
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՏԿՆ Միգրացիոն պետական  ծառայության կողմից 

2012թ.-ի ընթացքում կատարած աշխատանքների 

վերաբերյալ

1. Միգրացիոն     ոլորտում     ք  աղաքականության  մշակման  և  իրականացման   

հարցեր 

2011թ. նոյեմբերի 10-ին ՀՀ կառավարության կողմից հաստատվել էր <ՀՀ  միգրացիայի 

պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգի իրականացման 

2012-2016 թվականների գործողությունների ծրագիրը>: Ծրագրով նախատեսված 147 

կոնկրետ գործուղությունները/միջոցառումները  (որոնցից 83-ը`  2012թ.  կամ  2012թ.  սկսող) 

միտված  են ապահովելու միգրացիոն 14  ուղղություններով  հայեցակարգում  սահմանված 

նպատակների իրականացումը:

Ձևավորվել  է  ԳԾ-ի  իրականացման  մոնիթորինգի  միջգերատեսչական  հանձնաժողով: 

Հանձնաժողովը 2012թ.  ընթացքում անցկացրել է ութ նիստ, որոնցից երկուսը` ընդլայնված` 

հասարակական  և  միջազգային  կազմակերպությունների  ներգրավմամբ:  Դրանցից 

յուրաքանչյուրի առնչությամբ կազմվել են արձանագրություններ և ներկայացվել բոլոր 

շահագրգիռ մարմիններին:  Բացի  այդ,  ԳԾ  առանձին  հարցերի  քննարկման  նպատակով 

ձևավորվել են երեք միջգերատեսչական աշխատանքային խմբեր: 

Գործողությունների ծրագրով ստանձնած հիմնախնդիրների լուծման ջանքերը լիարժեք 

չէին  կարող  լինել  առանց  միջազգային  ակտիվ  համագործակցության:  Այս  տեսանկյունից 

գոհունակությամբ  պետք  է  նշել  ՄԱԿ  ՓԳՀ-ի,  ԵԱՀԿ-ի  հայաստանյան  և  ԱՄԿ  մոսկովյան 

գրասենյակների  և  ԵՄ  պատվիրակության  ներգրավվածությունը  փորձագետական 

աջակցության  հարցում:  Մասնավորապես  փորձագետների  կողմից  կատարված 

հետազոտություններից ուշադրության են արժանի հետևյալ աշխատանքները.

1



ԵՄ պատվիրակության միգրացիոն հարցերով խորհրդատուի կողմից`

-  «ԵՄ-ի  հետ  միգրացիայի  ոլորտում  համագործակցության  ընդլայնման  և 

իրականացման հնարավորությունների մասին» հետազոտությունը.

-  «Միգրացիայի  և  ապաստանի  քաղաքականության  ինստիտուցիոնալ 

կազմակերպման ԵՄ փորձի մասին» հետազոտությունը.

ՄԱԿ ՓԳՀ-ի փորձագետների կողմից`

- «1988-1992թթ.  Ադրբեջանից  բռնագաղթած  փախստականների`  Հայաստանի 

Հանրապետությունում սոցիալական ինտեգրման մասին վերլուծական զեկույց»-ը

- «Հատուկ կացարան» ՊՈԱԿ-ի աշխատանքների վերլուծության, բացերի վերհանման» 

հետազոտությունը.

- «Պետական  սահմանի  անցակետերում  ապաստան  հայցողների  հետ  տարվող 

աշխատանքների  վիճակի մասին» հետազոտությունը.

- «ՀՀ  միգրացիոն  օրենսդրության  իրավախախտումների  դեպքում 

պատասխանատվության  միջոցների  հետ  կապված  ՀՀ  քրեական,  վարչական  և  այլ 

օրենսդրական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ իրականացնելու մասին» 

հետազոտությունը.

