
Հավելված. 
ՀՀ Լոռու մարզպետի  

2018թ. փետրվարի 2-ի 
թիվ 8 կարգադրության 

 
Ձև 1 

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման ուղղությամբ 
կատարված աշխատանքների մասին  

ՀՀ Լոռու մարզ ______թ. հաշվետվություն 
 
 

1. ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐՎԱ 
ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՀԱՎԱՍԱՐ ԵՎ ՄԱՏՉԵԼԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ 

 
1.1  Մարզի համայնքների փողոցներում, խաչմերուկներում (անցումներում) և բանուկ 

մասերում մատչելի քաղաքաշինական միջավայրի ապահովման ուղղությամբ կատարված 
աշխատանքների վերաբերյալ, այդ թվում. 

1.1.1. թեքահարթակների կառուցում,  
1.1.2. ավտոկայանատեղերի հարմարեցում տեղաշարժման դժվարություններ ունեցող 

անձանց համար,  
1.1.3. տեսողության և լսողության խնդիրներով անձանց համար քաղաքաշինական մատչելի, 

անվտանգ ու անարգել միջավայրի ստեղծում, 
1.1.4. քաղաքաշինական միջավայրի ապահովման ուղղությամբ կատարված այլ 

աշխատանքներ:  
1.2  Ներհամայնքային, միջհամայնքային և միջմարզային երթուղիներում հաշվետու 

տարվա ընթացքում շահագործված՝ հարմարեցված կամ մատչելի փոխադրամիջոցների 
առկայությունը վերջին օրվա դրությամբ (այդ թվում՝ երթուղին):  

1.3  Ճարտարապետահատակագծային ու նախագծային առաջադրանքների՝ 
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար 
սահմանված քաղաքաշինական նորմերի և պահանջների ապահովման և վերահսկողության 
ուղղությամբ իրականացված աշխատանքները: 

1.4 Մարզում հասարակական նշանակություն ունեցող՝ հիմնանորոգված կամ կառուցված 
շենքեր-շինությունների վերաբերյալ, այդ թվում. 

1.4.1. հիմնանորոգված կամ կառուցված շինության հասարակական նշանակությունը 
(օրինակ՝ դպրոց, առևտրի կենտրոն, մշակույթի օջախ, մարզադահլիճ, հուշարձան և այլն),  

1.4.2. հիմնանորոգված կամ կառուցված շինության հասցեն,  
1.4.3. մատչելիության ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների հակիրճ 

նկարագրությունը (օրինակ՝ ապահովվել է մատչելի մուտքով կամ սանհանգույցով կամ կառուցվել 
է հարմարեցված վերելակ, կատարվել են աշխատանքներ տեսողության և լսողության 
խնդիրներով անձանց համար քաղաքաշինական մատչելի, անվտանգ ու անարգել միջավայրի 
ստեղծման ուղղությամբ և այլն),  

1.4.4. իրականացված աշխատանքների ֆինանսավորման աղբյուրը (պետական բյուջե կամ 
այլ),  

1.4.5. իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ 1-2 լուսանկար, 
1.4.6. այլ տեղեկատվություն՝ ըստ նպատակահարմարության: 

1.5 Մարզում հասարակական նշանակություն ունեցող շենքեր-շինությունների 
խելամիտ հարմարեցումների վերաբերյալ, այդ թվում. 

1.5.1. հարմարեցված շինության հասարակական նշանակությունը (օրինակ՝ դպրոց, առևտրի 
կենտրոն, մշակույթի տուն, մարզադահլիճ և այլն),  

1.5.2. հարմարեցված շինության հասցեն,  
1.5.3. շինության մատչելիության ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների հակիրճ 

նկարագրությունը (օրինակ՝ ապահովվել է մատչելի մուտքով կամ սանհանգույցով կամ կառուցվել 



է հարմարեցված վերելակ, կատարվել են աշխատանքներ տեսողության և լսողության 
խնդիրներով անձանց համար մատչելի, անվտանգ ու անարգել շենքային պայմանների 
ստեղծման նպատակով և այլն),  

1.5.4. իրականացված աշխատանքների ֆինանսավորման աղբյուրը (պետական բյուջե կամ 
այլ),  

1.5.5. իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ 1-2 լուսանկար, 
1.5.6. այլ տեղեկատվություն՝ ըստ նպատակահարմարության: 

 
1.6 տեսողության և լսողության խնդիրներով հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

համար հասանելի (մատչելի)՝ տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների պաշտոնական էլեկտրոնային կայքէջերի առկայությունը, այդ թվում.  

