
ԾՐԱԳԻՐ 

Հայաստանի Հանրապետության 
Հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականացման 

2009-2012 թվականների միջոցառումների 

 
Ակնկալվող արդյունք Ռազմավարության 

դրույթներ Միջոցառում 2009թ. 2010թ. 2011թ. 2012թ. 
Պատասխանատու 

մարմին 
Ֆինանսավորմա
ն աղբյուրը 

Մոնիտորինգային 
 ցուցիչներ 

Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտ 
1.1  ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի 
ոլորտում ՀՀ 
օրենսդրությունը 
համապատասխանեցնել 
միջազգային 
չափանիշներին՝ 
միջազգային և 
ներպետական լավագույն 
փորձը հաշվի առնելով, 
մասնավորապես 
ֆինանսական և ոչ 
ֆինանսական 
հաստատությունների 
նկատմամբ կիրառվող 
պահանջների, քրեական 
հետապնդում 
իրականացնող 
մարմինների և 
վերահսկող մարմինների 
հետ 
փոխհարաբերություններ
ի զարգացման միջոցով 

ԵԽ ՄԱՆԻՎԱԼ հանձնախմբի և 
Արժույթի միջազգային 
հիմնադրամի կողմից ՀՀ ՓԼ/ԱՖ 
դեմ պայքարի համակարգի 
գնահատման 3-րդ փուլի 
հաշվետվություն 

ՀՀ ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի 
համակարգի գնահատման 3-րդ 
փուլի հաշվետվությամբ 
սահմանված  
հանձնառությունների 
կատարում 

Առաջընթացի 
հաշվետվության 
ներկայացում և հաստատում 

 ՀՀ Կենտրոնական 
Բանկ, (ՖԴԿ),  
ՀՀ արտաքին 
գործերի 
նախարարություն,  
ՀՀ գլխավոր 
դատախազություն, 
ՀՀ ԿԱ 
ոստիկանություն, 
ՀՀ ԿԱ ազգային 
անվտանգության 
ծառայություն, 
ՀՀ ԿԱ պետական 
եկամուտների 
կոմիտե, 
ՀՀ 
արդարադատության 
նախարարություն, 
ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն, 
ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի 
կադաստրի 
պետական կոմիտե 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

1.  Շարունակականորեն 
կատարելագործել ՓԼ/ԱՖ 
դեմ պայքարի ոլորտում ՀՀ 
օրենսդրությունը 

1.2   Ապահովել  
քաղաքական 
ազդեցություն ունեցող 
անձանց միջազգային 
ռեեստրների 
հասանելիությունը 

 Քաղաքական ազդեցություն 
ունեցող անձանց միջազգային 
ռեեստրները հասանելի են ՖԴԿ 
և ֆինասական 
հաստատությունների համար 

     ՀՀ Կենտրոնական 
Բանկ, (ՖԴԿ),  
 

 

• ՀՀ ՓԼ/ԱՖ դեմ 
պայքարի 
համակարգի փուլի 
3-րդ  գնահատման 
հաշվետվություն 

• Քաղաքական 
ազդեցություն 
ունեցող անձանց 
միջազգային 
ռեեստրների 
հասանելի 
հստվածը 

       
       
2.3   Շարունակականորեն 
բարձրացնել ՖԴԿ 
աշխատակազմի 
(վերլուծաբանների, 
մեթոդաբանների և 
ծրագրավորողների) 
մասնագիտական 
որակավորումը`ուսուցու
մների և 
վերապատրաստումների 
կազմակերպման 
միջոցով։ 

  ՖԴԿ աշխատակիցների 
կողմից միավոր 
ժամանակում կատարվող 
աշխատանքի 
(արտադրողականության) և  
մասնագիտական 
գիտելիքների, 
ունակությունների աճ   

ՖԴԿ աշխատակիցների 
կողմից միավոր 
ժամանակում 
կատարվող 
աշխատանքի 
(արտադրողականությա
ն) և  մասնագիտական 
գիտելիքների, 
ունակությունների աճ  

ՀՀ Կենտրոնական 
Բանկ, (ՖԴԿ),  
 

ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպութ
յունների 
աջակցություն 

2. Հզորացնել ՖԴԿ 
ինստիտուցիոնալ 
կարողությունները 

     ՀՀ Կենտրոնական 
Բանկ, (ՖԴԿ),  
 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

• ՓԼ/ԱՖ կասկածելի 
գործարքների 
վերլուծության 
տեղեկատվական-
ծրագրային նոր 
համակարգերի 
առկայություն 

• Արտաքին 
տեղեկատվական 
շտեմարանները 
ամբողջությամբ  
հասանելի են 

• ՖԴԿ 
աշխատակիցների 
կողմից 
ներպետական և 
միջազգային 
վերապատրաստմ
ան 
դասընթացներին 
մասնակցություն 



• Ինտերնետային 
կայքի վերաբերյալ 
դիտարկման 
արդյունքներ 

• ՖԴԿ 
աշխատակազմից 
վերապատրաստվ
ած 
ներկայացուցիչներ
ի քանակական 
հարաբերակցությո
ւնը 
աշխատակիցների 
ընդհանուր թվին 

• ՖԴԿ 
պաշտոնական 
կայքի 
այցելությունների 
քանակական 
հարաբերակցությո
ւնը կայքի 
յուրաքանչյուր 
թարմացումից 
առաջ և հետո 

3.1 Զարգացնել ՓԼ/ԱՖ 
դեմ պայքարի ոլորտում 
ՀՀ ԿԲ-ի որպես լիազոր 
մարմնի, 
վերահսկողական 
գործառույթներն 
իրականացնելու 
կարողությունները` 
ուսուցումների և 
վերապատրաստումների 
կազմակերպման 
միջոցով։ 

  ՓL/ԱՖ դեմ պայքարի 
օրենսդրության 
խախտումների 
բացահայտման և 
արձանագրման ոլորտում 
մասնագիտական 
գիտելիքների, 
ունակությունների և 
արտադրողականության աճ  

ՓL/ԱՖ դեմ պայքարի 
օրենսդրության 
խախտումների 
բացահայտման և 
արձանագրման 
ոլորտում 
մասնագիտական 
գիտելիքների, 
ունակությունների և 
արտադրողականության 
աճ  

ՀՀ Կենտրոնական 
Բանկ,   
 

ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպութ
յունների 
աջակցություն 

3. ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի 
ոլորտում հզորացնել 
վերահսկող մարմինների 
կարողությունները 

3.2 Զարգացնել ՓԼ/ԱՖ 
դեմ պայքարի ոլորտում 
վերահսկող այլ 
մարմինների 
վերահսկողական 
գործառույթներն 
իրականացնելու 
կարողությունները 

  ՓL/ԱՖ դեմ պայքարի 
օրենսդրության 
խախտումների 
բացահայտման և 
արձանագրման ոլորտում 
մասնագիտական 
գիտելիքների, 
ունակությունների և 
արտադրողականության աճ  

ՓL/ԱՖ դեմ պայքարի 
օրենսդրության 
խախտումների 
բացահայտման և 
արձանագրման 
ոլորտում 
մասնագիտական 
գիտելիքների, 
ունակությունների և 
արտադրողականության 
աճ -  

ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն, 
ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի 
կադաստրի 
պետական կոմիտե 

ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպութ
յունների 
աջակցություն 

• ՓԼ/ԱՖ  դեմ 
պայքարի ոլոտում 
գործող ՀՀ 
օրենսդրության 
պահանջների 
խախտումների 
հիման վրա 
կազմված 
արձանագրություն
ներ, ինչպես նաև 
համարժեք 
պատասխանատվ
ության միջոցների 
կիրառում 

• ՀՀ ԿԲ կողմից 
համապատասխա
նության աուդիտի 
անցկացման 
քանակական 
դինամիկան 
տարեկան 
կտրվածքով 