- «Մերժում  ստացած  ապաստան  հայցողներին  իրենց  ծագման  երկիր  կամավոր 

վերադարձի  հարցերում  աջակցության  կազմակերպման  գործընթացի 

ուսումնասիրում, առկա խոչընդոտների և բացերի վերհանում, ՀՀ տարածքից նրանց 

վտարման  կազմակերպման  հետ  կապված  մեխանիզմների  մշակում» 

հետազոտությունը

- «Նոր փախստականի կարգավիճակ ստացած փախստականների ինտեգրման մասին» 

հետազոտությունը:

ԵԱՀԿ փորձագետի կողմից`

- «ԳԾ-ի կարիքների գնահատման հաշվետվության մասին» ուղեցույցը:
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ԱՄԿ փորձագետի կողմից`

- «Օրենսդրական  ակտերի  միգրացիոն  հետևանքների  ազդեցության  գնահատման» 

ուսումնասիրությունը:

Պարբերաբար հավաքվել,  վերլուծվել  և  այլ մարմիններին  են փոխանցվել Միգրացիոն 

իրավիճակի վերաբերյալ հետևյալ վիճակագրական   տվյալները`

 ՀՀ  սահմանահատումներ

 ֆիզիկական անձանց  անունուվ ՀՀ-ում  ստացվող դրամական փոխանցումներ:

2.    ՀՀ  -  ում     ապաստան     հայցող     անձանց      հետ     տարվող      աշխատանքներ  

ՀՀ-ում ապաստան ստանալու խնդրանքով 2012թ-ին ծառայությանն են դիմել 565 

օտարերկրյա քաղաքացիներ, որոնցից` 494-ը  Սիրիայի, իսկ մյուսները հիմնականում Իրաքի, 

Իրանի, Կոտ դ՚Իվուարի, Գվինեայի, Թուրքիայի քաղաքացիներ են: 

Նրանցից`

- ՀՀ-ում փախստական են ճանաչվել և ապաստան են ստացել  145-ը,

- մերժվել են  15 -ը,

- 27 դիմումի քննարկումը կասեցվել է,

- 13 դիմումի քննարկումը կարճվել է,

- 365 դիմում քննարկման փուլում է:

<<Հատուկ  կացարան>>  ՊՈԱԿ-ում  բնակվելու  համար  48  ապաստան  հայցողների 

տրվել է ուղեգիր: Բացի այդ, Ծառայության տնօրինության տակ եղած ռեզերվների հաշվին 99 

Սիրիայից  ժամանածների  տրամադրվել  է  ժամանակավոր  կացարաններ:  18  սիրիահայեր 

Ծառայության ջանքերի շնորհիվ տեղավորվել են մասնավոր անձանց մոտ:

Դատական 42 գործով 6-ը` ապաստանի տրամադրումը մերժելու վերաբերյալ հայցեր, 35-

ը`  փախստականի  կարգավիճակի  դադարեցման  վերաբերյալ  վարույթներ,  1-ը` 

բնակարանային  վեճեր  ապահովվել  է  դատական  ատյաններում  ծառայության  շահերի 

ներկայացումը:
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3. 1988-92  թթ  ..    Ադրբեջանից      բռնագաղթած      փախստականների      հետ     կապված   

աշխատանքներ

Ներկայումս ՀՀ-ում ապաստանած փախստականների հիմնահարցերից իր սրությամբ 

կարևորվում է նրանց բնակապահովության խնդիրը:  Դեռևս 1172  ընտանիքներ,  որից 857-ը` 

Երևան քաղաքում և 315-ը`  Հայաստանի տարբեր մարզերում համարվում են ՀՀ 

կառավարության կողմից 2004  թվականի մայիսի 20-ի թիվ 747-ն որոշմամբ հաստատված 

բնակապահովության առաջնահերթ ծրագրի շահառուներ:  ՀՀ պետբյուջեով անցած չորս 

տարիներին այդ ծրագրով ֆինան-սավորում չի նախատեսվել,  այդ իսկ պատճառով 

փախստականների  բողոք–դիմումների մեծ մասը վերաբերում է բնակապահովության 

խնդրին: 

