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Այժմ 75 երկրի կառավարություն անդամակցում է 
նախաձեռնությանը 



Հայաստանի 
Հանրապետությունը ԲԿԳ-ում 

Հայաստանի Հանրապետությունն 

անդամակցել է նախաձեռնությանը 2011-ի 

նոյեմբերին: «Բաց կառավարման 

գործընկերություն» նախաձեռնությանը 

միանալու որոշումն արտահայտում է 

Հայաստանի պատրաստակամությունն 

առավել թափանցիկություն և 

հաշվետվողականություն ապահովել 

հանրային ծառայություններ մատուցելիս: 

 



ԲԿԳ հայաստանյան Գործողությունների ծրագրի մշակման 

աշխատանքային խումբը ձևավորվել է 2012 թվականի 

հունվարին` ՀՀ վարչապետի որոշման համաձայն, որի կազմում 

ընդգրկվել են ՀՀ պետական գերատեսչությունները 

ներկայացնող 9 պաշտոնյա և Հայաստանի քաղաքացիական 

հասարակության 8 ներկայացուցիչ: 

 

www.ogp.am 



www.ogp.am 

Բաց կառավարման նախաձեռնության շրջանակներում 

Հայաստանը մշակել և ընդունել է արդեն չորս 

Գործողությունների ծրագիր՝ 2012-2014, 2014-1016 և 2016-

2018 և 2018-2020 թվականների համար: Առաջին երեքն 

արդեն իրականացվել են: 

Չորրորդ Գործողությունների ծրագիրը ՀՀ կառավարության 

արձանագրային որոշմամբ հաստատվել է 2018 թվականի 

նոյեմբերին: 



 

ÆÝýáñÙ³óÇ³ÛÇ ³½³ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ/2006 

ԲԿԳ արժեքները 

 ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ 



 

ÆÝýáñÙ³óÇ³ÛÇ ³½³ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ/2006 

ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 Ֆինանսական թափանցիկություն 

 Նախատեսում է բյուջեի և դրա կատարողականի մասին 
ամբողջական, մանրամասն տեղեկատվության 
պարբերաբար հրապարակում:  

 Տեղեկատվության մատչելիություն 

 նախատեսում է տեղեկություն ստանալու իրավունքի 
սահմանադրական երաշխիքներ, Տեղեկատվության 
ազատության մասին օրենքի առկայություն: 

 

 

 



 

ÆÝýáñÙ³óÇ³ÛÇ ³½³ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ/2006 

ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅՈՒՆ 
 Հանձնառությունների օրինակներ կարող են 

լինել այնպիսիք, որոնք. 

 Կապահովեն, օրինակ, տեղական և պետական 
բյուջեների վերաբերյալ հստակ և պարբերաբար 
թարմացվող տեղեկությունների հրապարակայնությունը 
և մատչելիությունը,  

 կուժեղացնեն  Տեղեկատվության ազատության 
իրավունքի մեխանիզմները (օրինակ` ՏԱ 
հանձնակատարի ինստիտուտ կամ ՏԱ անկախ 
բողոքարկման մարմին) 

 կնպաստեն որոշումների կայացման գործընթացի 
թափանցիկությանը: 

 

 



 

ÆÝýáñÙ³óÇ³ÛÇ ³½³ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ/2006 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 Հանրային ներգրավվածությունը կամ մասնակցությունը 

բաց կառավարման առանցքն է:  
 

 

 Բաց կառավարումը պահանջում է որոշումների 

ընդունման և կառավարման գործընթացներում 

քաղաքացիների մասնակցության և 

ներգրավվածությայն բացություն` ապահովելով 

քաղաքացիների հիմնարար իրավունքների 

պաշտպանությունը: 

 

 



 

ÆÝýáñÙ³óÇ³ÛÇ ³½³ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ/2006 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 Հանձնառությունները պետք է վերաբերեն որոշումների կայացման 

գործընթացներում հանրության անմիջական մասնակցությանը, 

հնարավորություն ընձեռեն մարդկանց լսելի դարձնել իրենց 

առաջարկները, դիտարկումները:  

 

Օրինակներ` 

 կապահովեն հանրահավաքների, խոսքի, մամուլի  
ազատության իրավունքների դրսևորումները, 

 կբարեփոխեն  ՀԿ-ների կամ անկախ միությունների 
իրավական դաշտը 

 կնպաստեն կառավարման համակարգի 
ապակենտրոնացմանը:  

 

 



 

ÆÝýáñÙ³óÇ³ÛÇ ³½³ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ/2006 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 Այնպիսի որոշումների, կարգավորող մեխանիզմների առկայություն, 

որոնցով պաշտոնյաները կպարտավորվեն հիմնավորել իրենց 

գործողությունները և պատասխանատվություն կստանձնեն 

ձախողումների համար:  

 Հանձնառությունների օրինակներ կարող են լինել. 

