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Օգոստոս 2020  
 
 
Մշակված է՝  
 
ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալություն  
Ժողովրդավարության, կոնֆլիկտի և մարդասիրական աջակցության բյուրո  
Ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և կառավարման գերազանցության կենտրոն  
 

 

 

 
Ծանուցում. Սույն փաստաթղթում արտահայտված կարծիքները փորձագետների և ծրագրի այլ 
հետազոտողների կարծիքներն են և անպայման չեն արտացոլում USAID- ի կամ FHI 360- ի 
տեսակետները:  
 
Սույն հրապարակումը հնարավոր չէր լինի առանց բազմաթիվ անհատների և կազմակերպությունների 
ներդրումների: Մենք հատկապես շնորհակալ ենք մեր իրականացնող գործընկերներին, որոնք 
կրիտիկական դեր ունեցան փորձագիտական խմբերի հանդիպումների կազմակերպման և երկրի 
հաշվետվությունները գրելու գործում: Մենք շնորհակալ ենք նաև ՔՀԿ ներկայացուցիչներին և 
փորձագետներին, ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության գսործընկերներին և միջազգային 
դոնորներին, որոնք յուրաքանչյուր երկրում մասնակցեցին փորձագիտական խմբերի հանդիպումներին: 
Նրանց գիտելիքները, ընկալումները, գաղափարները, դիտարկումները և ներդրումները այն հիմքն են, որի 
վրա ներկայացվել է այս ցուցանիշը: 
 

 
 

 

 
Գործընկեր 
 
Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամ (ՔԶՀՀ) 
Գագիկ Վարդանյան, գործադիր տնօրեն  
Սոնյա Մսրյան, փորձագետ 
 
 

 

 

 

 

 

 
Շապիկի լուսանկար՝ Ստեփանակերտ, Արցախի (Լեռնային Ղարաբաղ) մայրաքաղաք, ավերվել է 

ադրբեջանական և թուրքական զինուժի կողմից 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում:   
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ՔՀԿ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ: 3.6

 
Հայաստանի Հանրապետությունը 2020 թվականին բախվեց երկու լուրջ ճգնաժամերի՝ COVID-19 

համավարակին և Ադրբեջանի դեմ պատերազմին։ Դրանք թուլացրեցին երկրի տնտեսությունը և 

քաղաքական անկայունության խորացման պատճառ դարձան:  

COVID-19 համավարակի առաջին դեպքը երկրում արձանագրվեց մարտ ամիսին։ Համավարակի հետագա 

տարածումը կանխելու նպատակով ապրիլին կառավարությունը հայտարարեց արտակարգ դրություն, 

որը ենթադրում էր ճանապարհորդությունների սահմանափակումներ, պարտադիր ինքնամեկուսացում, 

հասարակական հավաքների (ներառյալ բողոքների և ցույցերի) և ԶԼՄ-ների գործունեության 

սահմանափակումներ, դիմակ կրելու պարտադիր պահանջ, սոցիալական հեռավորության պահպանում, 

ինչպես նաև դպրոցների, համալսարանների և ոչ առաջնային բիզնեսների գործունեության դադարեցում։ 

Հուլիսին COVID-19-ով վարակման դեպքերի և մահացության տեմպերը սկսեցին նվազել, և շատ 

սահմանափակումներ մեղմվեցին։ 2020 թվականի դեկտեմբերի վերջի դրությամբ երկիրը գրանցել էր 

COVID-19-ով վարակման 160,000 դեպք (ընդհանուր բնակչության 5,4 տոկոսը), որից 2800-ը՝ մահվան 

ելքով։ 

2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանը Թուրքիայի աջակցությամբ հարձակվեց Արցախի 

Հանրապետության վրա (հայտնի նաև որպես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն): Ռազմական 

դրություն մտցվեց ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Արցախում: Քառասունչորսօրյա պատերազմն 

ավարտվեց նոյեմբերի 9-ին` Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև հրադադարի 

հայտարարության ստորագրմամբ: Պատերազմը սարսափելի հետևանքներ ունեցավ ինչպես Արցախի, 

այնպես էլ Հայաստանի համար. ավելի քան 5000 զինծառայող և քաղաքացիական անձ սպանվեց 

ռազմական գործողությունների պատճառով, ավելի քան 10 000 մարդ վիրավորվեց, շուրջ 90 000 

արցախցի (բնակչության ավելի քան 60 տոկոսը) տեղահանվեց, վնասվեցին խոշոր ենթակառուցվածքներ, 

Արցախի Հանրապետությունը կորցրեց տարածքներ՝ ներառյալ ռազմավարական նշանակություն ունեցող 

Շուշի քաղաքը։ Հայտարարության պայմաններից ելնելով՝ Արցախում տեղակայվեցին ռուսական ուժերը՝ 

իրականացնելու խաղաղապահ առաքելություն: 

Պատերազմի ողջ ընթացքում իշխանական քարոզչությունը թաքցնում էր իրականությունը: Հանրությունը 

տեղյակ չէր, թե ինչ է տեղի ունենում Արցախում, իսկ նոյեմբերի 9-ի խաղաղության համաձայնագիրը ՀՀ 

վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ստորագրվեց առանց հանրային քննարկման: Համաձայնագրի 

ստորագրումից անմիջապես հետո Երևանում տեղի ունեցան բռնություն պարունակող ցույցեր, և 

քաղաքական միջավայրը դարձավ ավելի ու ավելի անկայուն։ Քաղաքական կուսակցությունների 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔՀԿ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 
 

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ 
 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  
 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ  
 

ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ 
 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄ 

ԶԱՐԳԱՑԱԾ  ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ  ԽՈՉԸՆԴՈՏՎԱԾ 
ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒն   ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ                    ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒն 

 
 

Մայրաքաղաք: Երևան 

Բնակչություն: 3,011,609 

Մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ (PPP): $13,654 

Մարդկային զարգացման ինդեքս: Բարձր (0.776) 

Ազատության աստիճանը: Մասնակի ազատ (55/100) 
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կոալիցիան, որը հիմնականում ներառում էր նախորդ կառավարության կողմնակիցներին, սկսեց բողոքի 

ակցիաներն ընդդեմ վարչապետի և նրա կաբինետի: Ցուցարարները պահանջում էին  վարչապետի 

հրաժարականը և նրա փոխարեն առաջարկում նախկին վարչապետ Վազգեն Մանուկյանի 

թեկնածությունը։ Սակայն բողոքի այս ակցիաները չստացան հասարակական լայն աջակցություն. 

բնակչության մեծամասնությունը ցանկանում էր հասնել քաղաքական կայունության: 

Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի (IRI) կողմից 2021 թվականի փետրվարին իրականացված 

համապետական հետազոտությունը հաստատում էր, որ այդ պահին երկրի առջև ծառացած 

ամենակարևոր հիմնախնդիրը քաղաքական անկայունությունն էր։ Հարցման մասնակիցների 33 տոկոսը 

նշել էր, որ կքվեարկի իշխող կուսակցության օգտին, եթե ընտրությունները տեղի ունենային հաջորդ 

կիրակի։ Դեկտեմբերի վերջին վարչապետը քաղաքական կուսակցություններին առաջարկեցանցկացնելու 

խորհրդակցություններ՝ 2021 թվականին տեղի ունենալիք հնարավոր արտահերթ ընտրությունների 

վերաբերյալ։ 

Ընդհանուր առմամբ, համավարակի ընթացքում հայտարարված արտակարգ իրավիճակը և պատերազմի 

ժամանակ սահմանված ռազմական դրությունը հանգեցրին մարդու իրավունքների և հանրային 

ազատությունների նշանակալի սահմանափակումների, ներառյալ խոսքի ազատությունը, հավաքների 

ազատությունը և տեղեկատվության հասանելիության իրավունքները։ Ստեղծված իրավիճակը ուժեղ 

հարված հասցրեց նաև Հայաստանի տնտեսությանը․ 2020 թվականին համախառն ներքին արդյունքը 

(ՀՆԱ) նվազեց մոտավորապես 7,2 տոկոսով։ Միևնույն ժամանակ, կառավարությունը ցույց տվեց, որ 

պատրաստչէ լուծելու հասարակության առջև ծառացած բարդ խնդիրները։ Փոխարենը՝ համաճարակի և 

պատերազմի ընթացքում ակտիվ դեր խաղացին Քաղաքացիական հասարակության 

կազմակերպությունները (ՔՀԿ)՝ մեծ ծավալի մարդասիրական օգնություն և աջակցություն ցուցաբերելով 

տուժած մարդկանց և խոցելի խմբերին: 

ՔՀԿ ոլորտի ընդհանուր կայունությունը հիմնականում անփոփոխ է մնացել 2020 թվականի ընթացքում: 

ՔՀԿ-ների կազմակերպչական կարողությունները բարելավվել են 2020 թվականին, ինչը պայմանավորված 

է ոլորտում թվայնացման առաջխաղացմամբ և առցանց կառավարման գործիքների օգտագործման աճով, 

ինչպես նաև ճգնաժամային պայմաններում ՔՀԿ-ների գործելու և հարմարվելու ունակությամբ: 

Փոխարենը հետընթաց է նկատվել ՔՀԿ-ների շահերի պաշտպանության առումով, քանի որ 

կառավարության հետ ֆորմալ և ոչ ֆորմալ Ջատագովության  մեխանիզմները դադարել են գործել։ 

