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ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՊՕՐԻՆԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ  

2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ  
 
 

I.ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

1. Թմրամոլությունը և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունը խոր արմատ-

ներ են գցել և դարձել մեծ ու փոքր պետությունների գերխնդիրներից մեկը: Այն ազդում է 

ոչ միայն երկրների սոցիալ-տնտեսական կառուցվածքների, այլև քաղաքական և 

միջազգային հարաբերությունների վրա: Այն դարձել է համընդհանուր խնդիր, որի դեմ 

պայքարելու համար անհրաժեշտ է պետությունների իրավապահ մարմինների համա-

կողմանի համագործակցությունը: 

2. Թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությամբ ձեռք բերված միջոցներով ստեղծ-

վում են հանցավոր խմբեր: Համաշխարհային համագործակցության գնահատմամբ պե-

տությունների անվտանգության հիմնական սպառնալիքը մնում է միջազգային ահաբեկ-

չությունը, որի ֆինանսավորման հիմնական աղբյուրը մարդկությանը վտանգող գործոն 

հանդիսացող՝ միջազգային «սև շուկաներում» թմրամիջոցների իրացումից ստացվող 

եկամուտներն են: 

3. Չնայած համաշխարհային հանրության կողմից ձեռնարկվող միջոցառումներին՝ 

թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ տարվող պայքարի արդյունավետությունը 

մինչ այսօր բարձր չէ:  
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4. Թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության հակազդումը` կապված տարբեր 

երկրների ակտիվ քաղաքական, տնտեսական, մշակութային ինտեգրացման հետ, մեկ 

երկրի, առավել ևս մեկ ծառայության շրջանակներում հնարավոր չէ իրականացնել: 

Անհրաժեշտ է մշակել և իրականացնել կանխարգելիչ համատեղ ծրագրեր` ուղղված թմրա-

միջոցների պահանջարկի նվազեցմանը, որը կբերի վերջինիս առաջարկի նվազեցմանը: 

5. Ըստ համաշխարհային տարեկան վերլուծության՝ երկրագնդի բնակչության 230-300 

միլիոնը գոնե մեկ անգամ ապօրինի թմրամիջոց է գործածել: Ամբողջ աշխարհում 2011 թվա-

կանի ընթացքւմ  ափիոն տեսակի թմրամիջոցի արտադրությունը հասել է 7000 տոննայի:  

 6. Հայաստանի Հանրապետությունում թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և 

դրանց պրեկուրսորների ապօրինի շրջանառության դեմ տարվող պայքարն ակտիվաց-

նելու, դրան հակազդելու գործընթացը պատշաճ մակարդակով կազմակերպելու նպա-

տակով Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինների կողմից պարբերա-

բար իրականացվել են մի շարք օպերատիվ-կանխարգելիչ և կազմակերպչական բնույթի 

միջոցառումներ, որոնք նպատակաուղղված են եղել այդ երևույթների կանխարգելմանն 

ու հայտնաբերմանը: 

7. Նշված ոլորտում ներկայումս անհրաժեշտ է ակտիվացնել միջգերատեսչական 

համագործակցությունը, որի ապահովման հիմնական եղանակներից է Հայաստանի Հան-

րապետությունում թմրամոլության և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայ-

քարի 2014 թվականի միջոցառումների տարեկան ծրագրի մշակումը: 

8. Տարբեր պետություններից թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և դրանց պրե-

կուրսորների` մաքսանենգ ճանապարհով Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծումը 

կանխելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմիններն ակտի-

վորեն մասնակցում են ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում մշտապես անցկացվող օպերատիվ-

կանխարգելիչ միջոցառումներին: 
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9. Յուրաքանչյուր տարի Հայաստանի ամբողջ տարածքում իրականացվում է նաև 

«Կանեփ-կակաչ» լայնածավալ հակաթմրամիջոցային կանխարգելիչ միջոցառումը, որին 

ներգրավվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի 

Հանրապետության ոստիկանության, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության 

նախարարության ստորաբաժանումների աշխատողները, տեղական ինքնակառավար-

ման մարմինների և զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչները: 

 

II. ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
 

10. Հայաստանի Հանրապետությունում թմրամոլության և թմրամիջոցների ապօրինի 

շրջանառության դեմ պայքարի 2014 թվականի ծրագրի հիմնական նպատակներն են` 

1) թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և դրանց պրեկուրսորների ապօրինի շրջա-

նառության հետ կապված հանցավորության նվազեցման համար անհրաժեշտ պայման-

ների ստեղծումը. 

2) թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության և թմրամոլության նախականխումն 

ու բացահայտումը, այդ նպատակով պետական իշխանության մարմինների և այլ պետա-

կան կազմակերպությունների համակարգված գործունեության ապահովումը. 

3) հասարակության համար վտանգավոր՝ թմրամոլության և թմրամիջոցների ապօ-

րինի շրջանառության նպաստող պայմանների և ծնող պատճառների վերացումը: 

11. Ծրագրի հիմնական խնդիրներն են` 

1) թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության և դրա հետ կապված հանցագոր-

ծությունների նախականխման և բացահայտման ուղղությամբ պետական մարմինների 

համագործակցության արդյունավետության բարձրացումը. 

2) թմրամոլության և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարը 

կանոնակարգող Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի 
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համակողմանի վերլուծությունը, դրանց կատարելագործումը, համապատասխանեցումը 

Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի պահանջներին. 

3) թմրամիջոցներից կախում ունեցող անձանց բուժման արդյունավետ կազմա-

կերպումը, նարկոլոգիական ծառայության արդիականացումը և սոցիալական վերա-

կանգնման համակարգի ներդրումը. 

4) թմրամոլության և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի ոլոր-

տում միջազգային, ինչպես նաև միջգերատեսչական համագործակցության ամրապնդումը: 

 

III. ԾՐԱԳՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

12. Թմրամոլության և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարն 

առավել արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով 2014 թվականի ընթացքում նպա-

տակային է իրականացնել մի շարք միջոցառումներ` հետևյալ ուղղություներով՝ 

1) Հայաստանի Հանրապետության ներպետական իրավական ակտերի կատա-

րելագործումը և դրանց համապատասխանեցումը միջազգային պայմանագրերին: Այս նպա-

տակով անհրաժեշտ է իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության ներպետական 

իրավական ակտերի համակարգային վերլուծություն, անհրաժեշտության դեպքում դրան-

ցում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու վերաբերյալ առաջարկությունների 

ներկայացում՝ ՄԱԿ-ի կոնվենցիաների և միջազգային փաստաթղթերի դրույթներին համա-

պատասխան. 

2)  թմրամոլության և թմրամիջոցների ապօրինի  շրջանառության դեմ պայքարում 

օպերատիվ կանխարգելիչ և հատուկ միջոցառումների անցկացում: Այս ուղղությամբ 

անհրաժեշտ է Հայաստանի Հանրապետության սահմանային անցակետերում և մաքսա-

յին հսկողության գոտիներում ուժեղացնել հսկողությունը սահմանային մաքսակետերով 

թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և դրանց պրեկուրսորների` մաքսանենգ ճանա-
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պարհով փոխադրումների նկատմամբ, ապահովել սահմանային արդյունավետ վերա-

հսկողություն, իրականացնել թմրամոլության կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումներ 

զինծառայողների շրջանում, զարգացնել տարածքային զինկոմիսարիատների և Հայաս-

տանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության 

ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների սերտ համագործակցությունը` թմրա-

մոլության կանխարգելման նպատակով. 