Անացած  տարի  Երևան քաղաքի Մոլդովական 29/2  հասցեի  ՄԱԿ ՓԳՀ-ի 

ֆինանսավորմամբ վերակառուցված շենքում բնակապահովության առաջնահերթ ծրագրում 

ընդգրկված 3 փախստական ընտանիքների  հատկացվել են բնակա-րաններ: 

             Արարատի մարզի Դարբնիկ գյուղի նախկին գյուղատնտեսական քոլեջի 

մասնաշենքում /ՄԱԿ ՓԳՀ-ի ֆինանսավորմամբ վերակառուցված որպես սոցիալական 

տիպի բնակարաններ/ հատկացվել են բնակարաններ 7 փախստական ընտանիքների, որից 4-

ը`  Արցախի  4-րդ  նրբանցք,  10/2  հանրակացարանային  մասնաշենքից,  3-ը`    Դարբնիկ 

համայնքից: 

     ՀՀ  կառավարությունը  շուրջ  34  մլն  դրամ  է  հատկացրել  Հայաստանի  սոցիալական 

ներդրումների  հիմնադրամին`  ՄԱԿ  ՓԳՀ-ի  կողմից  Քասախ  համայնքում  սկսված  շենքի 

շինարարությունը  ավարտին  հասցնելու  նպատակով:  2012թ. 3-րդ  եռամսյակում 

շահագործման  է  հանձնվել  սոցիալական  տունը  20  բնակարաններով,  6  փախստական 

ընտանիքներ ապահովվել են հարմարավետ սոցիալական բնակարաններով:  

       Շվեյցարական զարգացման և համագործակցության գրասենյակի /ՇՀԶԳ/ կողմից և ՀՀ 

կառավարության 65 մլն դրամ համաֆինանսավորմամբ դեկտեմբերի 18-ին շահագործման է 

հանձնվել  Սյունիքի  մարզի  Գորիսի  նոր  սոցիալական  տունը,  հինգ  փախստական 

ընտանիքներ  ապահովվել են հարմա-րավետ սոցիալական բնակարաններով:  
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               Արցախի 4-րդ  նրբանցք,  10/2  հանրակացարանի  վթարային  մասնաշենքից 

ձեռնարկված քայլերի շնորհիվ տարհանվել և այլ վայրեր են տեղափոխվել 24 փախստական 

ընտանիքներ: 

 ՀՀ  կառավարության  2009 թվականի  հուլիսի  23-ի  «1988-1992թթ.  Ադրբեջանի 

հանրապետությունից  բռնագաղթված  անձանց  ապահովագրական  ստաժը  սահմանող 

հանձնաժողով ստեղծելու և հանձնաժողովի աշխատակարգը հաստա-տելու մասին» թիվ 907-

Ն  որոշման  համաձայն  հաշվետու  ժամանակաշրջանում  ապահովագրական    ստաժ 

սահմանելու    վերաբերյալ   դիմել   է   66  անձ,   կայացել   է   7  նիստ,   քննարկվել  են  63 

դիմումներ, 49 դիմում բավարարվել է,  14 դիմում` մերժվել, 3 անձ տարբեր պատճառներով 

չեն ներկայացել հանձնաժողովի նիստերին: 

 Հանրակացարանային  սենյակ   ստանալու    համար   ստացվել է   թվով  178 դիմում, 

որոնց  վերաբերյալ  տեղերում  կատարվել  են  32  բնակկենցաղային  պայմանների 

ուսումնասիրություններ,  այնուհետև   հարցը  ներկայացվել  է  ՀՀ  ՏԿՆ`  համապատասխան 

աշխատանքային  խմբում  քննարկելու  համար:  Արդյունքում  հանրակացարանային 

սենյակների վերաբերյալ  հատկացվել են ուղեգրեր 11 փախստական ընտանիքների: 

Կոնվենցիոն  ճամփորդական փաստաթուղթ  ստանալու  համար  ծառայության  կողմից 

615  անձի  վերաբերյալ  տրվել  են  տեղեկանքներ`   համապատասխան  անձնագրային 

բաժանմունքներ ներկայացնելու համար:  Տարբեր գերատեսչություններից,   պետական և ոչ 

պետական ատյաններից ստացվել են շուրջ 400 գրություններ և հարցումներ: 