Համաձայն Արդարադատության նախարարության (ԱՆ) ներկայացրած վիճակագրության, 2020 

թվականի վերջի դրությամբ պետական ռեգիստրում գրանցված է 5,136 հասարակական 

կազմակերպություն (2019 թվականի 4,794-ի համեմատ) և 1,335 հիմնադրամ (2019 թվականի 1,212-ի 

համեմատ)։ Տարեվերջի դրությամբ 229 իրավաբանական անձանց միություններ դեռևս գրանցված են 

մնում ռեգիստրում, թեև, համաձայն 2017 թվականի օրենսդրական փոփոխությունների, իրավաբանական 

անձանց միություններն այլևս չեն կարող համարվել իրավական մարմիններ և պետք է փոփոխեն իրենց 

կանոնադրությունները՝ վերագրանցվելով կա՛մ որպես հիմնադրամներ, կա՛մ որպես հասարակական 

կազմակերպություններ: 

 

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ: 3.6 

2020 թվականին ՔՀԿ ոլորտը կարգավորող 

իրավական միջավայրը նշանակալի 

փոփոխությունների չի ենթարկվել։ 

ՔՀԿ-ները կարող են գրանցվել որպես անդամության 

վրա հիմնված հասարակական 

կազմակերպություններ, որոնց գործունեությունը 

կարգավորվում է «Հասարակական 

կազմակերպությունների մասին» օրենքով, կամ որպես 

անդամության վրա չհիմնված հիմնադրամներ, որոնք 

կարգավորվում են «Հիմնադրամների մասին» 
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օրենքով։ Ընդհանուր առմամբ, ՔՀԿ-ները գրանցման ընթացքում խոչընդոտների չեն բախվում, քանի որ 

ընթացակարգերը պարզ են և հստակ ձևակերպված: Սկսած 2019 թվականից՝ ՔՀԿ-ները կարող են 

գրանցվել ԱՆ պետական ռեգիստրի մարզային գրասենյակներում։ Դեռևս ՔՀԿ-ների համար ստեղծված չէ 

առցանց գրանցման համակարգ։ Պաշտոնապես հասարակական կազմակերպության գրանցումն 

իրականացվում է առավելագույնը տասն օրվա ընթացքում, իսկ հիմնադրամների գրանցումը՝ տասնհինգ 

օրվա ։ Երկու դեպքում էլ գրանցումն արժի մոտ 20 ԱՄՆ դոլար։ Գրանցումը պարտադիր չէ, քանի դեռ 

ՔՀԿ գործունեությունը համապատասխանում է ընդհանուր իրավական կարգավորումներին, և ՔՀԿ-ն 

ներգրավված չէ ֆորմալ ֆինանսական գործարքներում։ Այսպիսի չգրանցված քաղաքացիական 

հասարակության նախաձեռնություններին հասանելի են ֆինանսավորման այնպիսի աղբյուրներ, ինչպես 

դրամահավաքներն են կամ տեղական նվիրատվությունները։ Ի տարբերություն գրանցման 

ընթացակարգերի՝ փակման և լուծարման գործընթացները շարունակում են լինել բարդ: Այդ պատճառով 

գործող կազմակերպությունները մնում են պաշտոնապես գրանցված՝ դրանով իսկ խաթարելով ոլորտի 

վերաբերյալ վիճակագրությունը: 

ՔՀԿ-ների ներքին կառավարումն իրականացվում է «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» և 

«Հիմնադրամների մասին» օրենքներով, որոնք սահմանում են հոգաբարձուների խորհրդի, վերահսկիչ 

կոմիտեի, գործադիր մարմնի և անդամների դերերն ու պատասխանատվությունների շրջանակը։ 

Միևնույն ժամանակ, օրենքը սահմանափակում է ՔՀԿ-ների ներքին գործերին պետության կամ որևէ այլ 

երրորդ կողմի արտաքին միջամտության հնարավորությունը։ 

ՔՀԿ-ների գործունեության ոլորտների թույլատրելի շրջանակը սահմանափակված չէ, եթե այն 

համապատասխանում է ընդհանուր իրավական պահանջներին։ Հասարակական կազմակերպությունների 

մասին օրենքը թույլ է տալիս ՔՀԿ-ներին ներկայացնել իրենց շահառուների շահերը դատարանում 

նոտարի կողմից վավերացված լիազորագրի առկայության դեպքում։ ՔՀԿ-ները կարող են հանրային շահը 

դատարանում ներկայացնել միայն բնապահպանական ոլորտի խնդիրների դեպքում, ինչը, սակայն, 

ենթադրում է բարդ բյուրոկրատական գործընթացներ։ «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» 

օրենքի փոփոխությունները, որոնք ընդունվել են 2020 թ. մարտին, ենթադրում են ՔՀԿ-ի 

հաշվետվությանը ներկայացվող նոր պահանջներ: Ըստ այդ պահանջների՝ հասարակական 

կազմակերպությունները պետք է տարեկան հաշվետվություններ հրապարակեն իրենց առաքելության և 

նպատակների, իրականացրած ծրագրերի, եկամուտների, ծախսերի և այլնի վերաբերյալ: Պետական 

եկամուտների կոմիտեի (ՊԵԿ) նախագահի հրամանով սահմանվել է հաշվետվությունների ներկայացման 

կարգը և տրամադրվել են ձևանմուշներ ու հաշվետվությունների ներկայացման պահանջներ, որոնք 

գործողության մեջ են մտել 2021 թվականի մայիսին: Փոփոխությունների վերջնական տարբերակը զգալի 

բարելավված էր առաջին նախագծի համեմատ. այն հաշվի էր առնում ՔՀԿ առաջարկությունները` 

սահմանափակելու համար տեղեկատվության այն շրջանակը, որը նրանցից պահանջվում էր ներկայացնել: 

Չնայած հաշվետվությունների ներկայացման նոր պահանջները որոշակի լրացուցիչ բեռ են ենթադրում 

ՔՀԿ-ների համար, վերջիններս, ընդհանուր առմամբ, այս փոփոխություններն ընկալում են դրական՝ 

համարելով, որ դրանք կնպաստեն ոլորտի ընդհանուր թափանցիկության ու հաշվետվողականության 

բարձրացմանը։ 

2020 թվականին Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը (ԱՍՀՆ) հրապարակեց 

«Կամավորական գործունեության և կամավոր աշխատանքի մասին» օրենքի նախագիծը, որը նախորդ՝ 

2017-2018 թվականներին քննարկված տարբերակի համեմատ էապես բարելավված էր։ Կամավորների 

վերաբերյալ տեղեկատվության կառավարման առումով նոր նախագիծն ավելի քիչ սահմանափակումներ 

և առավել ճկուն ընթացակարգեր է ենթադրում կազմակերպությունների համար:  

2020 թվականի ապրիլին Կառավարությունը նախաձեռնությամբ փոփոխություններ կատարվեցին 

«Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքում: Դա հնարավորություն տվեց չհրապարակելու 

բնապահպանական տեղեկություն, եթե այդ տեղեկության հրապարակումը կարող է բացասաբար 

անդրադառնալ շրջակա միջավայրի վրա: ՔՀԿ-ները և Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական 

հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի անդամները դեմ էին այդ 

փոփոխություններին, և ավելի քան 230 ՔՀԿ-ներ պահանջում էին չեղարկել դրանք։ 

Հայաստանում, ընդհանուր առմամբ, երաշխավորված են հավաքների և խաղաղ հանրային բողոքի 

ակցիաներին մասնակցելու իրավունքները։ Այնուամենայնիվ, ինչպես COVID-19 համավարակի 
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պատճառով հայտարարված արտակարգ դրության, այնպես էլ Արցախյան պատերազմի ընթացքում 

հայտարարված ռազմական դրության հետևանքով զգալիորեն սահմանափակվեցին քաղաքացիական 

իրավունքներն ու քաղաքական ազատություններ՝ ներառյալ հավաքների ազատությունը, տեղաշարժվելու 

և խոսքի ազատությունը, անձնական կյանքի իրավունքը: Չնայած այս սահմանափակումները 

ժամանակավոր բնույթ էին կրում, մտահոգություններ կան, որ դրանք կարող են ունենալ երկարաժամկետ 

ազդեցություն։ Ի լրումն՝ ըստ Human Rights Watch-ի և CIVICUS-ի մոնիտորինգային զեկույցների՝ 

համավարակով պայմանավորված՝ հավաքների ազատության սահմանափակումները հաճախ կիրառվում 

էին ընտրովի․ դրանք առավել խիստ էին ընդդիմության կազմակերպած բողոքների ցույցերի դեպքում, 

մինչդեռ կառավարական խմբերի կազմակերպած հավաքները թույլատրվում էին: Թեև 

Սահմանադրությունը երաշխավորում է խոսքի ազատությունը, և ՔՀԿ-ները կարող են ազատորեն 

զբաղվել հանրային հարցերով և հանդես գալ քննադատությամբ, շատ ՔՀԿ-ներ, պայմանավորված 

երկրում ստեղծված իրավիճակով, նախընտրեցին կիրառել ինքնագրաքննություն: 