3) թմրամոլության և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության հետ կապված` 

հասցրած վնասի վերաբերյալ բնակչության իրազեկվածության բարձրացում. այս ուղղու-

թյամբ անհրաժեշ կլինի թմրամոլության կանխարգելման նպատակով իրականացվող 

միջոցառումները պարբերաբար լուսաբանել զանգվածային լրատվության միջոցներով, 

կանոնավոր դարձնել թմրամոլության կանխարգելման ոլորտում իրավասու մարմինների 

և կազմակերպությունների պատասխանատու ներկայացուցիչների մասնակցությունը 

հեռուստառադիոհաղորդումներին, մամուլի ասուլիսներին, հանրային և մասնավոր 

հեռուստաընկերությունների հետ համատեղ պատրաստել և ցուցադրել հատուկ հաղոր-

դումներ, թեմատիկ ֆիլմեր, տեսահոլովակներ՝ թմրամոլության և դրա հասցրած վնասի 

վերաբերյալ բնակչության իրազեկության բարձրացման նպատակով. 

4) թմրամոլության և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարում 

ոլորտի ծառայողների մասնագիտական գիտելիքների կատարելագործում, միջազգային 

համագործակցության զարգացում. այս նպատակով անհրաժեշտ կլինի ներգրավել Հայաս-

տանի Հանրապետության իրավապահ մարմինների իրավասու ստորաբաժանումների 

ծառայողներին ԱՊՀ և ՀԱՊԿ-ի անդամ պետությունների իրավապահ մարմինների ուսում-

նական հաստատություններում վերապատրաստման կամ այլ նմանատիպ ծրագրերին, 

Հայաստանի Հանրապետությունում միջազգային փորձը ներդնելու նպատակով անցկացնել 

սեմինարներ, խորհդրակցություններ. 
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5) թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ նյութեր գործածող անձանց վերականգնողական 

միջոցառումներ. այս ուղղությամբ նպատակային կլինի արդիականացնել նարկոլոգիա-

կան ծառայությունները, ապահովել բնակչության և թմրամիջոցներ չարաշահող անձանց 

շրջանում կանխարգելման ծրագրեր իրականացնող հասարակական կազմակերպու-

թյունների և նարկոլոգիական բժշկական օգնություն և ծառայություններ մատուցող բժշկա-

կան հաստատությունների միջև սերտ համագործակցությունը, ապահովել նարկոլոգիա-

կան ծառայությունում հաշվառված անձանց զբաղվածությունը. 

6) անչափահասների և երիտասարդության շրջանում առողջ ապրելակերպի միջո-

ցառումներ. այս նպատակով անհրաժեշտ կլինի կազմակերպել և անցկացնել սպոր-

տային-առողջարարական և զանգվածային մարզական միջոցառումներ, իրականացնել 

սպորտային-առողջարարական և մարզական զանգվածային քարոզչություն` տպագիր,  

էլեկտրոնային և զանգվածային լրատվական միջոցներով՝ անչափահասների զբաղ-

վածությունն ապահովելու և նրանց կողմից թմրամիջոցների հավանական օգտագոր-

ծումը կանխելու նպատակով: 

 

IV. ԾՐԱԳՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԸ 
 

13. Ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրագործման համար պահանջվող 

ֆինանսական ծախսերը նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ աղբյուրներից՝ 

1) Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով համապատասխան պե-

տական մարմնին տվյալ տարվա համար հատկացված գումարներ. 

2) միջազգային կազմակերպությունների, ինչպես նաև տեխնիկական և խորհրդա-

տվական գծով դոնոր-պետությունների միջոցներ. 

3) այլ աղբյուրներ: 
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V. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 
 
 

14. Ծրագրի շրջանակներում իրականացվելիք միջոցառումներն իրենց դրական 

անդրադարձը կունենան թմրամոլության և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության 

կանխարգելման ոլորտում: Մասնավորապես, ծրագրի իրագործումից ակնկալվող արդյունք-

ներն են՝ 

1) թմրամոլության և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի 

համար անհրաժեշտ օրենսդրական բազայի կատարելագործումը. 

2) թմրամոլության և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի 

ուժեղացումը. 

3) թմրամոլության և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի 

ոլորտում իրավապահ մարմինների գործունեության և համագործակցության արդյունա-

վետության բարձրացումը: 

 

 

      ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
       ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
      ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                       Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 

 

 