1.6.1. Կայքէջի հասցեն, 
1.6.2. Հասանելիության (մատչելիության) ապահոման ուղղությամբ իրականացված 

աշխատանքների արդյունքները (օրինակ՝ խոշոր տառեր, խոշորացույց, համապատասխան 
ֆոնային լուծումներ, ձայնային տարբերակ, հայերեն լուսագրեր և այլն), 

1.6.3. Հասանելիության (մատչելիության) աշխատանքներում ներգրավված 
կազմակերպություններ։ 

 
2. ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ  

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ 
 

2.1.  Նախադպրոցական ներառական կրթություն իրականացնող հաստատությունների 
վերաբերյալ. 

Աղյուսակ 1 
 

հ/հ Հաշվետու տարվա 
ընթացքում 
ներառական 
կրթություն 

իրականացնող 
նախադպրոցական 
հաստատություննե-
րի անվանումը կամ 

համարը 

Հաշվետու տարվա 
ընթացքում 

հաստատությունում 
սովորող՝ կրթության 

առանձնահատուկ 
պայմանների կարիք 
ունեցող երեխաների 

թիվը 

Նախորդ տարվա 
ընթացքում 
ներառական 
կրթություն 

իրականացնող 
նախադպրոցական 

հաստատությունների 
անվանումը կամ 

համարը 

Նախորդ տարվա 
ընթացքում 

հաստատությունում 
սովորող՝ կրթության 

առանձնահատուկ 
պայմանների կարիք 
ունեցող երեխաների 

թիվը 

1.     
 

Աղյուսակ 2 
 

հ/հ Ներառական 
կրթություն 

իրականացնող 
նախադպրոցական 
հաստատություն-
ների անվանումը 

կամ համարը 

Ներառական կրթություն իրականացնող նախադպրոցական 
հաստատությունների մատչելիություն  

Թեքահար-
թակի կամ 
անարգել 
մուտքի 

առկայու-
թյունը 

(Այո կամ Ոչ) 

Հարմարեց-
ված 

սանհան-
գույցի 

առկայու-
թյունը 

(Այո կամ Ոչ) 

Շենքի ներսում և 
դասասենյակներում 

անարգել և անվտանգ 
միջավայր բոլոր 

խնդիրներով անձանց 
համար 

(համառոտ 
նկարագրություն) 

Այլ տեղեկատվություն 

1.      
 
 
 
 
 



2.2. Ներառական կրթություն իրականացնող հանրակրթական դպրոցների 
վերաբերյալ. 

 Աղյուսակ 3 
հ/հ Հաշվետու տարվա 

ընթացքում 
ներառական 
կրթություն 

իրականացնող 
հանրակրթական 

դպրոցների 
անվանումը կամ 

համարը 
 

Հաշվետու տարվա 
ընթացքում դպրոցում 
սովորող՝ կրթության 

առանձնահատուկ 
պայմանների կարիք 

ունեցող  
աշակերտների թիվը 

Նախորդ տարվա 
ընթացքում 
ներառական 
կրթություն 

իրականացնող 
հանրակրթական 

դպրոցների 
անվանումը կամ 

համարը 

Նախորդ տարվա 
ընթացքում 

դպրոցում սովորող՝ 
կրթության 

առանձնահատուկ 
պայմանների կարիք 

ունեցող  
աշակերտների թիվը 

Հիմնական Ավագ  Հիմնական Ավագ 

1.       

 
Աղյուսակ 4 

հ/հ Ներառական 
կրթություն 

իրականացնող 
դպրոցի 

անվանումը կամ 
համարը 

Ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցների մատչելիություն  

Թեքահար-
թակի կամ 
անարգել 
մուտքի 

առկայու-
թյունը 

(Այո կամ Ոչ) 

Հարմարեց-
ված սանհան-

գույցի 
առկայու-

թյունը 
(Այո կամ Ոչ) 

Շենքի ներսում և 
դասասենյակներում 

անարգել և անվտանգ 
միջավայր բոլոր 

խնդիրներով անձանց 
համար (համառոտ 
նկարագրություն) 

Այլ 
տեղեկատվու-

թյուն 

1.      