ՔՀԿ ոլորտի վրա ազդել են նաև ընդհանուր հանրային բևեռացումը և լարված քաղաքական միջավայրը: 

ՔՀԿ ներկայացուցիչների դեմ բազմաթիվ բողոքների, ցույցերի և խոսքով հարձակումների դեպքեր են 

արձանագրվել, իսկ ՔՀԿ մի քանի գրասենյակների վրա նույնիսկ եղել են ֆիզիկական հարձակումներ՝  

կազմակերպված հիմնականում ազգայնամետ ուժերի կողմից: Օրինակ՝ Բաց հասարակության 

հիմնադրամների (ԲՀՀ) գրասենյակի շենքը հարձակման ենթարկվեց 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի 

գիշերը։ Ո՛չ կառավարությունը, ո՛չ էլ իրավապահ մարմինները ակտիվորեն չարձագանքեցին կամ 

չհետաքննեցին այդ հարձակումները։ Ընդհանուր առմամբ, պետությունը չի ապահովել ՔՀԿ-ների 

համարժեք պաշտպանությունը և չի բարձրաձայնել այդ հարձակումների մասին՝ վախենալով, որ ՔՀԿ-

ների հետ որևէ համագործակցություն կարող է «սորոսական» կամ «ապազգային» որակավորման 

պատճառ դառնալ։ 

ՔՀԿ-ներին օրենքով թույլատրված է ներգրավել ֆինանսական ռեսուրսներ ապրանքների և 

ծառայությունների մատուցման, ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման, համայնքային և 

պետական մակարդակներում գնումների գործընթացներում մասնակցության, ֆոնդահայթայթման և 

արտաքին դոնորներից ֆինանսական միջոցների ստացման միջոցով։ Ստացված եկամուտը կարող է 

ուղղվել միայն կազմակերպության կանոնադրությամբ սահմանված նպատակների իրականացմանը։ 

Հասարակական կազմակերպությունները, որոնք հանրային աղբյուրներից ստանում են ավելի քան 10 

միլիոն ՀՀ դրամ (մոտ 20,000 ԱՄՆ դոլար) ֆինանսավորում, պարտավոր են հրապարակել անկախ 

աուդիտորական եզրակացություն: Այս պահանջը ենթադրում է լրացուցիչ բեռ հասարակական 

կազմակերպությունների համար: Որպես կանոն, ՔՀԿ-ները մասնագիտական ֆինանսական աուդիտի 

համար ազատ ռեսուրսներ չունեն, ուստի հայտնվում են ավանդական բիզնեսի հետ անբարենպաստ 

մրցակցային պայմաններում. վերջիններս պարտադրված չեն իրականացնել աուդիտ՝ հանրային 

աղբյուրների միջոցով ծրագրերի իրականացման դեպքում։ 

Ուղղակիորեն ձեռնարկատիրական գործունեությամբ կամ սոցիալական ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող 

ՔՀԿ-ները որևէ հատուկ ֆինանսական կամ այլ արտոնություններ չեն ստանում և, ըստ էության, հաճախ 

հայտնվում են բիզնեսի հետ մրցակցության առումով անբարենպաստ պայմաններում։ Օրինակ՝ ՔՀԿ-ների 

ձեռնարկատիրական գործունեությունն իրականացվում է 20 տոկոս ավելացած արժեքի հարկի դաշտում 

(ԱԱՀ), մինչդեռ ավանդական ձեռնարկությունները կարող են գործել պարզ հարկային ռեժիմներում: 

Բացի այդ, օրենքը պահանջում է, որ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող ՔՀԿ-ները 

առանձնացված հաշվապահական հաշվառում վարեն, ինչը նրանց համար լրացուցիչ վարչարարական բեռ 

է ենթադրում:Ուստի ՔՀԿ-ները նախընտրում են ստեղծել առանձին շահույթ հետապնդող 

կազմակերպություններ՝ ուղղակիորեն ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու փոխարեն։ 

Հարկային օրենսգրքի՝ 2020 թ. հունվարի 1-ից ուժի մեջ են մտած փոփոխություններըել ենթադրում են 

բարելավված՝ ցածր հարկային դրույքաչափերով և պարզ ընթացակարգերով հարկային ռեժիմ այն 

սոցիալական ձեռնարկությունների համար, որոնք ստեղծվել են որպես սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերություններ և կարող են դասվել «միկրոձեռնարկությունների» շարքը: 

Համաձայն Հարկային օրենսգրքի՝ ՔՀԿ-ները պետք է վճարեն 20 տոկոս ավելացած արժեքի հարկ (ԱԱՀ), 

եթե նրանց ընդհանուր տարեկան եկամուտը գերազանցում է 58.35 միլիոն դրամը (շուրջ 117.000 ԱՄՆ 

դոլար)։ ՔՀԿ-ներն ազատվում են ԱԱՀ-ից որոշակի ծրագրերի և գնումների գործընթացների ներքո 
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ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԲՈՒՄԻՐԱՎԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 

 
 

ձեռքբերումներ կատարելու համար այն դեպքում, երբ Հայաստանի և համապատասխան դոնոր երկրի 

միջև առկա է միջկառավարական համաձայնագիր, կամ երբ այդ ծրագրերը կառավարության կողմից 

հայտարարված են բարեգործական՝ Պետական հումանիտար հանձնաժողովի կողմից։ 

Առևտրային կազմակերպությունները և կորպորատիվ դոնորները իրավասու ՔՀԿ-ներին 

նվիրատվություններ կատարելու դեպքում կարող են նվազեցնել իրենց հարկվող եկամուտը տարեկան 

համախառն եկամտի մինչև 0.25 տոկոսի չափով։ Անհատ նվիրատուները հարկերի նվազեցման որևէ 

հնարավորություն չունեն։ 

Չնայած ՔՀԿ-ները հաճախ չեն դիմում իրավաբանական խորհրդատվության, անհրաժեշտության 

դեպքում իրավաբանական օգնության համար նրանք կարող են դիմել մի քանի կազմակերպությունների: 

Այսպիսի կազմակերպությունների թվում են՝ Իրավաբանների հայկական ասոցիացիան (ԻՀԱ), 

«Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ» հակակոռուպցիոն կենտրոնը (ԹԻԱԿ), Ա. Ս. Սախարովի անվան մարդու 

իրավունքների պաշտպանության հայաստանյան կենտրոնը, ՀԿ կենտրոնը (ՀԿԿ), Եվրասիական 

համագործակցության հիմնադրամը (ԵՀՀ) և Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության 

հիմնադրամը (ՔԶՀՀ)։ Համավարակի ընթացքում հեռավար աշխատանքի անցնելու շնորհիվ 

իրավաբանական ծառայությունները ՔՀԿ-ների համար առավել հասանելի դարձան, քանի որ 

կազմակերպություններում ֆիքսված ժամային գրաֆիկով աշխատող շատ իրավաբաններ դարձան 

առավել ճկուն և սկսեցին ավելի ազատ գրաֆիկով ծառայություններ մատուցել:  

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: 3.3 

Չնայած համաճարակին և պատերազմին՝ 2020 

թվականին փոքր-ինչ բարելավվել են ՔՀԿ-ների 

կազմակերպչական կարողությունները, 

մասնավորապես թվայնացման և մոբիլիզացման 

ոլորտներում՝ ի պատասխան համաճարակի և 

պատերազմի:  

Ողջ տարվա ընթացքում ՔՀԿ-ները ճկունություն և 

հարմարվողականություն ցուցաբերեցին 

առաջացած ճգնաժամերի նկատմամբ, ցույց տվեցին 

շառահուների նոր ծագած կարիքներին անմիջապես 

արձագանքելու և հարմարվելու իրենց 

ինքնակազմակերպման հմտություններն ու 

կարողությունները: Օրինակ՝ 

Հայաստանի սոցիալական աշխատողների 

ասոցիացիան (ՀՍԱԱ), համաձայնագիր կնքելով Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 

հետ, ստեղծեց արագ արձագանքման խմբեր, որոնք զբաղվում են տեղահանված անձանց կարիքների 

արագ գնահատման և այդ կարիքների հասցեագրման աշխատանքով:։ Բազմաթիվ այլ ՔՀԿ-ներ, այդ 

թվում՝ «Ուսուցում և գործընկերություն» ՀԿ-ն և «Մարտունի կանանց կենտրոնը», նույնպես կատարեցին 

կարիքների գնահատում և ծառայություններ մատուցեցին տեղահանված մարդկանց: Մեկ այլ օրինակ. 

