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ÐÐ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý  

 ØÇ·ñ³óÇáÝ պետական ծառայáõÃÛ³Ý 

  2010 Ãí³Ï³ÝÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ 

 
 

Միգրացիայի  և փախստականների  բնագավառ 
 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության  միգրացիոն պետական 

ծառայությունում  2010թ.-ի  առաջին իսկ  օրերից  աշխատանքներն  ուղղված  են եղել  

<ՄՊԾ  աշխատակազմ պետական կառավարչական  հիմնարկի>  ստեղծմանը  և  այդ  

գործընթացն  իրականացվել է  այն հաշվով,  որ  Միգրացիոն գործակալությունից 

անցումը  Միգրացիոն պետական ծառայությանը   ընթանա  սահուն`  չխախտելով  

աշխատանքների բնականոն ընթացքը:  Ծառայությունը փաստացի  սկսել է  գործել   

2010թ.-ի  ապրիլից  երբ համալրվեց   աշխատակազմը և  ներդրվեց  քաղաքացիական 

ծառայության  համակարգը:  Ծառայությունը  բաղկացած  է  6  բաժիններից   և  35  

աշխատակիցներից,   որոնցից  26-ը  քաղաքացիական ծառայողներ  են: 

 

Հաշվետու  ժամանակաշրջանում   ծառայության կողմից  իրականացվել  են  

հետևյալ   աշխատանքները` 

 

Մշակվել  և  2010թ.-ի  դեկտեմբերի  30-ին ՀՀ  կառավարության  կողմից  

հավանության  է  արժանացել  <ՀՀ  միգրացիայի  պետական  կարգավորման  

քաղաքականության հայեցակարգը>: 

 

Մշակվել  և ընդունվել  են  <Փախստականների  և ապաստանի մասին>ՀՀ  

օրենքի  կիրարկումն  ապահովող    ՀՀ  կառավարության  4  որոշումներ  և  այդ 

որոշումներից  բխող 3 գերատեսչական նորմատիվ ակտեր; 

 

Մշակվել է <Փախստականների և ապաստանի մասին> օրենքում լրացումներ և 

փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը  որը հավանության է 

արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից: 

 

Վավերացվել  են   3  միջազգային  պայմանագրեր; 

 

Ստորագրվել  են  ևս  3  ռեադմիսիոն  համձայանգրեր, իսկ  5  պետությունների  

հետ  բանակցություններն  ընթացքի  մեջ  են; 

Աշխատանքներ  են տարվել աշխատանքային միգրացիայի  հարցերով 2  նոր  

համաձայնագրերի  /Կատարի պետության  և  Ֆրանսիայի  հետ / կնքման  

ուղղությամբ: 

 

Միգրացիայի հարցերով զբաղվող պետական մարմինների, հասարակական 

կազմակերպությունների աշխատակիցներին <Փախստականների  և ապաստանի 

մասին> ՀՀ  նոր օրենքի  պահանջներին  իրազեկման  նպատակով   կազմակերպվել  

են  կլոր սեղաններ, սեմինար խորհրդակցություններ: 
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Մշակվել  է  ՀՀ-ում ապաստան հայցողների և փախստականների համար 

նախատեսված տեղեկատվական գրքույկ, որը  հրատարակվելու  4 լեզուներով:  

 

Ապաստան ստանալու  հայցով  դիմել են 50 օտարերկրյա քաղաքացիներ, որոնցից 

փախստական են ճանաչվել և ապաստան են ստացել 14-ը, մերժվել են 23-ը,  5 

դիմումի քննարկումը կասեցվել է, քննարկման փուլում է 8 դիմում: Վերջնական 

մերժում ստացած 6 անձանց  ՀՀ-ից արտաքսման համար  տեղյակ  է պահվել  ՀՀ 

ոստիկանությանը: 

  

Ապաստանի հայց են  ներկայացրել  հիմնականում  Իրաքից, Իրանից, Կոտ 

դ’իվուարից  և Թուրքիայից: 

 

  Կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթ ստանալու համար դիմել է  1173 

անձ, որոնց  գործերին  տրվել է համապատասխան ընթացք:   

 

Համաձայն ՀՀ ոստիկանության անձնագրային բաժիններից ստացված 

տեղեկատվության, 2010թ.-ին  թվով  284 փախստականներ ստացել են ՀՀ 

քաղաքացիություն:  Մինչ այժմ  ՀՀ  քաղաքացիություն  ստացած փախստականների  

թիվը  կազմում  է    82884 անձ :  

 