  
2.3. Հատուկ կրթություն իրականացնող դպրոցների վերաբերյալ: 

 
Աղյուսակ 5 

հ/հ Հաշվետու տարվա 
ընթացքում հատուկ 

կրթություն 
իրականացնող 

դպրոցների անվանումը 
կամ համարը 

Հաշվետու տարվա 
ընթացքում 

հատուկ կրթություն 
իրականացնող 
դպրոցներում 

սովորող 
աշակերտների 

թիվը 

Նախորդ տարվա 
ընթացքում հատուկ 

կրթություն իրականացնող 
դպրոցների անվանումը 

կամ համարը 

Նախորդ տարվա 
ընթացքում 

հատուկ կրթություն 
իրականացնող 
դպրոցներում 

սովորող 
աշակերտների 

թիվը 

1.     
 

2.4. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կրթության և մասնագիտական 
ուսուցման այլ ծրագրերի իրականացման վերաբերյալ, այդ թվում՝  

2.4.1. Ծրագրի անվանումը, 
2.4.2.  Ծրագրի նպատակը, 
2.4.3. Ծրագրի շահառուների շրջանակը, 
2.4.4.  Ծրագրի ֆինանսավորումը (պետական բյուջե կամ այլ), 
2.4.5 Այլ տեղեկատվություն՝ ըստ նպատակահարմարության: 

 
 
 
 
 
 



2.5. Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց կրթության իրավունքի ապահովման վերաբերյալ: 

Աղյուսակ 6 
հ/հ Մարզում առկա բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունների 
անվանումները 

Հաշվետու տարվա 
ընթացքում բարձրագույն 

ուսումնական 
հաստատությունում 

սովորող հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց թիվը 

Նախորդ տարվա 
ընթացքում բարձրագույն 

ուսումնական 
հաստատությունում 

սովորող հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց թիվը 

1.    
 
2.5.1 Կրթության կազմակերպման նպատակով կատարված աշխատանքներ (այդ թվում՝ 

լսարանների հարմարեցում աջակցող սարքերով և սարքավորումներով, դասացուցակի կազմում 
հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների կարողությունների գնահատման հիման վրա և այլն),  

2.5.3  Հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների սոցիալական ներառման ուղղությամբ 
իրականացված այլ աշխատանքներ (այդ թվում՝ աջակցող մարմինների ստեղծում, 
հաշմանդամության ոլորտին վերաբերող տարբեր թեմաներով վերապատրաստումների, 
դասըթնացների սեմինարների կազմակերպում և այլն):  

 
2.6 Կրթությունից դուրս մնացած՝ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների 

վերաբերյալ (այդ թվում թվաքանակ, պատճառներ, նրանց հայտնաբերման ուղղությամբ 
կատարված աշխատանքներ): 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
3. ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄ 
 
3.1. Մարզում ՀՀ Զբաղվածության պետական գործակալության կողմից 

իրականացվող զբաղվածության խթանման ծրագրերի վերաբերյալ. 
Աղյուսակ 7 

հ/հ 
Ծրագրերի 
անվանումը 

Հաշվետու տարվա ընթացքում 
Ծրագրերում ընդգրկված 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
թիվը 

Նախորդ տարվա ընթացքում 
Ծրագրում ընդգրկված 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
թիվը 

Ընդա-
մենը 

այդ թվում 
ընդա-
մենը 

այդ թվում 

կին 
1-ին 

խումբ 
2-րդ 

խումբ 
3-րդ 

խումբ 
կին 

1-ն 
խումբ 

2-րդ 
խումբ 

3-րդ 
խումբ 

1.                        

…            
 
3.2. Մարզում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար զբաղվածության 

խթանման այլ ծրագրերի վերաբերյալ. 
Աղյուսակ 8 

հ/հ 
Ծրագրերի 
անվանումը 

Հաշվետու տարվա ընթացքում 
Ծրագրերում ընդգրկված հաշմանդա-

մություն ունեցող անձանց թիվը 

Նախորդ տարվա ընթացքում 
Ծրագրում ընդգրկված հաշմանդա-

մություն ունեցող անձանց թիվը 

Ընդա-
մենը 

այդ թվում 

ընդա-
մենը 

այդ թվում 

 կին 
1-ին 
խումբ 

2-րդ 
խումբ 

3-րդ 
խումբ 

 
կին 

1-ն 
խումբ 

2-րդ 
խումբ 

3-րդ 
խումբ 

1.                        

…            



4. ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 
ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՅԼ ԾՐԱԳՐԵՐ 

 
4.1. Առավել կարիքավոր հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական 

աջակցության ծրագրերի իրականացման վերաբերյալ (այդ թվում դրամաիրային օգնության 
տրամադրում, ուսման վարձավճարների փոխհատուցում, բնակարանային պայմաններով 
ապահովում և այլն): 

 
4.2. Մարզում գործող ցերեկային կենտրոնների վերաբերյալ. 