4. Բարձրացնել ՓԼ/ԱՖ 
դեպքերի բացահայտման 
արդյունավետությունը 

4.1   Զարգացնել ՓԼ/ԱՖ 
հանցա•ործությունների 
քննության հետ կապված 
քրեական հետապնդում 
իրականացնող և 
դատական մարմինների 
մասնագիտական  
կարողությունները 

  ՓԼ/ԱՖ քրեական գործերի 
քննության համար 
պատասխանատու անձնաց 
գիտական գիտելիքների, 
ունակությունների և 
արտադրողականության աճ  

ՓԼ/ԱՖ քրեական 
գործերի քննության 
համար 
պատասխանատու 
անձնաց գիտական 
գիտելիքների, 
ունակությունների և 
արտադրողականության 
աճ  

ՀՀ 
դատախազություն, 
ՀՀ ԿԱ ազգային 
անվտան•ության 
ծառայություն,  
ՀՀ դատական 
դեպարտամենտ 

ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպութ
յունների 
աջակցություն 

• ՓԼ/ԱՖ 
հանցագործությու
նների 
հատկանիշներով 
հարուցված 
քրեական գործերի, 
նախաքննության 
փուլում գտնվող 
քրեական գործերի,  
մեղադրական 
եզրակացության 
հիման վրա 



դատարան 
ուղարկված 
քրեական գործերի 
և մեղադրական 
դատավճիռների  
վիճակագրություն 

• Սահմանվել են  ՀՀ 
ԿԲ, ՖԴԿ և 
քրեական 
հետապնդում 
իրականացնող 
մարմինների միջև, 
համագործակցությ
ունն ապահովող 
ընթացակարգեր 
(այո/ոչ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ակնկալվող արդյունք Ռազմավարության 
դրույթներ Միջոցառում 2009թ. 2010թ. 2011թ. 2012թ. 

Պատասխանատու 
մարմին 

Ֆինանսավորման 
աղբյուրը 

Մոնիտորինգային 
 ցուցիչներ 

Հանրային ֆինանսների կառավարման ոլորտ   
5.1. Ընդլայնել  
ծրագրային 
բյուջետավորման 
ներդրումը 
 
 

Ծրագրային 
բյուջետավորման 
պահանջները ամրագրված 
են օրենսդրորեն 
 
ՀՀ 2010թ. պետական 
բյուջեի նախագծով 
նախատեսվող բյուջետային 
ծախսերի ընդհանուր 
ծավալում ծրագրային 
բյուջետավորման 
գործընթացում ընդգրկված 
մարմինների գծով 
նախագծվող ծախսերի 
հանրագումարի 
տեսակարար կշիռը 
կազմում է նվազագույնը 75 
% 
 
Ծրագրային 
բյուջետավորման 
ձևաչափին 
չհամապատասխանող 
ծախսային ծրագրերը 
համապատասխանեցված 
են ծրագրային 
բյուջետավորման 
պահանջներին 

Ծրագրային 
բյուջետավորման 
պահանջներին 
համապատասխանող 
ձևաչափով մշակված ՀՀ 
2011թ. պետական բյուջեի 
նախագծի առկայություն 
 
Բյուջետային 
փաստաթղթերի մշակման 
ընթացակարգերը 
համապատասխանեցված 
են ծրագրային 
բյուջետավորման 
պահանջները ամրագրող 
օրենսդրական 
փոփոխություններին 

Ծրագրային 
բյուջետավորման 
պահանջներին 
համապատասխանող 
ձևաչափով մշակված ՀՀ 
2012թ. պետական բյուջեի 
նախագծի առկայություն 
 
Պետական  մարմինների  
ծախսային ծրագրերի 
կատարման 
հաշվետվության կազմման 
և մոնիտորինգի 
իրականացման 
մեթոդական ցուցումների 
առկայություն 
 

Ծրագրային 
բյուջետավորման 
պահանջներին 
համապատասխանող 
ձևաչափով մշակված ՀՀ 
2013թ. պետական բյուջեի 
նախագծի առկայություն 
 
Պատվիրակված 
բյուջետային 
հատկացումներ ստացող 
կազմակերպությունների, 
ինչպես նաև առաջնային և 
պատվիրակված 
բյուջետային 
հատկացումներ 
ստացողների միջև 
ֆինանսավորման 
պայմանագրերի մասին 
տեղեկությունները ներառել 
բյուջետային 
փաստաթղթերում 

ՀՀ ֆինանսների  
նախարարություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե, 
դոնոր 
կազմակերպությո
ւններ 

• Բյուջետային 
գործընթացի 
շրջանակներում 
ծրագրային 
բյուջետավորման 
բարեփոխումների 
գործընթացում 
ընդգրկված պետական 
մարմինների թվի 
հարաբերությունը 
դրանց ընդհանուր 
թվին 

• Պետական 
ֆինանսների 
կառավարման լիազոր 
մարմնի կողմից 
սահմանված 
ռազմավարական 
պլանավորման 
չափորոշիչներով 
նախատեսված է 
ակնկալվող 
արդյունքների 
չափման շոշափելի, 
հասանելի և չափելի 
ցուցիչներ (այո/ոչ) 

• Պետական 
ֆինանսների 
կառավարման լիազոր 
մարմնի կողմից 
սահմանվել են 
հանրային 
ֆինանսների 
պլանավորման 
համար անհրաժեշտ 
ընթացիկ իրավիճակը 
նկարագրող 
հենանիշերը (baseline) 
և թիրախները 
(այո/ոչ), 

• ֆինանսների 
կառավարման 
պետական լիազոր 
մարմնի կողմից 
տրվող մեթոդական 
ցուցումներում 
շեշտվում են 
բյուջետային 
հայտերում 
մոնիտորինգի պլանի 
առկայության և 
ռիսկերի ներառման 
պահանջը (այո/ոչ) 

5.Բարձրացնել հանրային 
ֆինանսների կառավարման 
կարգապահությունն ու 
թափանցիկությունը 

5.2. Բարձրացնել 
բյուջետային 
հատկացումների 

 ՊՈԱԿ-ների կողմից 
ծառայությունների 
մատուցման ոչ-

Պետական բյուջեի 
միջոցների հաշվին 
հանրային ծառայություններ 

ՊՈԱԿ-ների ֆիդուցիար 
(վստահության վրա 
հիմնված) 

ՀՀ ֆինանսների  
նախարարություն 

ՀԲ-ի IDF TF-
092616` «ՊՈԱԿ-
ների ֆիդուցիար  

• Բովանդակային 
ցուցանիշեր 



հաշվետվողականությունը ֆինանսական, 
բովանդակային-
կատարողական 
ցուցանիշներով 
հաշվետվության 
պահանջները սահմանված 
են 
 
ՊՈԱԿ-ների ֆիդուցիար 
(վստահության վրա 
հիմնված) 
վերահսկողության 
փորձնական ծրագիրն 
իրականացված է 
 
ՀՀ Ֆինանսների 
նախարարության և 
Լիազորված մարմինների 
կողմից ՊՈԱԿ-ների 
հաշվետվությունների 
կոնսոլիդացման և 
մոնիտորինգի ուղեցույցներ 
 
ՊՈԱԿ-ների մոնիտորինգի 
թեմայով ՀՀ ֆինանսների 
նախարարության 
աշխատակազմի 
քաղաքացիական 
ծառայողները 
վերապատրաստված են 

մատուցող 
կազմակերպությունների 
համար ֆինանսական 
միջոցների և դրանց 
ծախսումների վերաբերյալ 
հաշվետվությունների 
հրապարակման 
պարտադիր պահանջը 
սահմանված է 

վերահսկողության 
իրականացման համար 
անհրաժեշտ դրույթներն 
ամրագրված են 
օրենսդրորեն 