մտահոգվելով, որ համընդհանուր մեկուսացման ընթացքում ընտանեկան բռնության ռիսկերը կարող են 

մեծանալ, Հայաստանում Երեխաների պաշտպանության ցանց» ՀԿ-ն ստեղծեց համատեղ պլատֆորմ, 

որը տարբեր կազմակերպությունների հնարավորություն է տալիս հեշտությամբ փոխանակելու իրենց 

շահառուների վերաբերյալ տեղեկությունը՝ խուսափելով կրկնություններից։  

ՔՀԿ-ները բարելավել են հնարավոր շահառուներին հայտնաբերելու և նրանց հետ հարաբերություններ 

կառուցելու իրենց կարողությունները։ Առցանց գործիքների կիրառության ընդլայնումը ՔՀԿ-ներին ավելի 

շատ մարդկանց ներգրավելու հնարավորություն տվեց, այդ թվում` երկրի տարբեր մասերից։ Որոշ 

դեպքերում ՔՀԿ-ներն իրենց ջանքերը վերաուղղեցին օգնության կարիք ունեցող մարդկանց նոր խմբերի՝ 

համընդհանուր մեկուսացման ժամանակ անապահով ընտանիքներին, պատերազմի ընթացքում 

տեղահանվածներին, վիրավոր զինվորներին ու նրանց ընտանիքներին: Այնուամենայնիվ, այլ դեպքերում 

շահառուների ընդլայնումը տուժեց։ Սա հատկապես վերաբերում է ՔՀԿ-ների թիրախ այն շահառուներին, 
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որոնց  հասանելիությունը տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնոլոգիաներին (ՏՀՏ) 

սահմանափակ է, այդ թվում՝ տարեցները, աղքատ ընտանիքները և հաշմանդամություն ունեցող անձինք: 

Համաձայն ԱՄՆ ՄԶԳ կողմից ֆինանսավորվող «Տվյալներ հաշվետու և թափանցիկ գործունեության 

համար» (DATA) ծրագրի շրջանակներում (այսուհետ` ԴԱՏԱ հետազոտություն) իրականացված 

հետազոտության արդյունքների՝ ՔՀԿ-ների մոտ 70 տոկոսն ընդունել է արտակարգ իրավիճակներում 

գործելու ռազմավարություն/կանոններ: Բացի այդ, համաճարակի պատճառով բազմաթիվ ընթացիկ 

ծրագրերի ժամանակավոր կասեցումը ՔՀԿ-ներին հնարավորություն տվեց ժամանակ հատկացնելու 

«հետին պլան մղված» այնպիսի աշխատանքների, ինչպիսին է առաքելության, ռազմավարությունների և 

ներքին ընթացակարգերի թարմացումը: Այնուամենայնիվ, չնայած առաքելությունների և 

ռազմավարական ծրագրերի հստակեցմանն ու լրամշակմանը, ՔՀԿ-ները հաճախ դեռ գործում են «ad hoc» 

սկզբունքով և իրենց աշխատանքը համապատասխանեցնում են առկա դրամաշնորհներին և 

ֆինանսավորման միջոցներին։ Որպես կանոն, միայն համեմատաբար մեծ ՔՀԿ-ներն են պլանավորում 

իրենց աշխատանքի արդյունքները կամ կատարում են ազդեցության կամ աշխատանքի արդյունքների 

գնահատում։ 

ՔՀԿ-ների մեծամասնությունն ընդունել է ներքին կառավարման քաղաքականություններ, 

ընթացակարգեր և համակարգեր։ Այնուամենայնիվ, միայն համեմատաբար մեծ ՔՀԿ-ներն են հետևում 

այդ ընթացակարգերին և հստակորեն բաժանում են իրենց տնօրենների խորհրդի և աշխատակազմի 

անդամների միջև պարտականություններն ու աշխատանքը։ ՀԿ ԴեՊո և դոնորների կողմից 

ֆինանսավորվող այլ ծրագրերի կողմից մշակվել են ՔՀԿ-ների ներքին կառավարման բարելավելավմանն 

ուղղված մի շարք ուղեցույցներ, ձևանմուշներ և կարողությունների զարգացման գործիքներ: ՔՀԿ-ներն 

ավելի լավ են հասկանում, թե ինչ է ենթադրում շահերի բախումը, և նրանք, ընդհանուր առմամբ, 

ընդունում են, որ անհրաժեշտ է խուսափել նման դեպքերից: 

Միայն համեմատաբար մեծ և ավելի երկարաժամկետ ֆինանսավորում ունեցող ՔՀԿ-ները կարող են 

պահպանել մշտական աշխատակազմ, մինչդեռ փոքր ՔՀԿ-ները աշխատակիցներին վարձում են 

կարճաժամկետ պայմանագրերով` նախատեսված կամ առկա նախագծերի հիման վրա: Չնայած 

կառավարությունը մի շարք աջակցության ծրագրեր է իրականացրել COVID-19- ի ազդեցությունը 

մեղմելու համար, դրանք հիմնականում կենտրոնացած են եղել մասնավոր բիզնեսի վրա, և ՔՀԿ ոլորտի 

աշխատակիցները չեն ունեցել այդ ծրագրերից օգտվելու իրավասություն: Տվյալներ չկան այն մասին, թե 

ՔՀԿ ոլորտում աշխատողների թիվը որքանով է նվազել 2020 թվականին համաճարակի պատճառով։ 

Կամավորությունը զգալիորեն աճել է՝ ի պատասխան համաճարակի և պատերազմի։ Օրինակ՝ շատ 

մարդիկ ներգրավվել են կամավոր աշխատանքում՝ իրականացնելով թիկունքային աշխատանք և օգնելով 

տեղահանվածներին։ ՔՀԿ-ների մեծ մասը հաջողությամբ կարողանում է ներգրավել կամավոր 

աշխատողների և արտապատվիրում  մասնագիտական ծառայություններ՝ հաշվապահություն, 

մարքեթինգ և իրավաբանական ծառայություններ։ 

Համավարակի և համընդհանուր մեկուսացման պայմաններում ՔՀԿ-ները նշանակալիորեն ընդլայնեցին 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին հասանելիություն և կիրառությունը, որը ստիպեց ՔՀԿ-ներին 

անցնել հեռավար աշխատանքի։ Համաձայն ԴԱՏԱ հետազոտության՝ ՔՀԿ-ների 100%-ն սկսել է կիրառել 

որոշակի առցանց գործիքներ։ Լայնորեն սկսեցին օգտագործել Zoom-ը և այլ հարթակներ՝ առցանց 

քննարկումներ, հանդիպումներ և դասընթացներ կազմակերպելու համար։ Բացի այդ, ՔՀԿ-ները սկսեցին 

կիրառել նորարարական տեխնոլոգիաներ, (օրինակ՝ առցանց պլատֆորմներ և աշխատաժամանակը 

հաշվարկող գործիքներ` իրենց աշխատողների հեռավար աշխատանքային ժամերին հետևելու համար): 

Սոցիալական մեդիա հարթակներում, հատկապես Ֆեյսբուքում, աճեց ակտիվությունը։ ԴԱՏԱ 

հետազոտությունը նաև ցույց տվեց, որ ՔՀԿ-ները որոշ դժվարություններ են ունեցել սարքավորումների 

հարցում, ինչպիսիք են դյուրակիր համակարգիչները և պլանշետները, որոնք հնարավոր կդարձնեին 

հեռավար աշխատանքը։ Հեռավար աշխատանքի անցնելու արդյունքում ՔՀԿ-ները կարողացան խնայել 

մշտական գրասենյակների, տրանսպորտի, կացության և կոմունալ ծառայությունների պահպանման 

ծախսերը, ընդ որում, համաձայն ԴԱՏԱ հետազոտության՝ հարցման մասնակիցների 57.6 տոկոսը 

հայտնել է, որ ունեցել են նման խնայողություններ։ Մարզային ՔՀԿ-ները շարունակում են օգտվել իրենց 

համայնքների կողմից անվճար տրամադրվող գրասենյակային տարածքներից։ ՔՀԿ-ներն ունեն նաև 

մատչելի ինտերնետային կապի հասանելիություն հանրապետության ողջ տարածքում, այնուամենայնիվ, 

կիբերանվտանգության հարցերը դեռևս բաց են մնում։ 
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԲՈՒՄԻՐԱՎԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 

 
 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ: 4.9 

Ֆինանսական կայունությունը, որը շարունակում է 

մնալ ՔՀԿ կայունության ամենաթույլ չափանիշը, 

տարվա ընթացքում ենթարկվել է և՛ դրական, և՛ 

բացասական ազդեցությունների: ։ Ե՛վ 

համավարակը, և՛ պատերազմը խոչընդոտեցին 

դոնորական միջոցների հատկացումները և 

բաշխումը։ Ավելին, ՔՀԿ-ները մեծապես կախված 

են մնում դոնորական ֆինանսավորումից, և 

դոնորների կողմից ֆինանսավորվող մի շարք 

մասշտաբային, երկարաժամկետ ֆինանսավորում 

ենթադրող ծրագրերի ավարտը որոշակի բաց 

առաջացրեց դոնորական ֆինանսավորման և 

տեղական ենթադրամաշնորհային ծրագրերին 

հասանելիության առումով։ ՔՀԿ-ները նաև բախվել 

են որոշակի դժվարությունների ապրանքների և ծառայությունների արտադրությամբ եկամուտ ստանալու 

և սոցիալական ձեռնարկությունների ստեղծման ու գործառնության հարցերում։ Համաձայն ԴԱՏԱ 

հետազոտության արդյունքների՝ ՔՀԿ-ների 51.2 տոկոսը 2020 թվականին բախվել է ֆինանսական 

դժվարությունների ` ֆինանսավորման այս սահմանափակումների պատճառով, իսկ 63.1 տոկոսը 

ստիպված է եղել օգտագործել անձնական ակտիվներ` որոշ կազմակերպչական ծախսեր հոգալու համար: 

