումների գործողությունների և աշխատանքների իրականացման արդյունքների 
վերաբերյալ միջազգային մարմինների ուսումնասիրությունները, 

Գործողություն 3.3 Պարզել ծրագրով նախատեսված ՀՀ իրավական և դատական 
բարեփոխումների գործողությունների և աշխատանքների իրականացման արդյունքների 
վերաբերյալ առկա է իրավական և դատական ոլորտներում ներքին հարցումներ, 
ուսումնասիրություններ` իրականացված ծրագրերի արդյունքների վերաբերյալ, 

 (Խնդրում ենք ներկայացնել խնդրի համառոտ վերլուծությունը, նկարագրել ծրագրի 
նպատակները և ինչպե՞ս եք նախատեսում հասնել այդ նպատակներին: Նշեք` ովքե՞ր են ծրագրի 
ուղղակի և անուղղակի շահառուները, ինչ մեթոդաբանություն է կիրառվելու, և որո՞նք են 
ակնկալվող արդյունքները և ազդեցությունը)  

Ակնկալվող արդյունքներ 

Արձանագրել ՀՀ կառավարության ծրագրով նախատեսված ՀՀ իրավական և դատական 
բարեփոխումների 2012-2016 թվականների ռազմավարական ծրագրի իրականացման ընթացքը, 
արդյունքները, գործողությունների և աշխատանքների իրականացման ժամանակացույցից 
շեղվելու ու հետաձգելու փաստերը, վեր հանել  դրանց  վերաբերյալ պատասխանատու 
մարմինների պարզաբանումները, պարզել դրանց հիմնավորվածությունը, թերացումների 
պատճառները`կոռուպցիոն ռիսկեր թե այլ օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ հանգամանքներ, կատարված 
աշխատանքների արդյունավետությունը, քաղաքացիների իրավունքների և շահերի 
պաշտպանության արդյունավետությունը, հասարակական կազմակերպությունների հետ 
համագործակցության բարելավումները և թերությունները, հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկերը, 
դրանց դեմ պայքարի մեխանիզմները, կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման ինդեքսը, և կատարված 
աշխատանքների արդյունքները ներկայացնել Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդին, 
միջազգային կազմակերպություններին և շահագրգիռ այլ անձանց, ինչպես նաև հանրայնացնել և 
հրապարակել ինտերնետային կայքերի` այդ թվում Իրավաբան.net‐ի միջոցով:  

 

  Հանրային վերահսկողության և մոնիթորինգի ենթարկել ՀՀ իրավական և դատական 
բարեփոխումների 2012-2016 թվականների ռազմավարական ծրագիրը. 

ՀՀ  իրավական և դատական բարեփոխումների 2012-2016 թվականների ռազմավարական ծրագրի 
իրականացման վերաբերյալ հանրային իրազեկումը 

ՀՀ  իրավական և դատական բարեփոխումների 2012-2016 թվականների ռազմավարական ծրագրի 
իրականացման վերաբերյալ պետական մարմինների, միջազգային կազմակերպությունների և 
շահագրգիռ այլ խմբերի կողմից իրականացված հետազոտությունները 

ՀՀ  իրավական և դատական բարեփոխումների 2012-2016 թվականների ռազմավարական ծրագրի 
իրականացման արդյունքների արդյունավետության գնահատում  

Արձանագրել ՀՀ կառավարության ծրագրով նախատեսված ՀՀ իրավական և դատական 
բարեփոխումների 2012-2016 թվականների ռազմավարական ծրագրի իրականացման ընթացքը, 
արդյունքները, գործողությունների և աշխատանքների իրականացման ժամանակացույցից 
շեղվելու ու հետաձգելու փաստերը, վեր հանել  դրանց  վերաբերյալ պատասխանատու 
մարմինների պարզաբանումները, պարզել դրանց հիմնավորվածությունը, թերացումների 
պատճառները`կոռուպցիոն ռիսկեր թե այլ օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ հանգամանքներ, կատարված 



աշխատանքների արդյունավետությունը, քաղաքացիների իրավունքների և շահերի 
պաշտպանության արդյունավետությունը, հասարակական կազմակերպությունների հետ 
համագործակցության բարելավումները և թերությունները, հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկերը, 
դրանց դեմ պայքարի մեխանիզմները, կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման ինդեքսը, և կատարված 
աշխատանքների արդյունքները ներկայացնել Կոռուպցիայի դեմպայքարի խորհրդին, 
միջազգային կազմակերպություններին և շահագրգիռ այլ անձանց, ինչպես նաև հանրայնացնել և 
հրապարակել ինտերնետային կայքերի` այդ թվում Իրավաբան.net-ի միջոցով: 