վերահսկողությա
ն փորձնական 
ծրագրի 
իրականացումե 
դրամաշնորհ, ՀՀ 
պետական բյուջե 

պարունակող 
հաշվետվություններ 
տրամադրած ՊՈԱԿ-
ների թվի 
հարաբերությունը 
գործող բոլոր ՊՈԱԿ-
ների քանակին 
(որքան մոտ է մեկին 
այնքան ցածրե 
կոռուպցիոն ռիսկը) 

•   Պետական բյուջեի 
միջոցների հաշվին 
հանրային 
ծառայություններ 
մատուցող 
կազմակերպություննե
րի համար 
օրենսդրորեն 
սահմանվել է 
ֆինանսական 
միջոցների և դրանց 
ծախսումների 
վերաբերյալ 
հաշվետվությունների 
հրապարակման 
պարտադիր պահանջ 
(այո/ոչ) 

• ՊՈԱԿ-ների 
ֆիդուցիար 
վերահսկողության 
նախագծված 
մեթոդաբանությունը 
հաստատված է 
(այո/ոչ) 

• ՊՈԱԿ-ների համար 
գնման 
համաձայնագրերի 
ձևաչափերի 
նմուշները 
հաստատված են 
(այո/ոչ) 

6.Բարելավել պետական 
բյուջեի ծախսումների 
կառավարման 
գործառույթներն ու 
ընթացակարգերը 

6.1Կատարելագործել 
պետական բյուջեի 
ծախսումների 
կառավարման 
մոնիտորինգի, 
վերահսկողության և 
հաշվետվության 
ընթացակարգերը և 
ներդնել, տվյալների 
կառավարման 
ամբողջական և հուսալի 
համակարգ 

Ֆինանսական 
կառավարման 
տեղեկատվական 
համակարգի տեխնիկական 
առաջադրանքն ու 
մրցութային 
փաստաթղթերը 
հաստատված են 

Ֆինանսական 
կառավարման 
տեղեկատվական 
համակարգի ծրագրային և 
ապարատային 
ապահովումն ձեռք է 
բերված 
 
Ֆինանսական 
կառավարման 
տեղեկատվական 
համակարգն առաձնին 
մարմիններում 
փորձարկված է 

Ֆինանսական կառավարման տեղեկատվական 
համակարգի ծրագրային և ապարատային ապահովումն 
ձեռք է բերված, Ֆինանսական կառավարման 
տեղեկատվական համակարգն առաձնին մարմիններում 
փորձարկված է 

ՀՀ ֆինանսների  
նախարարություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե,  
ՀԲ-ի IDF TF-
090559` «ՀՀ 
կառավարության 
ֆինանսական 
կառավարման 
տեղեկատվական 
համակարգի 
իրականացման 
կարողություններ
ի ստեղծումե 
դրամաշնորհ 

•  Ծախսերի 
կառավարման 
համակարգը 
կազմակերպվում է 
էլեկտրոնային հիմքի 
վրա (այո/ոչ), 

• Գանձապետարանի 
թղթատար 
գործառույթները 
ամբողջությամբ 
թվայնացված են 
(այո/ոչ) 

• Պետական բյուջեի 
ծախսումների 
կառավարման 
անձնակազմի 
պարտականություննե



րը հստակ 
սահմանված են 
(այո/ոչ) 

7. Բարելավել 
հաշվապահական 
հաշվառումը հանրային 
հատվածում 

7.1.Ամբողջականանցել 
հանրային հատվածում 
հաշվապահական 
հաշվառման ներդրումը 

Հանրային հատվածում 
հաշվապահական 
հաշվառման 
ստանդարտները 
սահմանված են 

Հանրային հատվածում 
հաշվապահական 
հաշվառման դրույթները 
ամրագրված են 
օրենսդրորեն 
 
Հանրային հատվածում 
հաշվապահական 
հաշվառման 
ընթացակարգերը 
սահմանված են 
 
Հանրային հատվածում 
հաշվապահական 
հաշվառման մեթոդական 
ուղեցույցը մշակված է 
 
 

Հանրային հատվածում 
հաշվապահական 
հաշվառման 
ընթացակարգերը ներդրված 
են պետական 
կառավարման բոլոր 
մարմիններում 
 
Պետական կառավարման 
մարմինների 
հաշվապահները 
վերապատրաստված են 

Հանրային հատվածում 
հաշվապահական 
հաշվառման 
ընթացակարգերը ներդրված 
են տեղական 
ինքնակառավարման  բո;որ 
մարմիններում 
 
Տեղական 
ինքնակառավարման 
մարմինների 
հաշվապահները 
վերապատրաստված են 

ՀՀ ֆինանսների  
նախարարություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե , 
ՀԲ-ի IDF TF-
058039` 
«Հանրային 
հատվածի 
հաշվապահակա
ն հաշվառման 
միջազգային 
ստանդարտների 
իրականացումե 
դրամաշնորհ  

• Հանրային 
հատվածում 
հաշվապահական 
հաշվառման 
ստանդարտները 
համապատասխանում 
են միջագային 
լավագույն փորձին 
(այո/ոչ) 

• Վերապատրաստված 
հանրային հատվածի 
հաշվապահների թվի 
հարաբերությունը 
հանրային հատվածի 
հաշվապահների 
ընդհանուր թվին 

• Հանրային 
հատվածում 
հաշվապահական 
հաշվառման 
ընթացակարգերը 
կիրառող պետական 
կառավարման 
մարմինների թվի 
հարաբերությունը 
դրանց ընդհանուր 
թվին 

• Հանրային 
հատվածում 
հաշվապահական 
հաշվառման 
ընթացակարգերը 
կիրառող տեղական 
ինքնակառավարման  
մարմինների թվի 
հարաբերությունը 
դրանց ընդհանուր 
թվին 

8.  Ամբողջականացնել 
ներքին աուդիտի 
համակարգը 

8.1  Բարձրացնել ներքին 
աուդիտի պլանների և 
հաշվետվությունների 
որակը 

 Ներքին աուդիտի 
պրակտիկայում ներդրված 
են ֆինանսական, 
գործառնական 
համապատասխանության և 
արդյունավետության 
աուդիտի և ռիսկերի 
գնահատման մեթոդներն ու 
ընթացակարգերը 
 
Հանրային հատվածի 
ներքին աուդիտի 
չափորոշիչները 
հաստատված են 
 
Պետական ներքին 
ֆինանսական հսկողության 
ռազմավարությունը 

Հանրային հատվածում  ներքին աուդիտի պլանների և 
հաշվետվությունների որակի նկատմամբ 
վերահսկողությունն իրականացվում է սահմանված 
չափորոշիչներին համապատասխան 

ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե,  
ՀԲ-ի IDF TF-
056827` 
«Հայաստան. 
Հանրային 
հատվածի 
ներքին աուդիտե, 
«Հայաստան. 
Հանրային 
հատվածի 
ներքին աուդիտ 
2ե 
դրամաշնորհներ 

• Հանրային 
հատվածում ներքին 
աուդիտի 
չափարոշոիչներին 
լիարժեք/մասնակի 
համապատասխանող 
աուդիտի պլանների և 
հաշվետվությունների 
թվի հարաբերությունը 
աուդիտի պլանների և 
հաշվետվությունների 
ընդհանուր թվին 

• Հանրային ոլորտում 
ներքին աուդիտի 
վերապատրաստման 
դասընթացներին 
մասնակցած և 



հաստատված է 
 
Ներքին աուդիտորի 
էթիկայի կանոնները 
սահմանված են 

8.2  Բարձրացնել 
աուդիտորների 
մասնագիտական 
կարողությունները ու 
անկախության աստիճանը 

 Իրականացվում է հանրային հատվածի ներքին աուդիտորների վերապատրասման 
դասընթացի ծրագիր, Ներքին աուդիտորների մասնագիտական որակավորման 
չափորոշիչները սահմանված են, Հանրային հատվածում գործող ներքին աուդիտորները 
վերապատրաստված են 

ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե,  

որակավորում 
ստացած անձանց թվի 
հարաբերությունը 
դասընթացներին 
մասնակցած անձանց 
ընդհանուր թվին 

• Ներքին 
աուդիտորների 
մասնագիտական 
որակավորման 
չափորոշիչները 
համապատասխանում 
են միջազգային 
լավագույն փորձին 

9.Զարգացնել հանրային 
հատվածում արտաքին 
աուդիտի համակարգը 

9.1  Հզորացնել ՀՀ 
Վերահսկիչ պալատի 
ինստիտուցիոնալ և 
մասնագիտական 
կարողությունները 

 ՀՀ Վերահսկիչ պալատի 
աշխատակազմի 
մասնագիտական 
որակավորման 
չափորոշիչները 
վերանայված են 

Միջազգային 
չափանիշներին և 
լավագույն փորձին 
համապատասխանող 
ֆինանսական, 
համապատասխանության և 
արդյունավետության,ինչպե
ս նաև բնապահպանական  
աուդիտի մեթոդներն ու 
ընթացակարգերը ներդրված 
են 

ՀՀ Վերահսկիչ պալատի 
իրականացրած աուդիտի 
հաշվետվություններին 
պարտադիր պաշտոնական 
արձագանքների հանդեպ 
սահմանված է 
վերահսկողություն  

ՀՀ Վերահսկիչ 
պալատ 

 ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպությո
ւններ 
 

• ՀՀ Վերահսկիչ 
պալատն իր 
իրավասությունների 
շրջանակներում 
համաչափորեն 
կիրառում է 
ֆինանսական, 
համապատասխանութ
յան, 
արդյունավետության 
և բնապահպանական  
աուդիտի տարրերը 
(այո/ոչ), 

• ՀՀ Վերահսկիչ 
պալատի 
իրականացրած 
աուդիտի 
արդյունքների 
հաշվետվության 
վերաբերյալ 
պաշտոնական 
արձագանքների թվի 
հարաբերությունը 
իրար հաջորդող 
տարեկան 
զեկույցների 
ժամանակահատվածն
երում 

• Հանրային 
ֆինանսների 
կառավարման 
ոլորտում ռիսկերի 
գնահատման 
հաշվետվությունների 
թիվը 

10.  Բարելավել օրենսդիր 
իշխանությանը ՀՀ 
կառավարության 
հաշվետվողականությունը 

10.1  Հզորացնել ՀՀ ԱԺ 
հանձնաժողովների 
մասնագիտական 
կարողությունները 

 ՀՀ ԱԺ հանձնաժողովների 
կողմից հանրային 
ֆինանսների 
վերահսկողության 
ընթացակարգերը 
սահմանված են 

ՀՀ Ազգային ժողովում ՀՀ 
պետական բյուջեի 
նախագծի և պետական 
բյուջեի կատարման մասին 
ՀՀ կառավարության 
հաշվետվության 
քննարկման գործընթացին 
հանրային մասնակցության 
ընդլայնման դրույթները 
սահմանված են 

ՀՀ Ազգային ժողովում ՀՀ 
պետական բյուջեի 
նախագծի և պետական 
բյուջեի կատարման մասին 
ՀՀ կառավարության 
հաշվետվության 
քննարկման գործընթացին 
հանրային մասնակցության 
ընդլայնման 
ընթացակարգերը ներդրված 

 ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն, 
Քաղաքացիական 
հասարակության 
միավորումներ 
(Համաձայնությամ
բ) 

ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպությո
ւններ 

• Ազգային ժողովի 
մշտական 
հանձնաժողովների 
կողմից ՀՀ պետական 
բյուջեի կատարման 
նկատմամբ 
վերահսկողությունը 
մեծացնելու 
նպատակով Ազգային 



են Ժողովի կանոնակարգ 
ՀՀ օրենքում 
կատարվել են 
համապատասխան 
փոփոխություններ 
(այո/ոչ) 

• ՀՀ Ազգային ժողովում 
ՀՀ պետական բյուջեի 
նախագծի և 
պետական բյուջեի 
կատարման մասին ՀՀ 
կառավարության 
հաշվետվության 
քննարկմանը 
մասնակցած 
քաղաքացիական 
միավորումների թիվը 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ակնկալվող արդյունք Ռազմավարության 
դրույթներ Միջոցառում 2009թ. 2010թ. 2011թ. 2012թ. 

Պատասխանատու 
մարմին 

Ֆինանսավորման 
աղբյուրը 

Մոնիտորինգային 
 ցուցիչներ 

Պետական գնումների համակարգ   
11.1. Բարելավել գնումների 
գործող համակարգը և 
հզորացնել պետական 
գնումների ոլորտում լիազոր 
մարմինների 
ինստիտուցիոնալ 
կարողությունները 

Գնումների 
համակարգի 
բարեփոխումների 
ռազմավարությունը 
հաստատված է 

ՊԳԳ կարգավիճակը 
վերանայված է  
 
Գնումների 
մասնագետների 
(Պետական մարմինների 
գնումների 
համակարգման 
պատասխանատուների 
և ՊԳԳ 
աշխատակիցների) 
որակավորման 
չափորոշիչները 
սահմանված են 

Գնումների 
գործընթացի 
մասնակիցների, այդ 
թվում գնումների 
մասնագետների 
համար վարքագծի և 
շահերի բախման 
կարգավորման 
ընթացակարգերը  
ներդրված են 

Գնումների 
մասնագետների 
ուսուցման, 
շարունակական 
վերապատրաստման և 
որակավորման 
համակարգը ներդրված է 

ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

11.2  Ներդնել էլեկտրոնային 
գնումների համակարգը  

էլեկտրոնային 
մրցույթների 
ծրագրային 
ապահովման 
մշակման գնման 
պայմանագիրը 
կնքված է 

էլեկտրոնային 
մրցույթների ծրագրային 
ապահովումը  մշակմած 
և փորձարկված է 
 

էլեկտրոնային 
մրցույթների 
համակարգը 
պետական 
մարմինների կողմից 
շահագործվում է 

էլեկտրոնային 
ձեռքբերումների 
համակարգի ներդրման 
գործողությունների 
ծրագիրը և 
ժամանակացույցը 
հաստատված են  

ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե, և այլ 

11.3. Բարելավել պետական 
գնումների ընթացակարգերի 
պահպանման նկատմամբ 
վերահսկողությունը 

 Գնումների գործընթացի 
ժամկետների և 
ընթացակարգերի 
պահպանման համար 
մարմինների 
ղեկավարների 
անհատական 
պատասխանատվությու
նը սահմանված է, 
 
Ըստ պետական 
մարմինների կազմված 
գնումների պլանները 
հրապարակվում են ԼՄ-
ի` գնումների 
միասնական կայք-էջում 

Մրցույթային 
հանձնաժողովի 
անդամների շահերի 
բախման 
հայտարարագրման 
պահանջը ամրագրված 
է օրենսդրորեն  

 Մրցույթային 
հանձնաժողովի 
անդամների շահերի 
բախման 
հայտարարագրման 
ընթացակարգերը 
ներդրված են 

ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

11.   Ապահովել պետական 
գնումների 
հրապարակայնությունը, 
թափանցիկությունը, 
հաշվետվողականությունը և 
օրինականությունը 

11.4  Բարձրացնել պետական 
գնումների գործընթացի 
հանդեպ վստահությունը 

 
 

Հանրային գնումների 
2009թ. հաշվետվության 
հրապարակում  
 
Գնումների 
բողոքարկման 
խորհուրդը ստեղծված է, 
որն անկախ է ԼՄ-ից, 
ՊԳԳ-ից, ինչպես նաև 
գործադիր իշխանության 
այլ մարմիններից 
 
Մրցույթային հայտերի 
գնահատման, ոչ-գնային 
չափորոշիչները և 
մասնակիցների 
նախաորակավորման 
իրականացման 
ընթացակարգերը 