Այս բացասական զարգացումները որոշ չափով մեղմվեցին դոնորների կողմից նոր ծրագրերի ստեղծմամբ 

և բարեգործությունների ու նվիրատվությունների ավելացմամբ: 

Համավարակը և Արցախյան պատերազմը խթանեցին տեղական և սփյուռքից ստացված 

նվիրատվությունները։ Համահայկական հիմնադրամը պատերազմի ընթացքում դրամահավաքի միջոցով 

հավաքեց ավելի քան 170 միլիոն ԱՄՆ դոլար՝ , տեղահանվածներին մարդասիրական օգնություն 

ցուցաբերելու և ռազմական գործողությունների արդյունքում վնասված ենթակառուցվածքները 

վերականգնելու համար: Այդ կերպ Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը տեղական 

նվիրատուներից հավաքեց ավելի քան 16 միլիոն ԱՄՆ դոլար ։ Այնուամենայնիվ, այս եղանակով 

դրամահավաքությունը ներհատուկ է ճգնաժամային իրավիճակներին և, ամենայն հավանականությամբ, 

չի կարող համարվել ՔՀԿ-ների ֆինանսավորման կայուն աղբյուր: 

Հայաստանյան ՔՀԿ-ների հիմնական օտարերկրյա դոնորների թվում են Եվրամիությունը, ԱՄՆ ՄԶԳ-ն, 

Բաց հասարակության հիմնադրամները (ԲՀՀ), Սևծովյան տարածաշրջանային համագործակցությունը, 

ինչպես նաև փոքր գրանտներ են տրամադրվել Շվեդիայի, Հոլանդիայի և Գերմանիայի 

կառավարությունների կողմից, ԱՄՆ-ի, Լիտվայի և Ճապոնիայի դեսպանատների, ՄԱԿ-ի Զարգացման 

ծրագրի (ՄԱԶԾ), «Ռոբերտ Բոշ» հիմնադրամի, Հանուն ժողովրդավարության եվրոպական հիմնադրամի, 

Պրահայի քաղաքացիական հասարակության կենտրոնի կողմից։ 2020-ին որոշ խոշոր ծրագրեր 

իրականացվել են ԱՄՆ ՄԶԳ կողմից ֆինանսավորվող «Պահանջատեր հասարակություն հանուն 

պատասխանատու կառավարման» (2014-2021) ծրագրի, ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության՝ 

հմտություններ ապագայի համար (2018-2020) ծրագրի և ԱՄՆ ՄԶԳ կողմից ֆինանսավորվող ԴԱՏԱ 

ծրագրի (2020-2022) ֆինանսական աջակցությամբ: Սակայն այս միջոցներից հիմնականում օգտվում էին 

խոշոր ՔՀԿ-ները, որոնք արդեն ունեին միջազգային դոնորների հետ աշխատելու փորձ, մինչդեռ փոքր և 

վերջերս ստեղծված ՔՀԿ-ների համար  այդ ռեսուրսները դժվարհասանելի էին: 

Որոշ դոնորներ ստեղծեցին ֆինանսավորման նոր հնարավորություններ՝ COVID-19-ի ազդեցությունը 

մեղմելու, ինչպես նաև Արցախյան պատերազմի հետևանքով առաջացած հումանիտար ճգնաժամը 

հաղթահարելու համար: Օրինակ՝ ԱՄՆ դեսպանատունն առաջարկեց ընդհանուր $200,000 

ֆինանսավորում քաղաքացիական հասարակության և անկախ մեդիա կազմակերպություններին՝ 

COVID-19 համավարակի արձագանքման, լուսաբանման և վերահսկողության համար։ Ի լրումն, ԱՄՆ 

ՄԶԳ-ն Քաղաքացիական հասարակության նորարարության նախաձեռնության (CSII) միջոցով ՔՀԿ-

ներին տրամադրեց $180,000 լրացուցիչ ֆինանսավորում, իսկ Բաց հասարակության հիմնադրամնը 

տրամադրեց շուրջ $1 միլիոն դոլար՝ COVID-19 համավարկի ազդեցությունների դեմ պայքարի համար։ 
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ՔՀԿ-ներին հասանելի են կենտրոնական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից 

տրամադրվող փոքր թվով դրամաշնորհներ։ 2020 թվականին ոչ պետական (հասարակական) 

կազմակերպությունները ստացել են շուրջ 604 միլիոն ՀՀ դրամ (մոտ 1.3 միլիոն ԱՄՆ դոլար) պետական 

դրամաշնորհներ` 2019 թվականի 110 միլիոն ՀՀ դրամի (մոտ 220.000 ԱՄՆ դոլար) համեմատ1։ Թեև 

կառավարությունը հայտարարել էր դրամաշնորհները բաց և թափանցիկ ընթացակարգերով 

հատկացնելու մտադրության մասին, այսուհանդերձ, դրամաշնորհները բաշխվեցին ոչ թափանցիկ և ոչ 

մրցակցային գործընթացով,ինչի հետևանքով պետական ֆինանսավորում  ստացան միայն «պրո-

իշխանական» համարվող ՔՀԿ-ները:  

Առցանց պլատֆորմների և այլ էլեկտրոնային գործիքների միջոցով դրամահավաքների օգտագործումը 

զգալիորեն աճել է 2020 թվականի ընթացքում։ Համահայկական հիմնադրամի և Զինծառայողների 

ապահովագրության հիմնադրամի դրամահավաքների վերը նկարագրված հաջող արշավները հիմնվում 

էին հենց առցանց գործիքների կիրառության վրա։ Միևնույն ժամանակ, համընդհանուր մեկուսացումը և 

արտակարգ դրությունը սահմանափակեցին դրամահավաքի այնպիսի մեթոդների կիրառությունը, 

ինչպիսիք են միջոցառումները, բարեգործական ընթրիքները և փառատոները: Անդամության վրա 

հիմնված որոշ կազմակերպություններ հավաքում են անդամության վճարներ, որոնք, սակայն, բավարար 

չեն կայունություն ապահովելու համար։ 

ՔՀԿ-ների` ծառայությունների, ապրանքների և ակտիվների վարձակալության միջոցով եկամուտների 

ստացման հնարավորությունները զգալիորեն նվազել են 2020 թ.համաճարակի և պատերազմի 

տնտեսական հետևանքների պատճառով: Համաձայն «Սոցիալական ձեռներեցությունը Հայաստանում» 

հետազոտության, որն իրականացվել է ԱՄՆ ՄԶԳ կողմից ֆինանսավորվող «Նորարարություն 

փոփոխության համար-Հայաստան I4C» ծրագրի շրջանակներում, սոցիալական ձեռնարկությունների 20 

տոկոսը դադարեցրել է իր գործունեությունը, 50 տոկոսը ստիպված է եղել դադարեցնել գործունեությունը 

շուրջ հինգ ամիս, իսկ ՔՀԿ-ները և անհատները բախվել են մի շարք դժվարությունների նոր 

ձեռնարկություններ հիմնադրելիս։ Ընդհանուր առմամբ, 2020 թվականի ընթացքում նախորդ տարվա 

համեմատ տեղի է ունեցել սոցիալական ձեռնարկությունների եկամուտների 70 տոկոս անկում ։ 

ՔՀԿ-ները գիտակցում են, որ կարիք կա բարելավելու իրենց ֆինանսական կառավարման համակարգերը ՝ 

դրանք կառավարության և դոնորների խստացող պահանջներին համապատասխանեցնելու համար։ ՔՀԿ-

ները հիմնականում արտապատվիրում են ֆինանսական կառավարման և հաշվապահական 

ծառայությունները։ Միևնույն ժամանակ, ՔՀԿ-ները շատ քիչ դեպքերում են իրականացնում աուդիտ կամ 

հրապարակում ֆինանսական հաշվետվություններ և տեղեկատվություն, եթե դա չի պահանջվում 

պետության կամ դոնորների կողմից: 

ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: 2.8 

2020 թվականին շահերի պաշտպանությունը 

փոքր-ինչ նվազել է:   

 

Պայմանավորված ֆորս-մաժորային 

իրադարձություններով՝ նվազել են իրավական 

ակտերի մշակման նպատակով ՔՀԿ-ների՝ 

պետական պաշտոնյաների հետ 

փոխգործակցելու և քաղաքականությունների 

մշակման ու շահերի պաշտպանության 

նախաձեռնություններին մասնակցելու 
հնարավորությունները: Այդ հանգամանքն ազդել է 

երկրի և կառավարության՝ ՔՀԿ-ների հետ 

                                                     
1 Ֆինանսավորման ծավալի տարբերությունները 2019 և 2020 թվականների ընթացքում հիմնականում պայմանավորված է 

տրամադրվող ֆինանսական աջակցության ձևի փոփոխությամբ: 2019-ին ֆինանսական մեծ օգնությունը տրամադրվել է 

որպես «սուբսիդիա», մինչդեռ 2020-ին ֆինանսավորման մեծ մասը տրամադրվել է ոչ թե որպես սուբսիդիա, այլ որպես 

դրամաշնորհ: 
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համագործակցելու պատրաստակամության վրա:

Ֆորմալ առումով ՔՀԿ-ները կառավարության որոշումների կայացման գործընթացներին մասնակցում են 