ՀՀ քաղաքացիություն են ձեռք բերել 214 փախստականներ:

ՀՀ  օրենսդրությամբ  սահմանված  կարգով  ծառայության  նախաձեռնությամբ 

հաշվետու ժամանակահատվածում  հարուցված վարչական  վարույթների    արդյուն-քում 

դադարեցվել  է 19 փախստականի կարգավիճակ  տարբեր հիմքերով / ծնվել են Հայաստանի 

Հանրապետությունում    բռնագաղթվելուց հետո, ծնողների քաղաքա-ցիություն  ձեռք բերելու 

և այլ հիմքերով/:  Կարգավիճակը դադարեցված գործերի ընդհանուր  քանակը կազմում է 145: 

2011թ.  իրենց  կողմից  զբաղեցրած  բնակելի  տարածքների   սեփականաշնորհման 

վերաբերյալ   16  գործ  սահմանված  կարգով  ուղարկվել  է  ՀՀ  կառավարությանն  առընթեր 

պետգույքի կառավարման վարչություն: 
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 5  փախստական  ընտանիքներ   սեփականաշնորհել  են  իրենց  կողմից  զբաղեցրած 

հանրակացարանային  բնակելի  տարածքները:  1  փախստական  ընտանիք  էլ 

սեփականաշնորհել է իր բնակարանը:

ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 2012թ.  հոկտեմբերի 24-ին ընդունվել է «1988-1992 

թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթված փախստականների համար 

կառուցված բնակարանները սեփականության իրավունքով փախստականներին 

հատկացնելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքը,  որն 

ուղղված է փախստականների համար կառուցված բնակարանները,  քոթեջատիպ տները 

փախստականներին սեփականության իրավունքով հատկացնելու դիմումի ներկայացման 

ժամկետի երկարաձգմանը:  Արդյունքում  շուրջ  214  ընտանիք  հնարավորություն  կունենան 

սեփականաշնորհելու իրենց զբաղեցրած բնակարանը:

     

4. Միջազգային   համագործակցություն  

Ծառայությունն  ակտիվ մասնակցություն  է ցուցաբերել  2011 թվականի հոկտեմբերի 

27-ին  ստորագրված  <Շարժունակության  շուրջ  գործընկերության  վերաբերյալ> 

Եվրամիության և Հայաստանի միջև համատեղ հռչակագրի իրագործման աշխատանքներին: 

2012թ.  փետրվարի 17-ին ընդունվել  է  «ՀՀ-ի և ԵՄ-ի միջև «Շարժունակության շուրջ 

գործընկերության  վերաբերյալ»  համատեղ  հռչակագրի  իրականացումը  և  դիտարկումը 

համակարգող  միջգերատեսչական  հանձնաժողով  ստեղծելու  և  անհատական  կազմը 

հաստատելու  մասին»   ՀՀ  վարչապետի`  թիվ  136-Ա   որոշումը,  որով  հանձնաժողովի 

համանախագահ է  նշանակված նաև ՀՀ ՏԿՆ Միգրացիոն պետական ծառայության պետը: 

Միջգերատեսչական հանձնաժողովի 1-ին նիստը հրավիրվել է 2012թ. մայիսի 31-ին:

Ստեղծվել  է  Հռչակագրի  իրականացման  տեղական  պլատֆորմ,  որի  ընդլայնված 

նիստը հրավիրվել է Երևանում 2012թ.  հոկտեմբերի 12-ին`  Հռչակագրի շրջանակներում ՀՀ-ի 

հետ  համագործակցության  հետաքրքրություն  հայտնած  ԵՄ  երկրների  համապատասխան 

պաշտոնյաների և հայաստանյան  դեսպանների մասնակցությամբ: 

ՄՊԾ-ն  ակտիվ  դերակատարություն է  ունեցել  նաև  Հռչակագրի  հետ  կապված 

Բրյուսելում հոկտեմբերի 22-23-ին հրավիրված կոնֆերանսին և Երևանում հոկտեմբերի 16-
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17-ին  ETF-ի  (European  Training  Fondation)  կողմից  կազմակերպված  միջազգային 