Հանրային գնումների 
2010թ. հաշվետվության 
հրապարակում  
 
 

Հանրային գնումների 
2011թ. հաշվետվության 
հրապարակում 
 
 

ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

• Հանրային ֆինանսների 
պետական կառավարման 
լիազոր մարմինը (ԼՄ) սահմանել 
է ՊԳԾ աշխատակիցների 
որակավորման չափորոշիչներ 
(այո/ոչ) 

• ԼՄ-ն սահմանել է  գնումների 
մասնակգետների վարքագծի և 
շահերի բախման  ծառայողական 
կանոնակարգեր (այո/ոչ) 

• ՊԳԳ կարգավիճակի 
վերանայման արդյունքում, 
վերջինս ուղակիորեն 
ներգարվված չէ նպատակային 
մրցույթների կազմակերպման և 
գնման պայմանագրերի կնքման 
գործում։  (այո/ոչ) 

• Որակավորված գնումների 
մասնագետների թվի 
հարաբերությունը 
աշխատակիցների ընդհանուր 
թվաքանակին 

• ՊԳԳ-ն վերափոխվել է 
Էլեկտրոնային գնումների 
սպասարկման կենտրոնի 
(այո/ոչ) 

• ՊԳԳ-ն ապահովված է որակյալ 
մասնագետներով, արդի 
տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաներով և պատշաճ 
հզորության  կապուղիներով 
(այո/ոչ) 

• Էլեկտրոնային մրցույթների 
համակարգի միջոցով 
ներկայացված մրցույթային 
հայտերի թվի հարաբերությունը 
նույն ժամանակահատվածում 
կայացած ոչ էկետրոնային 
մրցույթների ժամանակ 
ներկայացված հայտերի 
ընդհանուր թվաքանակին 

• էլեկտրոնային ձեռքբերումների 
համակարգի ներդրման 
գործողությունների ծրագիրը և 
ժամանակացույցը հաստատված 
են (այո/ոչ) 

• Էլեկտրոնային մրցույթների  
համակարգի միջոցով 
կատարված գնումների թվի 
հարաբերությունը նույն 
ժամանակահատվածում ոչ 
էլեկտրոնային եղանակով 
կազմակերպված մրցույթների 
ընդհանուր թվաքանակին 



սահմանված են  
 
Պետական մարմինների, 
հասարակական 
կազմակերպությունների
, ինչպես նաև այլ 
շահագրգիռ 
հաստատությունների 
ներկայացուցիչների 
մասնակցությամբ 
ստեղծված է գնումների 
խորհրդատվական 
մարմին 

11.5 Ապահովել մրցակցային 
միջավայրը հանրային 
գնումների գործընթացում 

 Պետական գնումների 
վերաբերյալ առավել 
տարածված միջազգային 
լեզուներով և 
կապուղիներով 
ամբողջական 
տեղեկատվությունը  
էլեկտրոնային 
միջոցներով տրամդրելու 
ընթացակարգերը 
ներդրված են 

Գնումների 
մրցակացային 
տեսակներն ու 
ընկերությունների 
մասնակցությունը 
մրցույթներին խթանող 
ընթացակարգերը 
ներդրված են 

  ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

•  Գնումների գործընթացի 
ժամկետների և ընթացակարգերի 
խախտման համար սահմանվել 
են անհատական 
պատասխանատվության 
ենթարկելու համարժեք 
սանկցիաներ (այո/ոչ) 

• ԼՄ-ի գնումների միասնական 
կայք-էջում հրապարակվում են 
ըստ պետական մարմինների 
կազմված գնումների պլանները  

• Ներդրված է  մրցույթային 
հանձնաժողովի անդամների 
շահերի բախման 
հայտարարագրման 
ընթացակարգ (այո/ոչ) 

• Գնումների խորհրդատվական 
մարմինը ստեղծված է (այո/ոչ) 

• Հրապարակվում են պետական 
գնումների տարեկան 
հաշվետվություններ (այո/ոչ) 

• Ստեղծված է գնումների 
բողոքարկամն անկախ 
համակարգ (այո/ոչ) 

• Սահմանված են մրցույթային 
հայտերի գնահատման ոչ-
գնային չափորոշիչներ (այո/ոչ) 

• Գնումների գործընթացի 
վերաբերյալ դատական կարգով 
քննարկված բողոքների թվի 
հարաբերությունը ներկայացված 
բողոքների ընդհանուր 
թվաքանակին 

• Գնումների գործընթացի 
վերաբերյալ գնումների 
բողոքարկման խորհրդի կողմից 
քննարկված բողոքների թվի 
հարաբերությունը ներկայացված 
բողոքների ընդհանուր 
թվաքանակին 

• Մրցութային հանձնաժողովների 
նիստերը տեսաձայնագրվում են 
(այո/ոչ) 

• Պետական գնումների 
վերաբերյալ հրապարակային 
ասուլիսների քանակը, տոկոս 

• Համեմատաբար խոշոր արժեք 
ունեցող (ավելի քան 90 
մլն.դրամ) մրցույթների 
հայտարարությունները 
հրապարակվում են  
հրապարակվում նաև 
միջազգային լեզուներով և 
էլեկտրոնային կապուղիներով   

• Հանրային գնումների 
մրցութային գործընթացների 
ավարտի և դրանց արդյունքների 



հրապարակման միջև ընկած 
ժամանակահատվածի միջին 
տևողությունը 

• Հանրային գնումների 
մրցութային գործընթացների 
արդյունքների հրապարակման և 
հաղթող 
կազմակերպությունների հետ 
պայմանագրերի ստորագրման 
միջև ընկած 
ժամանակահատվածի միջին 
տևողությունը 

• Արտասահմանյան 
կազմակերպությունների 
մասնակցությամբ կայացած 
հանրային գնումների  թվի 
հարաբերությունը նույն 
ժամանակահատվածում 
իրականացված գնումների 
ընդհանուր թվաքանակին 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ակնկալվող արդյունք Ռազմավարության 
դրույթներ 

Միջոցառում 
2009թ. 2010թ. 2011թ. 2012թ. 

Պատասխանատու 
մարմին 

Ֆինանսավորմ
ան աղբյուրը 

Մոնիտորինգային 
 ցուցիչներ 

Հարկային և մաքսային համակարգեր 
       

12.2 Ներդնել հարկային 
ծառայության 
պաշտոնի նշանակման 
թափանցիկությունն ու 
օբյեկտիվությունն 
ապահովող ընթացա-
կարգերը և 
հստակեցնել հարկային 
ծառայողների 
պաշտոնեական 
առաջխաղացման 
ընթացակարգերը 

 Հարկային ծառայողների 
պաշտոնի նկարագրերը 
ահմանված են  
Հարկային ծառայողների 
աշխատանքի կատարողական 
ցուցանիշների վրա հիմնված 
պարգևատրման համակարգը 
նեդրված է  
 

Հարկային ծառայողների 
աշխատանքի 
կատարողականի 
գնահատման վրա հիմնված 
պաշտոնեական 
առաջխաղացման 
համակարգը ներդրված է 

Հարկային ծառայողների 
աշխատանքի 
կատարողականի 
գնահատման վրա 
հիմնված պաշտոնեական 
առաջխաղացման 
համակարգի 
արդյունավետության 
գնահատումն 
իրականացված է 

ՀՀ ԿԱ պետական 
եկամուտների 
կոմիտե 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

12.3 Կատարելագործել 
հարկային 
ծառայողների վերա-
պատրաստման 
համակարգը 

 Հարկային ծառայության 
ուսումնական կենտրոնը 
գործարկված է, պարտադիր 
վերապատրաստման 
ընթացակարգը սահմանված է  
 