նախարարություններին կից հասարակական խորհուրդների միջոցով։ Այնուամենայնիվ, այս վիրտուալ 

հանդիպումներըն արդյունավետ չէին, և համաձայն ՔՀԿ-ների՝ իրենց կողմից բարձրացրած խնդիրներին 

և առաջարկություններին պատշաճ անդրադարձ չի կատարվել: Համավարակի պատճառով տուժել են 

պաշտոնական և ոչ պաշտոնական խորհրդակցությունների ընթացակարգերը, քանի որ սահմանափակվել 

կամ ընդհանրապես տեղի չեն ունեցել դեմ առ դեմ հանդիպումներ, քննարկումներ և հանրային լսումներ։  

Մի շարք պետական կառույցներ, այդ թվում՝ ԱՍՀՆ-ն, փորձեցին օրենսդրական նախագծերի վերաբերյալ 

հանրային քննարկումներ կազմակերպել՝ օգտագործելով վիրտուալ հարթակները։ Այնուամենայնիվ, այս 

վիրտուալ հանդիպումներն արդյունավետ չէին, և, ՔՀԿ-ների խոստովանությամբ, վիրտուալ 

հանդիպումներում իրենց բարձրացրած խնդիրներին և առաջարկություններին պատշաճ անդրադարձ չի 

կատարվել: 

ՔՀԿ-ների և քաղաքացիների հարցումները կա՛մ պատշաճ կերպով չեն հասցեագրվել կառավարական 

մարմինների կողմից, կա՛մ պատասխանները տրվել են զգալի ուշացումներով։ Խոսքի ազատության 

պաշտպանության կոմիտեն հաղորդել է տեղեկություն ստանալու և տարածելու իրավունքի բազմաթիվ 

խախտումների մասին, մինչդեռ Հայաստանի Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հայտնում է, որ 

պետական պաշտոնյաները և տեղական ինքնակառավարման մարմինները չեն հրապարակում օրենքով 

հրապարակման ենթակա տեղեկությունը:  

ՀՀ գերատեսչությունների կողմից մշակվող նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերը հրապարակվում 

են www.e-draft.am կայքում։ Շահագրգիռ կողմերը այս կայքի միջոցով կարող են իրենց 

մեկնաբանություններն ու առաջարկությունները ներկայացնել առաջարկվող օրենսդրական 

փոփոխությունների վերաբերյալ։ Այնուամենայնիվ, ՔՀԿ ներկայացուցիչներն այս պլատֆորմը չեն 

համարում արդյունավետ՝ իմաստալից քննարկումների և արդյունավետ փոխգործակցության 

բացակայության պատճառով։ Ըստ ՔՀԿ-ների՝ ընթացակարգը հիմնականում կիրառվում է «կիրառված 

լինելու» համար, և պաշտոնյաները դրան չեն վերաբերվում որպես իրական ներգրավվածության 

ապահովմանն ուղղված հնարավորություն: Դրական փոփոխության օրինակներից մեկը Արմավիրի 

զարգացման կենտրոնի կողմից «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում առաջարկված 

փոփոխությունների ընդունումն էր 2020 թվականի սկզբին։ Այս փոփոխությունների արդյունքում այժմ 

ավելի քան 20,000 բնակչություն ունեցող համայնքապետարանները պարտավորվում են հանրային 

քննարկման նպատակով համայնքային կայքերում հրապարակել տեղական իրավական ակտերը , որոնք 

ավտոմատ կերպով պատճենվում են e-draft էլեկտրոնային հարթակում: 

2020 թվականի ընթացքում ՔՀԿ-ները լայնորեն կիրառեցին ինքնագրաքննություն՝ խուսափելով 

համաճարակային և պատերազմական գործողությունների ժամանակ կառավարության և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների քննադատությունից: 

Ռազմական դրության ընթացքում որոշ իրավական ակտեր սահմանափակում էին խոսքի ազատությունը, 

ինչպես օրինակ՝ կառավարության այն որոշումը, որն արգելում էր հասարակության շրջանում «խուճապ 

առաջացնող» տեղեկության հրապարակումը լրատվամիջոցներում և սոցիալական ցանցերում: Միևնույն 

ժամանակ, իշխանությունները երկրում ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակը հապճեպ կերպով 

օգտագործեցին ընդունելու օրենքներ և կանոնակարգեր, որոնք կապված չէին համաճարակի կամ 

պատերազմի հետ՝ շրջանցելով հանրային քննարկումներ անցնելու անհրաժեշտ ընթացակարգերը և 

անտեսելով հասարակական դժգոհությունը, ինչպես օրինակ՝ հարկման և սոցիալական աջակցության 

վերաբերյալ միջոցառումների դեպքում: Արտակարգ դրության և ռազմական դրության պատճառով 

տուժել է նաև ՔՀԿ վերահսկողությունը կառավարության նկատմամբ։ 

Համաձայն ՔՀԿ-ների՝ 2020 թվականի ընթացքում զգալիորեն թուլացել է պետական մարմինների հետ 

կապը։ Քաղաքական անկայունության պայմաններում կառավարությունը, որպես փակ մարմին, 

հիմնականում հանդես էր գալիս ինքնապաշտպանության դիրքերից: Աճող պոպուլիզմը, 

ապատեղեկատվությունը, անվստահությունը, ատելության խոսքը, վախը և շահարկումները ազդել են 

ՔՀԿ-ների՝ իրենց ձայնը լսելի դարձնելու հնարավորության վրա: Պոպուլիստական շահերը պաշտպանող 

խմբերը հարձակվեցին ՔՀԿ-ների, ինչպես նաև ժողովրդավարամետ դոնորների կողմից ֆինանսավորվող 

ծրագրերի վրա։ Սա, ինչպես նաև քաղաքական և հումանիտար միջավայրի ընդհանուր 
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ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԲՈՒՄԻՐԱՎԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 

 
 

փոփոխությունները, շահերի պաշտպանության նախաձեռնություններից զգալիորեն զերծ պահեցին ՔՀԿ-

ներին՝  նրանց ստիպելով լինել առավել զուսպ և պակաս տեսանելի։ Օրինակ՝ ՔՀԿ-ները գրեթե 

չմիջամտեցին Գյումրիի քաղաքային բյուջեի քննարկումներին՝ ի տարբերություն նախորդ տարիների, երբ 

բյուջեի քննարկումները տեղի էին ունենում լարված, բայց արդյունավետ մթնոլորտում: Դրականն այն էր, 

որ ՔՀԿ-ները շարունակեցին համագործակցել ընտրական բարեփոխումների հարցերով 

խորհրդարանական աշխատանքային խմբի հետ, ինչի արդյունքում ընդունվեցին «Կուսակցությունների 

մասին» օրենքը և Ընտրական նոր օրենսգիրքը։ 

ՔՀԿ համայնքը շարունակում է հանդես գալ ոլորտային բարենպաստ օրենսդրական և կարգավորող 

դաշտի շահերի պաշտպանությամբ: Այս առումով 2020 թվականին որոշ փոփոխություններ տեղի 

ունեցան։ Այսպիսի փոփոխություններ են ՔՀԿ-ների հաշվետվությունների ներկայացման պահանջները, 

որոնք ընդունվել են 2020 թվականի մարտին, պետական միջոցների օգտագործման դեպքում պարտադիր 

աուդիտի շեմի բարձրացումը,  «Կամավորական գործունեության և կամավոր աշխատանքի մասին» 

օրենքի նախագիծը: Այնուամենայնիվ, ֆորսմաժորային իրադարձությունների և 

առաջնահերթությունների կտրուկ փոփոխության պատճառով ՔՀԿ-ների ոլորտային շահերի 

պաշտպանությունը 2020 թվականին սահմանափակ էր: 

 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ: 3.7 

ՔՀԿ ծառայությունների մատուցումը 2020 

թվականին փոփոխությունների չի ենթարկվել, 

քանի որ այն կրել է և՛ դրական ազդեցություն, և՛ 

բացասական:  

Չնայած 2020-ին երկրի վրա ազեցություն գործած 

նախադեպը չունեցող իրադարձություններին և 

ապրանքների ու  ծառայությունների մատուցման 

զգալի դժվարություններին, ՔՀԿ-ները 

շարունակեցին ապրանքների և ծառայությունների 

լայն տեսականի մատուցել իրենց թիրախային 

համայնքներին և շահառուներին։ Տարվա 

ընթացքում մատուցվող ապրանքներն ու 

ծառայությունները հիմնականում ուղղված են եղել 

հումանիտար, սոցիալական, տնտեսական, առողջապահական, հոգեբանական, կրթական և մշակութային 

ոլորտներին։ Որոշ ՔՀԿ-ներ ընդլայնեցին մատուցվող ծառայությունների և շահառու խմբերի ցանկերը: 

Շատ ՔՀԿ-ներ փոխեցին իրենց մանդատները՝ արձագանքելու մարդասիրական 

առաջնահերթություններին, որոնք առաջացան COVID-19 համավարակի և Արցախյան պատերազմի 

արդյունքում։ Օրինակ՝ ՔՀԿ-ները, որոնք ծառայություններ էին մատուցում մարդու իրավունքների, 

շահերի պաշտպանության և կառավարության հաշվետվողականության ոլորտներում, իրենց 

գործունեությունը տեղափոխեցին ավելի շատ հումանիտար և համայնքային ծառայությունների դաշտ: 