համաժողովին:

Հռչակագրի  շրջանակներում  2012թ.  մեկնարկված  է  “Միգրացիայի  կառավարման 

ոլորտում Հայաստանի կարողությունների հզորացում` կենտրոնանալով վերաինտեգրմանն 

ուղղված  միջոցառումների վրա” առաջին կիրառական ծրագիրը: 

36 ամիս տևողությամբ ծրագիրը իրականացվելու է ԵՄ 8 անդամ երկրների կողմից, 

որոնցից  առաջատար  երկիրը  հանդիսանում  է  Ֆրանսիան`  ի  դեմս  Իմիգրացիայի  և 

ինտեգրացիայի  հարցերով  ֆրանսիական  գրասենյակի,  որը  Ծրագրի  իրականացման 

նպատակով 2012թ. հոկտեմբերին Հայաստանում բացել է իր գրասենյակը:

Ծառայությունը իր  մասնակցությունն  է  բերել   Պրահյան  գործընթացի 

շրջանակներում  Լեհաստանի  Պոզնան  քաղաքում  2011թ.  նոյեմբերի  4-ին  կայացած 

նախարարական երկրորդ հանդիպման ժամանակ ստորագրված միգրացիայի և ապաստանի 

ոլորտում 2012-2016թթ. գործողությունների ծրագրի իրականացման աշխատանքներին: 

ՄՊԾ աշխատակիցը հանդիսանում է Պրահյան գործընթացի կազմակերպիչների հետ 

անմիջական կապ պահպանող ազգային կոնտակտային անձ:

Նշված  գործընթացի  շրջանակներում  ՄՊԾ-ի  ներկայացուցիչներն  իրենց  ակտիվ 

մասնակցությունն  են  բերել  կազմակերպված  բոլոր  միջոցառումներին  /պիլոտային  4 

ծրագրեր,   ավագ  պաշտոնյաների  հանդիպումներ  և  այլն/:  Հայաստանը  ներգրավված  է 

գործընթացի  շրջանակներում  իրականացվելիք  աշխատանքների  համակարգման  խմբում 

/Core Group/. 

2012թ.  սեպտեմբերի  6-ին  Երևանում  պաշտոնապես  ազդարարվեց  «Աջակցություն 

Միգրացիոն  պետական  ծառայությանը՝  ամրապնդելու  միգրացիոն  կառավարումը 

Հայաստանում» ԵՄ  Թվինինգ  ծրագրի  մեկնարկը,  որն  իրականացնում  է  Շվեդական 

միգրացիոն  գործակալությունը  Լեհաստանի  Ներքին  գործերի  նախարարության  հետ 

համատեղ: Ծրագրի տևողությունը 27 ամիս է, արժեքը` 1 մլն Եվրո: 

Ծառայությունը  ակտիվ  դերակատարություն  է  ունեցել  Հայաստան–ԵՄ  մուտքի 

արտոնագրերի  տրամադրման  դյուրացման,  ինչպես  նաև   ռեադմիսիայի  մասին 

համաձայնագրերի  կնքման  շուրջ  բանակցությունների  երեք  փուլերին:  Ներկայումս 

բանակցություններն ավարտված են,  և  մուտքի արտոնագրերի տրամադրման դյուրացման 
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համաձայնագիրը  ստորագրված է 2012թ. դեկտեմբերի 17-ին Բրյուսելում, իսկ ռեադմիսիոն 

համաձայնագիրը նախաստորագրված է հոկտեմբերի 18-ին:

Ծառայությունը մասնակցել է նաև Միգրացիայի և ապաստանի վերաբերյալ  Արևելյան 

գործընկերության պանելի  և  Բուդապեշտյան  գործընթացի շրջանակներում  2012թ. 