Հարկային ծառայողների 
պարտադիր վերապատրաս-
տման ուսումնական ծրագրերը 
հաստատված են 
Քաղաքացիների գույքի և 
եկամուտների 
հայտարարագրերի նկատմամբ 
հսկողության, դրա 
արդյունքների հիման վրա 
կոռուպցիոն դեպքերի 
բացահայտման, կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի այլ միջոցների, 
վերաբերյալ թեմաները 
ներառված են հարկային 
ծառայողների պարտադիր 
վերապատրաստման 
ուսումնական ծրագրերում  

300 հարկային ծառայողներ 
վերապատրաստված են 

300 հարկային 
ծառայողներ 
վերապատրաստված են 

ՀՀ ԿԱ պետական 
եկամուտների 
կոմիտե 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

12.4 Սահմանել 
հարկային ծառա-
յողների ռոտացիայի 
ընթացակարգեր 

 Հարկային ծառայողների 
ռոտացիայի միջազգային 
լավագույն փորձն 
ուսումնասիրված է, մշակված 
առաջարկների հիման վրա 
հարկային ծառայողների 
ռոտացիայի գործող կարգը 
կատարալեագործված է 
Հարկային ծառայողների 
ռոտացիայի ընթացակարգերը 
սահմանված են 

Հարկային ծառայողների 
ռոտացիայի 
ընթացակարգերը ներդրված 
են 

Հարկային ծառայողների 
ռոտացիայի 
ընթացակարգերի 
կիրառական պրակտիկան 
ամփոփված է 

ՀՀ ԿԱ պետական 
եկամուտների 
կոմիտե 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

12. Բարձրացնել հարկային 
ծառայությունում մարդկային 
ռեսուրսների կառավարման 
արդյունավետությունը 

12.5 Սահմանել 
հարկային ծառայող-
ների գործունեության 
օրինականության 
նկատմամբ ներքին 
հետևողական և խիստ 

 Հարկային ծառայության 
գործունեության 
օրինականության հսկողության 
ընթացակարգերը  սահմանված 
են 

Հարկային ծառայության գործունեության 
օրինականության նկատմամբ հսկողության 
ընթացակարգերը  ներդրված են 

ՀՀ ԿԱ պետական 
եկամուտների 
կոմիտե 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

• Հարկային 
մարմինների 
աշխատողների միջին 
աշխատավարձի 
հարաբերությունը 
մասնավոր հատվածի 
ղեկավար 
անձնակազմի 
աշխատողների միջին 
աշխատավարձի 
նկատմամբ։  
• Հարկային 
ծառայողների 
խրախուսումների 
թվի 
հարաբերությունը 
հարկային մարմնի 
ընդհանուր 
ծառայողների 
թվաքանակին 
• Հարկային մարմնում 
պաշտոնեական 
առաջխաղացումների 
թվի 
հարաբերությունը 
իրականացված 
ատեստացիաների 
ընդհանուր 
թվաքանակին, 
• Հարկային մարմնում 
վերապատրաստված 
ծառայողների թվի 
հարաբերությունը 
պաշտոնեական 
առաջխաղացումների 
ընդհանուր 
թվաքանակին, 
• Հարկային 
ծառայողների 
վերապատրաստման 
ծրագրերում 
ընդգրկվել են 
կոռուպցիայի դեմ 
պայքարի միջոցների 
վերաբերյալ թեմաներ 
(այո/ոչ), 
• Հարկային մարմնում 
վերապատրաստված 
ծառայողների թվի 
հարաբերությունը 
հարկային 
ծառայողների 
ընդհանուր 
թվաքանակին, 
• Հարկային մարմնում 
ռոտացիաների թվի 
հարաբերությունը 



հսկողություն 
12.6Ամբողջականացնել 
հարկային ծառայողի 
վարքագծի կանոնները 
և վերահսկողություն 
սահմանել դրանց 
պահպանման 
նկատմամբ 

 Հարկային ծառայողի 
վարքագծի գործող կանոնները 
լրամշակված են և դրա 
նկատմամբ ներքին 
վերահսկողության 
ընթացակարգերը ներդրված են 

Հարկային ծառայողի 
վարքագծի կանոնների 
խախտման նկատմամբ 
պատասխանատվության 
նորմերը խստացված են 
 

 ՀՀ ԿԱ պետական 
եկամուտների 
կոմիտե 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

12.7 Ներդնել հարկային 
ծառայողի շահերի 
բախումը 
կարգավորելու և 
շահերի բախման 
հայտարարագրման 
ինստիտուտը 

 Պետական ծառայողների 
շահերի բախման համակարգի 
ներդրման ռազմավարությունը 
և ծրագիրը ներառում են 
հարկային և մաքսային 
ծառայողների շահերի բախման 
կարգավորումը, սահմանված 
կարգի  խախտման համար 
պատասխանատվության 
միջոցները 
Հարկային և մաքսային 
ծառայողների շահերի բախման 
վերաբերյալ երրորդ անձանցից 
ստացվող տեղեկությունների 
համադրման հիման վրա 
շահերի բախման դեպքերի 
հայտնաբերման միջազգային 
լավագույն փորձը 
ուսումանսիրված է, 
առաջարկները մշակված են 
 
Հարկային և մաքսային 
ծառայողների շահերի բախման 
հայտարարագրման 
ընթացակարգերը սահմանված 
են 

Հարկային և մաքսային 
ծառայողների շահերի 
բախման 
հայտարարագրման 
ընթացակարգերը ներդված 
են 

Հարկային և մաքսային 
ծառայողների շահերի 
բախման բացահայտման 
ուղղված 
ընթացակարգերը, այդ 
թվում՝ շահերի բախման 
հայտարարագրերի հիման 
վրա, ներդրված են 

ՀՀ ԿԱ պետական 
եկամուտների 
կոմիտե 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

հարկային 
ծառայողների 
ընդհանուր 
թվաքանակին  
• Հարկային մարմնում 
ծառայողական 
քննությունների թվի 
հարաբերությունը 
պաշտոնից 
ազատման դեպքերի 
ընդհանուր 
թվաքանակին, 
• Հարկային մարմնում 
էթիկայի կանոնների 
խախտումների թվի 
հարաբերությունը 
կարգապահական 
տույժերի ընդհանուր 
թվաքանակին, 
• Հարկային մարմնում 
էթիկայի կանոնների 
խախտումների թվի 
հարաբերությունը 
կարգապահական 
վարույթների 
ընդհանուր 
թվաքանակին, 
• Հարկային մարմնում 
գործում է շահերի 
բախման դեպքերի 
բացահայտման 
հստակ 
ընթացակարգ, 
• Հարկային մարմնում 
շահերի բախման 
դեպքերի քանակի 
հարաբերությունը 
հարկային 
ծառայողների 
ընդհանուր 
թվաքանակին, 

13.1 Ընդլայնել 
էլեկտրոնային 
հարկային ծառայութ-
յունները 

Հարկ վճարողների 
հաշվետվությունների 30 
տոկոսից ավելին մշակվում 
են ավտոմատացված 
համակարգի միջով 
 
Հարկ վճարողների 
հաշվետվությունները 
հարկային մարմին փոստով 
կամ էլեկտրոնային 
տարբերակով 
ներկայացնելու պահանջը 
կարգավորված է 
օրենսդրորեն 

Հարկ վճարողներին հիշեցում-
ծանուցումների առաքման 
ավտոմատացված համակարգը 
ներդրված է 
 
Հարկ վճարողների 
հաշվետվությունների 50 
տոկոսից ավելին մշակվում են 
ավտոմատացված համակարգի 
միջով 
 
Հարկ վճարողների 
հաշվետվությունները 
հարկային մարմին էլեկտրո-
նային տարբերակով 
ներկայացնելու կարգավորման 
վերաբերյալ հանրային 
իրազեկման ծրագիր 

Հարկ վճարողների 
հաշվետվությունների 
ամբողջությամբ մշակվում են 
ավտոմատացված 
համակարգի միջով 
 