ՔՀԿ-ները հիմնականում անդրադարձել են այն հիմնախնդիրներին, որոնք դուրս էին կենտրոնական 

կառավարության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կարողությունների ու ռեսուրսների 

շրջանակից։ Օրինակ՝ Մարտունու կանանց կենտրոնը  սկսեց պաշտպանիչ դիմակներ, անկողնային 

պարագաներ, վրաններ և այլ իրեր պատրաստել կարիքավորների համար: Սոցիալական ձեռնարկություն 

համարվող «Արեգակ» փուռ-սրճարանը համընդհանուր մեկուսացման ընթացքում իր արտադրած հացն 

սկսեց անվճար բաժանել անապահով ընտանիքներին, իսկ պատերազմի ժամանակ՝ փախստական 

ընտանիքներին:  ՔՀԿ-ները կիրառել են նաև նոր տեխնոլոգիաներ` առցանց խորհրդատվություն 

տրամադրելու, մասնավորապես, հոգեբանական օգնություն և բժշկական խորհրդատվություն 

առաջարկելու համար: 

2020 թվականին ՔՀԿ-ները ցույց տվեցին շահառուների և համայնքների նոր ծագած կարիքները 

ակտիվորեն հայտնաբերելու և լուծելու իրենց կարողությունը։ Համաճարակի ժամանակ հայտարարված 

համընդհանուր մեկուսացման ընթացքում նրանք աջակցություն ցուցաբերեցին անապահով 



 
 

ՔՀԿ Կայունության Ինդեքս, Հայաստան, 2020  13 

ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԲՈՒՄԻՐԱՎԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 

 
 

ընտանիքներին և մեկուսացած տարեցներին` նրանց սնունդ և այլ անհրաժեշտ պարագաներ 

մատակարարելով: ՔՀԿ-ներն ակտիվորեն օգտագործեցին տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական 

տեխնոլոգիաները (ՏՀՏ)՝ իրենց շահառուներին բացահայտելու, նրանց հետ կապ հաստատելու և 

համագործակցելու համար։ ՔՀԿ-ներն ակտիվորեն ընդունում էին Արցախից փախստականներին իրենց 

տեղական համայնքներում և  փորձում էին  բացահայտել ու գնահատել նրանց կարիքներն ու 

առաջնահերթությունները։ Միևնույն ժամանակ, զգալիորեն նվազեց ՔՀԿ-ների կողմից ավանդաբար 

արտադրվող և շահառուներին տրամադրվող ապրանքների ու ծառայությունների թիվը։ Գրեթե չեն 

կազմակերպվել փառատոներ, ցուցահանդեսներ կամ համաժողովներ, որոնց ընթացքում ՔՀԿ-ները 

կարող էին անձամբ ներկայացնել և վաճառել իրենց արտադրած ապրանքներն ու ծառայությունները:  

Կատարված ծախսերը վերականգնելու ՔՀԿ-ների հնարավորությունները 2020 թվականի ընթացքում եղել 

են  խիստ սահմանափակ, մանավանդ որ նրանց ծառայությունների մեծ մասը կենտրոնացած է եղել 

հումանիտար օգնության ոլորտում։ I4C ծրագրի շրջանակում իրականացված հետազոտության 

համաձայն՝ 2020 թ. գրանցվել է սոցիալական ձեռնարկությունների կողմից մատուցվող ապրանքների և 

ծառայությունների 70 տոկոս անկում, ընդ որում, ամենամեծ անկումը եղել է զբոսաշրջության ոլորտում: 

Աշխատանքի մեծ մասը, որը ՔՀԿ-ներն իրականացրել են 2020 թվականին երկրի առջև ծառացած 

սոցիալական և հումանիտար խնդիրների լուծման ուղղությամբ, կատարվել են առանց կառավարության 

կողմից ճանաչվելու կամ ֆինանսական ներդրումների: ԱՍՀՆ-ն միակ պետական կառույցն է, որն 

ակտիվորեն համագործակցել է ՔՀԿ-ների հետ, օրինակ, սոցիալ-տնտեսական վատթարացող 

պայմանները մեղմելու և ֆորս-մաժորային իրադարձություններից տուժած մարդկանց աջակցելու 

հարցում: 

 

ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ: 3.0 

 ՔՀԿ ոլորտային ենթակառուցվածքները չեն 

փոխվել, եղել են ինչպես դրական, այնպես էլ 

բացասական զարգացումներ։  

2020 թվականի ընթացքում ՔՀԿ-ներին 

շարունակել են աջակցություն տրամադրել 

Միջանկյալ աջակցող կազմակերպությունները 

(ISO) և ռեսուրս կենտրոնները, որոնց թվում են 

Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը 

(ԵՀՀ), ՀԿ կենտրոնը, «Գործընկերություն և 

ուսուցում» ՀԿ-ն, Թրանսփարենսի ինթերնեշնլ 

հակակոռուպցիոն կենտրոնը (ԹԻՀԿ), Ինֆոտների 

ցանցը և Քաղաքացիական զարգացման և 

համագործակցության հիմնադրամը (ՔԶՀՀ):  

Սահմանափակվել են վերջիններիս կողմից ՔՀԿ-ներին մատուցվող վճարովի ծառայությունները: 2016-ին 

ստեղծված ՀԿ ԴեՊո պորտալը շարունակում է ներկայացնել ՔՀԿ ոլորտային տեղեկատվություն, 

հայտարարություններ և ռեսուրսներ մեկ աղբյուրում։ 2020 թվականի ընթացքում տեղական 

ենթաշնորհային ծրագրերի հնարավորությունները նույնպես եղել են սահմանափակ, ինչպես դոնորների 

կողմից ֆինանսավորվող խոշոր ծրագրերի մեծ մասը, որոնց ենթադրամաշնորհային բաղադրիչներ 

նույնպես ավարտվել են 2019 թվականին: 

Ե՛վ Երևանում, և՛ մարզերում գործող ՀԿ-ներն ունեն կարողությունների զարգացման և 

վերապատրաստումների մասնակցելու հնարավորություն։ Թեև լսարանային դասընթացները զգալիորեն 

նվազեցին, սակայն առցանց գործիքների շնորհիվ 2020 թ. ընթացքում հասանելի էին հեռավար ուսուցման 

հնարավորությունները՝ ներառյալ միջազգային առաջարկների լայն տեսականին։ Ընդհանուր առմամբ, 

ՔՀԿ-ներին հասանելի կարողությունների զարգացման հնարավորությունները շատացան, և ՔՀԿ-ներն 

սկսեցին նորովի գիտակցել, թե ռեսուրսների ինչպիսի անսպառ պաշարից կարելի է օգտվել վիրտուալ 

տիրույթում։ Օրինակ՝ ՀԿ կենտրոնը վերջին հինգ տարում գրանցված քսան ՔՀԿ-ների համար 

կազմակերպեց նրանց առնչվող տասնչորս թեմաներով երկամսյա առցանց ակադեմիա:  : Երևանի 



 
 

ՔՀԿ Կայունության Ինդեքս, Հայաստան, 2020  14 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԲՈՒՄԻՐԱՎԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 

 
 

պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետը շարունակում է վեցամսյա 

դասընթաց անցկացնել ՔՀԿ կառավարման վերաբերյալ:  «Իմ Հայաստան» ծրագրի շրջանակում ԱՄՆ 

ՄԶԳ-ի և Սմիթսոնյան ինստիտուտի կողմից զբոսաշրջության զարգացման ուղղությամբ կազմակերպված 

վերապատրաստմանը շուրջ հիսուն ՔՀԿ մասնակցեց։ Այնուամենայնիվ, հեռավար ուսուցման մոդուլները 

և վիրտուալ դասընթացները, ընդհանուր առմամբ, լսարանային դասընթացների համեմատ համարվում 

էին պակաս արդյունավետ: 

Տարբեր ՔՀԿ-ների միջև համագործակցությունն աճեց հիմնականում արտակարգ իրավիճակների 

կառավարման ոլորտում` ի պատասխան տարվա ընթացքում առաջացած ճգնաժամերի։ 

Ինչպես նախորդ տարիներին, 2020-ին նույնպես դոնորների կողմից ֆինանսավորվող շատ ծրագրեր, 

հատկապես ԵՄ կողմից իրականացվողները, ընդունում էին կոալիցիաների ներկայացրած հայտերը՝ 

այդպիսով խթանելով երկխոսությունն ու համագործակցությունը ոլորտում։ Տասնհինգ ՔՀԿ 

կոալիցիաներ, որոնք ընդհանուր առմամբ ներառում են 260 անդամ կազմակերպություններ՝ ստեղծված 

ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» (CCD) ծրագրի 

շրջանակում, շարունակեցին գործել 2020 թվականի ընթացքում։ Այնուամենայնիվ, ՔՀԿ-ների միջև 

հարաբերությունները շարունակում են լինել ավելի շատ մրցակցային, քան համագործակցային, և կան 

ՔՀԿ-ների առանձնացված ճամբարներ, որոնք խմբավորված են տարբեր դոնորների հովանիների ներքո: 