  ՀՀ  կառավարության  2009թ. հուլիսի 23-ի  <1988-1992թթ. Ադրբեջանի 

Հանրապե-տությունից բռնագաղթված անձանց ապահովագրական ստաժը 

սահմանող հանձնաժողով ստեղծելու և հանձնաժողովի աշխատակարգը 

հաստատելու մասին> 2009թ. հուլիսի 23-ի թիվ 907-Ն որոշման  համաձայն հաշվետու 

ժամանակահատվածում  աշխատանքային ստաժի հաստատման համար դիմել է 199 

անձ, կայացել է հանձնաժողովի 15 նիստ, որից 4-ը արտագնա. մեկը` Սյունիքի 

մարզում, երեքը` Տավուշի: Դիմողներից  84-ի գործով կայացվել է  որոշում 

ապահովագրական ստաժը սահմանելու  մասին: 

 

 2010թ. ընթացքում հանրակացարան տրամադրելու խնդրանքով ստացվել է 

264 դիմում, որոնց վերաբերյալ տեղում կատարվել են բնակկենցաղային 

պայմաննների ուսումնասիրություններ, որից հետո հարցը ներկայացվել է  ՀՀ ՏԿՆ-

ում` փախստականներին ժամանակավոր կացարաններում տեղավորելու 

նպատակով ստեղծված աշխատանքային խմբում  և քննության արդյունքում 50 

փախստական ընտանիքների հատկացվել  են  հանրակացարանային  սենյակներ:   

 

     Իրականացվել  է    ՀՀ  կառավարության 2004թ. մայիսի 20-ի թիվ 747-ն 

որոշմամբ հաստատված` 1988-1992թթ. Ադրբեջանից բռնագաղթված  անձանց 

բնակապահովության  առաջնահերթ ծրագրում ընդգրկված  հավակնորդ 

շահառուների  թվաքանակի ճշգրտման աշխատանքներ: Այսօրվա  դրությամբ դեռևս  

չի  լուծվել առաջնահերթ  ծրագրում  ընդգրկված 1169  փախստական ընտանիքի  

բնակարանային  ապահովության հարցը, որից 860 –ը բնակվում  են   Երևանում, իսկ 

309 -ը` մարզերում: 

 

 2011թ.-ի  ապրիլ  ամսին  Երևանում  նախատեսվում է կազմակերպել  

միջազգային դոնոր կազմակերպությունների  համաժողով` առաջնահերթ ծրագրում 
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ընդգրկված փախստականներրի  բնակապահովության խնդրի լուծման համար  

անհրաժեշտ  ֆինանսկան միջոցներ հայթայթելու  նպատակով: 
 

Թայեքս գործիքի միջոցով 2010թ.-ի մայիսի 20-ին Երևանում կազմակերպվել է  

<Աշխատանքային միգրացիայի կառավարման ԵՄ փորձի  վերաբերյալ> թեմայով 

աշխատաժողով: 

 

2010թ. հունիսի 9-ին Թվինինգ ծրագրերի իրականացման խորհրդի 3-րդ նիստում 

հավանության արժանացավ ՄՊԾ-ի <Միգրացիայի և ապաստանի կառավարման 

համակարգի բարելավումը՝ Միգրացիոն պետական ծառայության ինստիտուցիոնալ 

ամրապնդման միջոցով> Թվինինգ ծրագրային առաջարկը: 2010թ.-ի սեպտեմբերին և 

նոյեմբերին ԵՄ փորձագետների առաջին և երկրորդ առաքելությունների ընթացքում 

նրանց հետ համատեղ մշակվեց ծրագրային առաջարկի նկարագիրը (Twininning 

Project Fiche): Փորձագետների 2-րդ առաքելության ընթացքում նաև կազմակերպվեց 

աշխատաժողով՝ տարբեր շահագրգիռ կառույցներին Թվինինգ ծրագրային 

առաջարկը ներկայացնելու և նրանց իրազեկելու նպատակով։ Ներկայումս Թվինինգ 

ծրագրային առաջարկի վերջնական տարբերակը ուղարկվել է Բրյուսել 

Եվրամիության հանձնաժողովի հաստատմանը:  

 

Հաշվետու  ժամանակաշրջանում ծառայությունում ստացվել է  2177  դիմում:  

Վերադաս  մարմիններից  ստացվել  է  455 հանձնարարական: Նշված  բոլոր  

դիմումներին և հանձարարականներին  սահմանված  կարգով  և ժամկետներում  

տրվել է համապատասխան ընթացք: 

 

Ծառայության  գործունեությունը պարբերաբար լուսաբանվել է ԶԼՄ-ներով:  

Կազմակերպվել  են հեռուստա  և  ռադիո  հաղորդումներ, հրապարակվել են  

հոդվածներ տարբեր  օրաթերթերում  և  շաբաթաթերթերում: 
 

 

        
 