Հարկ վճարողների 
նվազագույնը 90 տոկոսը 
հաշվետվությունները 
ներկայացնում է 
էլեկտրոնային տարբերակով 

Հարկ վճարողներին 
հիշեցում-ծանուցումների 
առաքման 
ավտոմատացված 
համակարգ 

ՀՀ ԿԱ պետական 
եկամուտների 
կոմիտե 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

13. Շարունակաբար 
նվազեցնել հարկային 
ծառայողների և հարկ 
վճարողների միջև 
անմիջական շփումները 

13.2 Հիմնել հարկ Հարկ վճարողների Սպասարկման կենտրոնների մատուցած ծառայություններից օգտվողների թիվն աճել է 15 ՀՀ ԿԱ պետական ՀՀ պետական 

• Հարկային 
մարմիններին ոչ 
առձեռն 
ներկայացված 
հաշվետվությունների 
թիվը, 
հաշվետվությունների 
ընդհանուր թվի 
նկատմամբ, տոկոս 
• Ենթաօրենսդրական 
ակտի մակարդակով 
ամրագրվել է 
հարկային 
հաշվետվությունները 
բացառապես փոստով 
կամ էլեկտրոնային 
փոստով ընդունելու 
պահանջը (այո/ոչ), 
•  Հիմնվել են հարկ 



վճարողների 
սպասարկման 
տեղեկատվության 
ընդունման 
կենտրոններ 

սպասարկման 
ռազմավարությունը 
հաստատված է 
 
Սպասարկման 
կենտրոնների մատուցած 
ծառայություններից 
օգտվողների թիվն աճել է 15 
տոկոսային կետով 

տոկոսային կետով եկամուտների 
կոմիտե 

բյուջե 

13.3 Զարգացնել 
հարկային մարմնի 
կողմից ստուգման 
ենթակա հարկ 
վճարողների 
ընտրության և 
ստուգումների 
պլանավորման 
ինքնագնահատման 
համակարգը 

 Ստուգման ենթակա հարկ 
վճարողների 60 տոկոսից 
ավելին ընտրվում է ռիսկային 
չափանիշների հիման վրա` 
ստուգման ենթակա հարկ 
վճարողների ընտրության 
համակարգի (ՌՉՍՀ) միջոցով  

Ստուգման ենթակա հարկ 
վճարողների 80 տոկոսից 
ավելին ընտրվում է 
ռիսկային չափանիշների 
հիման վրա` ստուգման 
ենթակա հարկ 
վճարողների ընտրության 
համակարգի (ՌՉՍՀ) 
միջոցով  

Ստուգման ենթակա հարկ 
վճարողների ընտրությունը 
իրականացվում է 
բացառապես ռիսկային 
չափանիշների հիման վրա 
ստուգման ենթակա հարկ 
վճարողների ընտրության 
համակարգի (ՌՉՍՀ) 
միջոցով 

ՀՀ ԿԱ պետական 
եկամուտների 
կոմիտե 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

13.4 Ներդնել հարկային 
հանցագործություններ
ի քննության 
ընթացքում 
կոռուպցիայի 
հանցակազմը վեր 
հանելու և տնտեսական 
հանցագործություններ
ի և կոռուպցիոն 
իրավախախտումների 
կապերը 
բացահայտելու 
մեթոդներ և 
ընթացակարգեր 

 Հարկային 
հանցագործությունների 
քննության ընթացքում 
կոռուպցիայի հանցակազմը 
վեր հանելու և տնտեսական 
հանցագործությունների և 
կոռուպցիոն 
իրավախախտումների կապերը 
բացահայտելու միջազգային 
լավագույն փորձն 
ուսումնասիրված է, և ներքին 
և/կամ քննություն 
իրականացնող այլ 
մարմինների հետ համատեղ 
ընթացակարգերը սահմանված 
են 

Քննություն իրականացնող տարբեր մարմինների 
ծառայողների համատեղ ուսուցում՝ հարկային 
հանցագործությունների քննության ընթացքում 
կոռուպցիայի հանցակազմը վեր հանելու և տնտեսական 
հանցագործությունների և կոռուպցիոն 
իրավախախտումների կապերը բացահայտելու 
մեթոդների և ընթացակարգերի վերաբերյալ 
 

ՀՀ ԿԱ պետական 
եկամուտների 
կոմիտե,  
ՀՀ գլխավոր 
դատախազություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

վճարողների 
սպասարկման 
վերաբերյալ 
տեղեկատվության 
ընդունման 
կենտրոններ (այո/ոչ), 
•  Հարկային մարմնի 
կողմից կամերալ 
ստուգումների թվի 
հարաբերությունը 
իրականացված 
ստուգումների 
ընդհանուր թվաքա-
նակին, 
•  Հարկ վճարողների 
հետ շփումների թվի 
հարաբերությունը 
նույն ժամանա-
կահատվածում 
հավաքագրված հար-
կային մուտքերի 
աճին, 
• Հարկային մարմնի 
գործունեության 
հանդեպ բողոքների 
թվի հարա-
բերությունը ի օգուտ 
տնտեսվարող 
սուբյեկտների 
կայացված 
դատավճիռների 
նդհանուր 
թվաքանակին, 
• Հարկային մարմնի 
գործունեության 
հանդեպ բողոքների 
թվի 
հարաբերությունը ի 
օգուտ հարկային 
մարմնի կայացված 
դատավճիռների 
ընդհանուր թվաքա-
նակին, 

14.1 Սահմանել 
հարկային 
ծառայության 
միասնական 
ընթացակարգեր և 
ապահովել դրանց 
կիրարկռւմը 

 Հարկային վարչարարության 
ներքին ընթացակարգերի 
միատեսակ կիրառման 
ուղեցույցներն ու ձեռնարկները 
հաստատված են 
 
Հարկային ծառայողների 
մատուցած ծառայություններից 
հարկ վճարողների 
գոհունակության աստիճանը 
բարձրացել է 10 տոկոսային 
կետով 

Հարկային վարչարարության ներքին ընթացակարգերի 
միատեսակ կիրառման վերաբերյալ հարկ վճարողների և 
հարկային ծառայողների ուսուցում 
 
Հարկային ծառայողների մատուցած ծառայություններից 
հարկ վճարողների գոհունակության աստիճանը 
բարձրացել է 10 տոկոսային կետով 

ՀՀ ԿԱ պետական 
եկամուտների 
կոմիտե 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

14. Բարձրացնել հարկային 
մարմնի գործունեության 
հրապարակայնությունը, 
հաշվետվողականությունն ու 
օրինականությունը 

14.2 Հրապարակել 
ուղեցույցեր հարկ 
վճարողների համար, 
այդ թվում՝ դրանք 
տեղադրել հարկային 

 Հարկային աշխատողների և 
հարկ վճարողների համար 
պրակտիկայում առավել 
հաճախ թույլ տրվող սխալների 
տեղեկատուն ստեղծված է և 

Հարկ վճարողների համար ուղեցույցերը հրապարակված 
և տեղադրված են հարկային մարմնի էլեկտրոնային 
կայքում և պարբերաբար թարմացվում է 
 

ՀՀ ԿԱ պետական 
եկամուտների 
կոմիտե 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

• Սահմանվել է 
հարկային 
ծառայության ներհա-
մակարգային 
միասնական 
ընթացակարգեր 
•  Գործում է հարկ 
վճարողների 
նկատմամբ 
հարկային 
ծառայության 
ներհամակարգային 
միասնական 
ընթացակարգերի 
միատեսակ կիրառ-
ման նկատմամբ 
վերահսկողություն 