Որպես արձագանք ամբողջ տարվա ընթացքում տեղի ունեցած ճգնաժամերի՝ ընդլայնվեց ՔՀԿ-ների և 

գործարար հատվածի համագործակցությունը, ինչպես նաև բարձրացավ այդ համագործակցության 

օգուտների գիտակցումը։ COVID-19 համավարակի և պատերազմի ընթացքում ՔՀԿ-ներն ակտիվորեն 

աշխատում էին մասնավոր բիզնեսի հետ՝ խոցելի խմբերի և տեղահանվածների նոր առաջացող 

կարիքները մասին լուծելու նպատակով: Օրինակ՝ «Ամերիաբանկը» և ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը նախաձեռնեցին 

համատեղ նախագիծ. պլանշետներ տրամադրեցին COVID-19 համավարակի պատճառովհեռավար 

ուսուցման անցած երեխաներին:։ Այնուամենայնիվ, ինչպես հաղորդում է ԴԱՏԱ հետազոտությունը, 

չնայած ՔՀԿ-ները ցույց տվեցին պատրաստակամություն և վճռականություն լուծելու COVID-19-ի և 

պատերազմի արդյունքում առաջացած խնդիրները, նրանց գործունեությունը հիմնականում դրվագային 

էր և համաժամանակեցված չէր այլ ոլորտային գործակալությունների կամ պետության հետ: Պետության 

հետ համագործակցությունը ինստիտուցիոնալ չէր և հիմնականում պայմանավորված էր 

նախարարությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաների անձով, բացառությամբ սոցիալական 

ծառայությունների համատեղ մատուցման ուղղությամբ ԱՍՀՆ-ի հաջողված ջանքերի: 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄ: 3.7 

ՔՀԿ-ների հանրային իմիջը 2020 թվականին էապես 

չի փոխվել: Այսուհանդերձ, մի կողմից ՔՀԿ-ների՝ 

հումանիտար օգնության ծրագրերն ու 

նախաձեռնությունները ոլորտում դարձան առավել 

տեսանելի, մյուս կողմից ՔՀԿ-ները ենթարկվեցին  

լայն հարձակումների՝ «կեղծ լուրերի», 

դավադրությունների տեսությունների և 

բացասական հրապարակումների միջոցով, որոնք 

հիմնականում նախաձեռնել էին նախորդ 

կառավարության կողմնակիցները։  

2020 թվականի ընթացքում միայն փոքրաթիվ 

մեդիա հարթակներ, ինչպես օրինակ՝ «Հոդված 3» 

ակումբը (կառավարվում է «Հանուն հավասար 

իրավունքների» ՀԿ-ի կողմից), «Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը» (կառավարվում է «Հանրային 

լրագրության ակումբի» կողմից), «Ազատություն» ռադիոկայանը (ԱՄՆ), «Սիվիլնեթ» հայաստանյան 

օնլայն պարբերականը, «Ֆակտոր թիվին» և «Ինֆոքոմ» տեղեկատվական կոմիտեն, ապահովեցին ՔՀԿ-

ների դերի հիմնականում դրական լուսաբանումը երկրում։ Մյուս կողմից, նախորդ իշխանությունների 

համախոհներին պատկանող լրատվականները հիմնականում գրոհում էին բացասական լրատվությամբ։ 

Ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների ոլորտում գործող ՔՀԿ-ները «ազգի թշնամի» լինելու մեջ 



 
 

ՔՀԿ Կայունության Ինդեքս, Հայաստան, 2020  15 

էին մեղադրվում այսպիսի մեդիա հարթակների կողմից, ինչպես նաև սոցիալական մեդիայի այն կեղծ 

օգտատերերի կողմից, որոնք ղեկավարվում էին այս խմբերի կողմից։ 

ՔՀԿ-ների վերաբերյալ հանրային ընկալումը երկակի է։ Մի կողմից ՔՀԿ-ների ամենօրյա աշխատանքը 

հումանիտար ճգնաժամի ֆոնին առավել տեսանելի և ճանաչելի դարձրեց նրանցհանրության կողմից, 

մյուս կողմից, որոշ ՔՀԿ-ներ մեղադրվեցին և հարձակումների ենթարկվեցին «գրանտակեր» և 

«հակազգային» լինելու համար։ «Սորոսական» եզրույթը, որը բացասաբար է ընկալվում՝ կապված 

բարերար Ջորջ Սորոսի անվան հետ, լայնորեն կիրառվեց վարկաբեկելու համար որոշ ՔՀԿ-ների, որոնք 

ստանում են արտասահմանյան ֆինանսավորում, և նրանց գործունեության ոլորտը շահերի 

պաշտպանությունն է: Խնդիրն այն է, որ Հայաստանում Ջորջ Սորոսի հիմնադրամը համարվում է 

դրամաշնորհներ տրամադրող առաջատար հաստատություններից մեկը: Այս գործողությունները 

նախաձեռնել են նախկին պաշտոնյաներն ու խմբերը՝ գործող կառավարությանը վարկաբեկելու 

նպատակով։ Չնայած ՔՀԿ-ների հետ առնչություն ունեցող մարդիկ դրական են վերաբերվում ՔՀԿ 

ոլորտի ջանքերին, այնուամենայնիվ, նրանց ընդհանուր հանրային ընկալումը զգալիորեն տուժեց 

հակաքարոզչության պատճառով, որն անվանվեց «պատերազմ Սորոսի դեմ»: Ճգնաժամի ընթացքում 

հասարակությունն ընդհանուր առմամբ դարձավ պակաս հանդուրժող․ հասարակության և 

կառավարության միջև լարվածությունը զգալիորեն աճեց։ Թե՛ առցանց, թե՛ անցանց տիրույթները լի էին 

ատելության խոսքով, փոխադարձ մեղադրանքներով և ագրեսիվ հռետորաբանությամբբացակայում էին 

կառուցողական քննարկումն ու փոխըմբռնումը։ 

Կառավարությունը նույնպես դրսևորում է խտրական վերաբերմունք ՔՀԿ-ների նկատմամբ՝ 

«նախապատվելի» և «ոչ նախապատվելի» ՔՀԿ-ների տարաբաժանմամբ։ Այն ՔՀԿ-ները, որոնց նախկին 

աշխատողները ներկայումս կառավարությունում բարձր պաշտոններ են զբաղեցնում, առավել 

հավանական է, որ կհայտնվեն «նախապատվելիների» ցանկում։ Այսուհանդերձ նշենք, որ ԱՍՀՆ-ն 

դրական վերաբերմունք ունի ՔՀԿ-ների կողմից մատուցվող ծառայությունների նկատմամբ։ 

Փոքր-ինչ բարելավվել են բիզնես հատվածի ընկալումները ՔՀԿ-ների մասին՝ 2020 թվականի ճգնաժամերի 

պայմաններում ՔՀԿ-ների հետ համատեղ նախաձեռնությունների իրականացման արդյունքում։ 

Այնուամենայնիվ, այս ոլորտում շատերը դեռևս սահմանափակ իրազեկվածություն ունեն ՔՀԿ-ների դերի 

մասին և իրենց սեփական բարեգործական կամ սոցիալական ծրագրերն իրականացնում են առանց ՔՀԿ-

ների ներգրավման։ 

Համընդհանուր մեկուսացման ժամանակահատվածում ՔՀԿ-ները բարելավել են իրենց աշխատանքի 

արդյունքները հանրությանը ներկայացնելու և ջատագովելու կարողությունները նաև սոցիալական 

մեդիա հմտությունների կիրառությամբ:  Այնուամենայնիվ, 2020 թվականի ընթացքում ՔՀԿ-ների՝ 

մարդասիրական օգնությանն ուղղված ջանքերի հիմնական մասը  չլուսաբանվեց, և այդ ջանքերի 

վերաբերյալ հանրային իրազեկվածության մակարդակը գրեթե չբարձրացավ։  

ՔՀԿ-ների հաշվետվողականությունը և թափանցիկությունը դեռևս մնում է ոլորտի հանրային ընկալման 

թույլ կողմը։ Միայն հարաբերականորեն մեծ ՔՀԿ-ներն են որոշակի ջանքեր գործադրում ապահովելու 

թափանցիկություն և հաշվետվողականություն՝ ներքին վարքականոնների ընդունման և 

հաշվետվությունների կամ ֆինանսական տեղեկագրերի հրապարակման միջոցով։ Տարեկան 

հավետվությունների հրապարակումը հիմնադրամների համար պարտադիր է, իսկ հասարակական 

կազմակերպությունների համար՝ եթե վերջիններս օգտագործում են հանրային միջոցներ։ 

Այնուամենայնիվ, հրապարակված հաշվետվությունները, որպես կանոն, շատ ընդհանրական են և չեն 

պարունակում առավել մանրամասն տեղեկատվություն ՔՀԿ-ների գործառնություների և ֆինանսական 

հոսքերի վերաբերյալ։  

 



 
 

ՔՀԿ Կայունության Ինդեքս, Հայաստան, 2020  16 

Նշումների համար 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

  

  

 

 

 Ծանուցում: Այս զեկույցում ներկայացված են քննարկումների մասնակիցների և նախագծի 

փորձագետների կարծիքները, և պարտադիր չէ, որ դրանք արտացոլեն USAID-ի կամ FHI 360-ի 

տեսակետները: 