 տեղեկատվության տրամադրման մերժման կարգի 
բարելավում  կամ ընդունում, 

 արդարադատության մատչելիության բարելավում, 

 հանրության  կարծիքին տեղեկանալու մեխանիզմների 
մշակում կամ բարելավելում : Օրինակ` 
հակակոռուպցիոն թեժ գիծ, ինտերնետային հարթակներ և 
այլն: 



ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ 

 Կառավարությունն ապահովում է նոր տեխնոլոգիաների 

մատչելիությունը և համընդհանուր կիրառումը: Նոր 

տեխնոլոգիաների միջոցով առավել մատչելի է դարձնում 

պաշտոնական տեղեկատվությունը, ապահովում 

կառավարման համակարգում հանրային 

ներգրավվածությունը և կառավարության 

հաշվետվողականությունը: 

 Հանձնառությունները պետք է պարունակեն այնպիսի 

գործողություններ, որոնք ուղղված լինեն նոր 

տեխնոլոգիաների կիրառմամբ թափանցիկության և 

հաշվետվողականության բարձրացմանը: 

 

 



ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ 

  

 Հանձնառություններում պետք է հստակ նշվեն, 

թե է-կառավարման տվյալ գործիքն ինչպես է 

զարգացնում տեղեկատվության 

ազատությունը, հանրային մասնակցությունը 

և հաշվետվողականությունը: 

 
 

 



Հանձնառությունները 

1. Նկարագրական մաս 

• Հստակ ձևակերպված գործողություն,  

• ազդեցության շրջանակը, օգտվողների քանակը 

• համապատասխանությունը ԲԿԳ արժեքներից 

մեկին,  

• չափելի,  

• վերջնական արդյունքը: 

 

 

 



Հանձնառությունները 

2. Իրականացման ժամանակացույցը 

3. Իրականացնող պետական մարմինը 

4. Պատասխանատու պետական մարմինը 

5. Ֆինանսավորումը 

6. Գործընկեր կազմակերպությունը (եթե առկա է) 

7. Վերջնական արդյունքի հասանելիությունը` 

շահառուների թվով ներկայացված: 

 



Քաղված դասերը՝ 
ա) համակարգող պետական մարմինը և ժամանակային, և 

բովանդակային առումով ավելի լայնածավալ իրազեկում 
պետք է իրականացնի ԲԿԳ արժեքների, 
մարտահրավերների և գործընթացների վերաբերյալ, 

բ) պետական մարմիններից և քաղհասարակության 
կառույցներից ստացված առաջարկությունները պետք է 
հրապարակվեն և լայնորեն տարածվեն, 

գ) քաղհասարակության կառույցները պետք է ավելի 
շահագրգիռ վերաբերմունք դրսևորեն ԲԿԳ 
նախաձեռնության նկատմամբ, 

դ) ԲԿԳ նախաձեռնության շուրջ անհրաժեշտ է դոնորների և 
քաղաքացիական հասարակության կառույցների միջև 
ավելի ակտիվ երկխոսություն  

 



Օգտակար հղումներ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ԲԿԳ միջազգային նախաձեռնության պաշտոնական 

կայքը`  www.opengovpartnership.org 
 

2. ԲԿԳ նախաձեռնության հայաստանյան պաշտոնական 

կայքը`     www.ogp.am 
 

3. Բաց կառավարության ուղեցույց (անգլերեն)` 

www.opengovguide.com 
 

4. ԲԿԳ միջազգային նախաձեռնության կայքում 
Հայաստանի էջը` 

 www.opengovpartnership.org/country/armenia 



 

ÆÝýáñÙ³óÇ³ÛÇ ³½³ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ/2006 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 
Լիանա Դոյդոյան 

http://www.foi.am/