Ժամանակացույց 

(Խնդրում ենք ներկայացնել ծրագրի ժամանակացույցը՝ հետևելով առաջարկվող աղյուսակին: 
Անհրաժեշտության դեպքում կարող եք ավելացնել լրացուցիչ տողեր:)  

Շաբաթ Գործողություն 
1-3 

 

4-6 

Հանրային վերահսկողության և մոնիթորինգի ենթարկել ՀՀ իրավական և դատական 
բարեփոխումների  2012-2016 թվականների ռազմավարական ծրագիրը. 

ՀՀ իրավական և դատական բարեփոխումների 2012-2016 թվականների 
ռազմավարական ծրագրի իրականացման վերաբերյալ հանրային իրազեկումը 

  
7-8 ՀՀ իրավական և դատական բարեփոխումների 2012-2016 թվականների 

ռազմավարական ծրագրի իրականացման վերաբերյալ պետական մարմինների, 
միջազգային կազմակերպությունների և շահագրգիռ այլ խմբերի կողմից իրականացված 
հետազոտությունները 

  

 Բյուջե / Հավելված Budget 

(Խնդրում ենք ներկայացնել մանրամասն բյուջե՝ առանձին տողերով՝ ըստ դասակարգումների) 

1. Աշխատակազմ (ծրագրի աշխատակազմ 
աշխատավարձ և փորձագետների 
հոնորարներ` ներառյալ ՀՀ օրենսդրությամբ 
նախատեսված հարկերն ու պարտադիր 
վճարները) 

430000 

2. Ճանապարհածախս (միայն տաքսի 
ծառայության վճար) 

5000 

3. Գրասենյակային պարագաներ 5000 
4. Զեկույց,  20000 
5. Զեկույցի ներկայացում 50000 
Ընդամենը 510000 

 

 Այլ տեղեկատվություն 

 Այլ կազմակերպություններ, որոնց ներկայացրել եք սույն ծրագիրը և ձեր դիմումի կարգավիճակը 

 Վերջին երեք տարիներին կազմակերպության կողմից իրականացված ծրագրերի ցանկ 



 
# 

Ծրագրի 
անվանումը 

Ֆինանսավորող 
կազմակերպություն 

Ծրագրի 
արժեքը 

Ծրագրի 
ժամանակահատվածը 

  -                     - - - 

 Ծրագրի առաջարկը պետք է ստորագրված լինի ՔՀԿ-ի ղեկավարի կամ ծրագրի ղեկավարի 
կողմից և կնքված լինի ՔՀԿ-ի կնիքով: 

 Դրամաշնորհային հայտին կից ներկայացվելիք փաստաթղթերի  ցանկ 

1. ՔՀԿ (ների) և ԶԼՄ-ների կանոնադրության պատճենը. 
2. ՔՀԿ (ների) և ԶԼՄ-ների պետական գրանցման վկայականի պատճենը` ներառյալ բոլոր 

ներդիրների պատճենները. 
3. ԻՀԱ-ի կողմիցկազմակերպված հակակոռուպցիոն ուսուցումների մասնակցության 

վկայականի պատճենը. 
4. Հարկվճարողների հաշվառման համարի (ՀՎՀՀ) պատճենը. 
5. Բանկային հաշվեհամարի վերաբերյալ տեղեկություն՝ հաստատված բանկի կողմից 

(անհրաժեշտության դեպքում հաղթող ճանաչված հայտատուները պետք է ներկայացնել 
նաև քաղվածք բանկից). 

6. Ծրագրի հիմնական աշխատակազմի ինքնակենսագրականները, 
7. Եթե ծրագրի ղեկավարը ՔՀԿ-ի ղեկավարը չէ, ապա ՔՀԿ ղեկավարի կողմից ծրագրի 

ղեկավարին տրված լիազորագիրը. 
8. Պարտավորագիր-նամակներ` համատեղ ներկայացվելիք ծրագրերի դեպքում:                      

 

Ծրագրի ղեկավար`                       Գ.Գրիգորյան                   