Աղյուսակ 9 
հ/հ Անվանումը Տեղակայման վայրը 

/հասցե/ 
Տրամադրվող 
ծառայության 

համառոտ 
նկարագրությունը 

Շահառունե-
րի թիվը 

/տարեկան/ 

Ֆինանսա-
վորման 

աղբյուրը 

1.      
 

4.3. Մարզում գործող տնային պայմաններում միայնակ հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց սոցիալական սպասարկման վերաբերյալ.  

Աղյուսակ 10 
հ/հ Անվանումը Տեղակայման 

վայրը 
/հասցե/ 

Տրամադրվող 
ծառայության 

համառոտ 
նկարագրությունը 

Շահառունե-
րի թիվը 

/տարեկան/ 

Ֆինանսա-
վորման 

աղբյուրը 

1.      
 
4.4. Մարզում գործող հաշմանդամություն ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամք 

տրամադրող հաստատությունների վերաբերյալ. 
Աղյուսակ 11 

հ/հ Անվանումը Տեղակայման 
վայրը 

/հասցե/ 

Տրամադրվող 
ծառայության 

համառոտ 
նկարագրությունը 

Շահառունե-
րի թիվը 

/տարեկան/ 

Ֆինանսա-
վորման 

աղբյուրը 

1.      
 

5. ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐՈՎ, 
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԵՎ ԱՅԼ ԱՋԱԿՑՈՂ ՍԱՐՔԵՐՈՎ 

ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ 
 

5.1.  Մարզպետարանի միջոցներով և (կամ) դոնոր կազմակերպությունների հետ 
համագործակցության շրջանակներում (ոչ պետական նպատակային ծրագրերով) 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերականգնողական պարագաների, վերականգնման 
տեխնիկական միջոցների և այլ աջակցող սարքերի տրամադրում (այդ թվում՝ դրանց 
անվանումները, քանակները, տեղափոխումը մարզեր և այլն): 

5.2.  Պետական բյուջեի միջոցներով հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
վերականգնողական պարագաների, վերականգնման տեխնիկական միջոցների և այլ 
աջակցող սարքերի տրամադրում (տեղեկատվությունը կտրամադրվի պետական 
կառավարման լիազոր մարմնի կողմից): 

5.3.  Այլ տեղեկատվություն՝ ըստ նպատակահարմարության: 
 
 
 
 



6. ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՆԵՐԱՌՄԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄ 
ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՄԻՋՈՑՈՎ 

 
6.1 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հավասար մասնակցության ապահովում 

համայնքային մշակութային միջոցառումներին, այդ թվում 
 6.1.1 Մարզում առկա մատչելի շենքային պայմաններ ունեցող մշակութային օջախների 

վերաբերյալ, 
 6.1.2. Մշակութային օջախների հարմարեցում համապատասխան աջակցող 

տեխնոլոգիաներով (այդ թվում՝ թատրոններում, գրադարաններում, թանգարաններում 
համերգասրահներում հարմարեցված համակարգչային տեխնիկա, Բրայլյան տպիչներ, Բրայլյան 
և ձայնային գրականություն, աուդիոգիդ ծառայություն, ժեստերի լեզվի թարգմանություն և այլն), 

 6.1.3. Ներառական փառատոների կազմակերպում կամ դրանց մասնակցություն, 
 6.1.4. Այլ տեղեկատվություն՝ ըստ նպատակահարմարության: 

6.2 Հաշմանդամություն ունեցող անհատ ստեղծագործողների խրախուսում, 
պարգևատրում և այլն: 

6.3 Այլ տեղեկատվություն՝ ըստ նպատակահարմարության: 
 

7. ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՆԵՐԱՌՄԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄ 
ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԻ (ՍՊՈՐՏԻ) ՄԻՋՈՑՈՎ 

 
7.1. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հավասար մասնակցություն մասսայական 

սպորտի և ֆիզիկական դաստիարակությանն ուղղված միջոցառումներին, այդ թվում. 