ընթացքում տեղի ունեցած հանդիպումներին:

Սերտ  համագործակցություն  է  հաստատվել  Ռումինիայի  Կառավարման  և  ներքին 

գործերի  նախարարության  ներգաղթի  գրասենյակի  հետ:  Համագործակցությունն 

իրականացվում է ԵՄ TAIEX և ՛՛Արևելյան գործընկերություն՛՛ ծրագրերի շրջանակներում, և 

ռումինական  գործընկերները  մեզ  հետ  կիսում  են  ապաստանի  ոլորտի  իրենց  ունեցած 

փորձառությունը:

2012թ. հոկտեմբերից  Մարդկային  զարգացման  միջազգային  կենտրոն  ՀԿ-ի  հետ 

համատեղ  Բելգիայի  Թագավորության  ներքին  գործերի  նախարարության  ֆինանսական 

աջակցությամբ  իրականացվում  է  «Հայաստանից  դեպի  Բելգիա  ուղղվող  անկանոն 

միգրացիայի  կանխարգելում`  պոտենցիալ  միգրանտների  շրջանում  իրազեկվածության 

բարձրացման միջոցով» վեցամսյա ծրագիրը:

Շվեդիայի, Նորվեգիայի, Ռուսաստանի Դաշնության, Շվեյցարիայի լիազոր մարմիններից 

Ռեադմիսիոն  համաձայնագրերի  շրջանակներում  ստացվել  և  համապատասխան 

կարգով ընթացք են տրվել 35 հայցեր:

5. Ֆինանսահաշվապահական հարցեր  

Ծառայության կողմից մշակվել են 2013-2015 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի 

ծրագրերը,  ինչպես  նաև  համապատասխան  տարվա  ֆինանսական  միջոցների  հայտ 

պահանջագրերը  և  ներկայացրել  է  ինչպես  գլխադասային  մարմիններին,  այնպես  էլ  ՀՀ 

ֆինանսների նախարարությանը:

Միաժամանակ  կազմվել  է  արտաբյուջետային  ֆինանսական  միջոցների  ծախսերի 

նախահաշիվը  և  ներկայացրել  է  Հայաստանի  Հանրապետության  կառավարության 

հաստատմանը:

Սահմանված ժամկետներում կատարել է առկա ծրագրերի ֆինանսավորումը:
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Պետական  հիմնարկների  և  կազմակերպությունների  աշխատողներին  սոցիալական 

փաթեթով  ապահովման  ծրագրի  շրջանակներում  ծառայության  աշխատակազմին 

տրամադրել  է  սոցիալական  փաթեթի  կտրոնները  պահանջելով  դրանից  բխող  բոլոր 

համապատասխան փաստաթղթերը:

6. Գործակարգավարական   հարցեր  

2011թ.  հունվարի 31-ից Ծառայությունում  փաստաթղթաշրջանառությունն 

իրականացվում է  «Mulberry» համակարգով: 

Հաշվետու տարում մուտքագրվել է 2572 գրություն,  1700 դիմում,  որից անմիջականորեն 

Ծառայությանն ուղղված`  1344,  վերադաս և այլ կազմակերպությունների կողմից 

վերահասցեագրված`  356  դիմում:  Բացի  այդ,  մատյանով գրանցվել է 186  գրություններ և 

դիմումներ`  հիմնականում հայտ-պահանջագրեր և ապաստան հայցողի վկայականի 

ժամկետի երկարացման դիմումներ: 

Ծառայությունից ուղարկվել է 3411 գրություն:

ՄՊԾ պետը մշտապես իրականացրել է քաղաքացիների ընդունելություն:

ՄԱԿ  ՓԳՀ-ի  աշխատակիցների  հետ  համատեղ  յուրաքանչյուր  երկուշաբթի 

ապահովվել է ապաստան հայցողների և փախստականների ընդունելությունը:

Մշտական  ուշադրության  տակ  է  գտնվել  Ծառայության  կայքէջի  (www.smsmta.am) 

բարելավման հարցը։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում  ՀՀ նախարարությունների 

և կառավարությանն առընթեր մարմինների կայքերի  2012թ.-ի վարկանիշային աղյուսակում 

ՄՊԾ-ն զբաղեցրել է 3-րդ տեղը:
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