7.1.1. Մարզում առկա մատչելի խաղահրապարակների, մարզասրահների, 
բակային մարզահրապարակների և այլ մարզական հաստատությունների վերաբերյալ, 

7.1.2. Խաղահրապարակների, մարզասրահների, բակային մարզահրապարակների 
հագեցվածություն համապատասխան մարզական գույքով,  

7.1.3. Սիրողական սպորտաձևերում անցկացվող առաջնությունների, 
սպարտակիադաների և այլ մասսայական մարզական միջոցառումների շրջանակներում 
հաշմանդամային սպորտաձևերի ներառում, 

7.1.4. Այլ տեղեկատվություն՝ ըստ նպատակահարմարության: 
 
7.2. Հաշմանդամային սպորտի զարգացմանն ուղղված ծրագրեր, այդ թվում. 

7.2.1. Մարզում առկա մատչելի մարզադպրոցների և պրոֆեսիոնալ սպորտաձևերի 
համար նախատեսված այլ մարզական հաստատությունների վերաբերյալ, 

7.2.2.  Մարզադպրոցների և պրոֆեսիոնալ սպորտաձևերի համար նախատեսված 
այլ մարզական հաստատությունների հագեցվածություն համապատասխան մարզական 
գույքով,  

7.2.3. Բոլոր մակարդակներում տեղի ունեցող առաջնություններում տարբեր 
խնդիրներով հաշմանդամություն ունեցող մարզիկների մասնակցության ապահովում (այդ 
թվում՝ պարալիմպիկ, սուրդլիմպիկ խաղերին, «Հատուկ օլիմպիադաներ»-ին, 
Հայաստանի, Եվրոպայի և աշխարհի առաջնություններին և այլն), 

7.2.4. Այլ տեղեկատվություն՝ ըստ նպատակահարմարության: 
 

8. ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ 
ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐՈՎ ԶԲԱՂՎՈՂ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ՀԵՏ 
8.1 Մարզում հաշմանդամության հիմնահարցերով զբաղվող հասարակական և 

միջազգային կազմակերպությունների հետ իրականացվող ծրագրեր, այդ թվում. 

8.1.1. Ծրագրի անվանումը, 
8.1.2.  Ծրագրի նպատակը, 
8.1.3. Ծրագրի շահառուների շրջանակը, 



8.1.4.  Ծրագրի ֆինանսավորումը (պետական բյուջե կամ այլ), 
8.1.5. Այլ տեղեկատվություն՝ ըստ նպատակահարմարության: 

 
9. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 
9.1 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնախնդիրներին վերաբերող տարբեր 

տեղեկատվական նյութերի ձեռքբերում (այդ թվում՝ տարբեր խնդիրներով 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի ձևաչափով): 

9.2  Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնախնդիրներին վերաբերող տարբեր 
տեղեկատվական նյութերի տարածում (այդ թվում՝ հեռուստատեսությամբ, տպագիր կամ 
էլեկտրոնային լրատվամիջոցներով և այլն): 

9.3 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնախնդիրներին վերաբերող 
սեմինարների, համաժողովների, դասընթացների կազմակերպում: 

 
 

10 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆԵՐԱՌՄԱՆ ԱՅԼ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
 

11 ԱՅԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԸՍՏ ՆՊԱՏԱԿԱՀԱՐՄԱՐՈՒԹՅԱՆ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 



Ձև 2 
Տեղեկատվություն 

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող  
ԼՈՌՈՒ մարզային հանձնաժողովի ______թ. կատարած աշխատանքների վերաբերյալ 

 
1. Հաշվետու 

տարվա 
ընթացքում 

անցկացված 
նիստերի օրը 

և վայրը 

Օրեր Վայրը Տեղեկատվություն նիստերի 
և դրա կազմակերպման 
վայրի մատչելիության 

վերաբերյալ 

1.    

2.    

3.    
 
 

2. Նիստերի 
օրակարգային 

հարցեր 

1.  

2.  

3.  
 
 

3. Նիստերի ընթացքում քննարկ-
ված հարցերի լուծման համար 
առաջարկվող օրենսդրական 
փոփոխություններ 

Քննարկված 
հարցեր 

Առաջարկվող օրենսդրական 
փոփոխություններ 

 
 

 
 

4. Նիստերի ընթացքում տրված 
հանձնարարականները և 

որոշումները 

Կատարման 
ժամկետները 

 
  

Կատարման 
արդյունքը 

Չկատարման 
պատճառները 

(եթե չի 
կատարվել) 

     

     

     

     

     

     
 
 

5. Տեղեկատվություն Հանձնա-
ժողովի կազմում փոփոխու-
թյունների վերաբերյալ 

 

 
 

6. Այլ նշումներ  

 
 
 
 

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ 
 ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ     Ն.ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

 