ծառայության 
պաշտոնական 
էլեկտրոնային կայքում 
և պարբերաբար 
թարմացնել 

թարմացվում է յուրաքանչյուր 
ամիս  

14.3 Ամբողջականցնել 
հարկային մարմնում 
ներքին աուդիտի 
համակարգի ներդրումը 

 Հարկային մարմնի ներքին 
աուդիտի և ռիսկերի 
բացահայտման 
ընթացակարգերը սահմանված 
են 
 
Ներքին աուդիտի 
արդյունքների վերաբերյալ 
հանրությանը պարբերաբար 
իրազեկման ընթացակարգը 
սահմանված է  
Հարկային մարմնում 
իրականացվում է ամբողջական 
ներքին աուդիտ 

Հարկային մարմնի գործունեության ներքին աուդիտի և 
հարկային համակարգում կառուպցիայի կանխարգելման, 
բացահայտման և մեղավոր անձանց 
պատասխանատվության ներկայացման գործընթացների 
արդյունքները հրապարակվում են 

ՀՀ ԿԱ պետական 
եկամուտների 
կոմիտե 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

14.4 Սահմանել 
հարկային 
ծառայության 
պաշտոնատար 
անձանց կողմից 
վարչական վարույթի 
իրականացման 
օրինականության 
նկատմամբ 
վերահսկողություն 

 Հարկային ծառայության 
գործունեության և 
պաշտոնատար անձանց 
գործողությունների 
բողոքարկման 
ընթացակարգերը 
հստակեցված են 
Հասարակությանն ու հարկ 
վճարողներին վստահություն 
ներշնչող «թեժ գիծըե և 
հարկային ծառայության 
պաշտոնական կայքում 
հետադարձ կապը ներդրված են 

Գանգատարկման 
ընթացակարգերի 
նկատմամբ հարկ 
վճարողների կողմից 
վստահությունն աճել է 20 
տոկոսային կետով 

Գանգատարկման 
ընթացակարգերի 
նկատմամբ հարկ 
վճարողների կողմից 
վստահությունն աճել է 20 
տոկոսային կետով 

ՀՀ ԿԱ պետական 
եկամուտների 
կոմիտե 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

14.5 Ներդնել հարկային 
մարմնի և 
քաղաքացիական 
հասարակության 
կառույցների միջև 
համագործակցության 
արդյունավետ 
ընթացակարգեր 

 Հարկային միջնորդների 
ինստիտուտի ներդրման 
հայեցակարգը  հաստատված է  

Հարկային մարմնի և քաղաքացիական հասարակության 
կառույցների միջև համագործակցության հուշագրերը 
կնքված են 

 

ՀՀ ԿԱ պետական 
եկամուտների 
կոմիտե 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

• Հարկային մարմնում 
ամբողջականացվել է 
ներքին աուդիտի 
գործառույթը (այո/ոչ) 
•  Հարկային 
մարմնում 
կոռուպցիոն դեպքերի 
բացահայտման և 
մեղավոր անձանց 
պատաս-
խանատվության 
ներկայացման 
գործընթացների 
արդյունքները 
պարբերաբար 
հրապարակվում են 
(այո/ոչ), 
• Հարկային մարմնի 
քննչական 
ստորաբաժանման 
կողմից հարուցված 
գործերի թվի հարա-
բերությունը 
հարկային 
ծառայողների 
ընդհանուր 
թվաքանակին, 
• Հարկային 
ծառայությունում 
բողոքարկման 
համակարգի 
վերաբերյալ 
բողոքարկող հարկ 
վճարողների թիվը 
• Գործում է հասարա-
կությանն ու հարկ 
վճարողներին 
վստահություն 
ներշնչող «թեժ գծերը 
և հարկային 
ծառայության 
պաշտոնական 
կայքում 
արդյունավետ 
հետադարձ կապը 
• Հարկ վճարողների 
կողմից ներկայացված 
բողոքների 
քննարկման 
արդյունքում 
ձեռնարկված 
միջոցառումների թվի 
հարաբերությունը 
ներկայացված 
բողոքների 
ընդհանուր թվին 
• Գանգատարկման 
հանձնաժողովի 
կողմից հարկ 
վճարողների օգտին 



ընդունված 
որոշումների աճ 

15.1 Ներդնել մաքսային 
ծառայության 
համակարգում 
կատարողականի 
գնահատման 
համակարգ և դրա վրա 
հիմնված մաքսային 
ծառայողի 
պաշտոնական 
առաջխաղացման 
ընթացակարգեր և 
մաքսային ծառայողի 
պարտադիր 
պարբերական 
ռոտացիայի կարգ 

 Մաքսային ծառայողների  
աշխատանքնի  
կատարողականի գնահատման 
համակարգը ներդրված է 
Մաքսային  ծառայողի  
պաշտոնական  
առաջխաղացման  և  
ռոտացիայի  ընթացակարգերը 
սահմանված են 

Մաքսային ծառայողի  
պաշտոնական 
առաջխաղացման  և  
ռոտացիայի 
ընթացակարգերը ներդրված 
են 

Մաքսային ծառայողի  
պաշտոնական 
առաջխաղացման  և  
ռոտացիայի 
ընթացակարգերի 
կիրառման նկատմամբ 
իրականացվում է 
վերահսկողություն 

ՀՀ ԿԱ պետական 
եկամուտների 
կոմիտե 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

15.2. Ներդնել 
մաքսային ծառայողի 
էթիկայի կանոններ և 
սահմանել դրանց 
նկատմամբ 
վերահսկողություն 

 Մաքսային ծառայության 
էթիկայի գործող կանոնները 
լրամշակված են 

Մաքսային ծառայողների 
կողմից էթիկայի կանոնների 
պահպանման  նկատմամբ 
իրականացվում է 
վերահսկողություն 

 ՀՀ ԿԱ պետական 
եկամուտների 
կոմիտե 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

15.3 Հրապարակել 
մաքսային 
ծառայության 
գործունեության 
վերաբերյալ տարեկան 
հաշվետվությունները 

 Մաքսային  ծառայության 
գործունեության 2009թ. 
տարեկան  հաշվետվությունը  
հրապարակված է 

Մաքսային  ծառայության 
գործունեության 2010թ 
տարեկան  
հաշվետվությունը  
հրապարակված է 

Մաքսային  ծառայության 
գործունեության 2011թ 
տարեկան  
հաշվետվությունը  
հրապարակված է 

ՀՀ ԿԱ պետական 
եկամուտների 
կոմիտե 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

15.4.Ներդնել ռիսկերի 
կառավարման վրա 
հիմնված մաքսային 
հսկողության 
համակարգ 

 Ռիսկերի կառավարման 
համակարգում 
տեղեկատվական  բազայի , 
մոնիտորինգի վերահսկման , 
ռիսկերի չեզոքացման կամ  
նվազեցման  համակարգի, 
ռիսկի պրոֆիլների ինչպես 
նաև ռիսկի կառավարման 
համար պատասխանատու 
մասնագետների ուսուցում և 
վերապատրաստում 
Ռիսկերի կառավարման վրա 
հիմնված մաքսային 
հսկողության ռիսկի 
չափորոշիչները վերանայված 
են 

Ռիսկերի կառավարման վրա 
հիմնված մաքսային 
հսկողության ռիսկի 
չափորոշիչները 
վերանայված և ներդրված են 

Ռիսկերի կառավարման 
վրա հիմնված մաքսային 
հսկողության ռիսկի 
չափորոշիչները 
վերանայված և ներդրված 
են 

ՀՀ ԿԱ պետական 
եկամուտների 
կոմիտե 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

15.5.Ընդլայնել 
ինքնահայտարարագրմ
ան համակարգի  
միջոցով մաքսային 
հայտարարագիր 
ներկայացնողների 
շրջանակը, ինչպես նաև  
և մեծացնել մաքսային 
միջնորդի ինստիտուտի 
մատչելիությունը 

Ինքնահայտարարագրման 
համակարգի  միջոցով  
մաքսային հայտարարագիր  
ներկայացնողների  
թվաքանակի աճ 15 տոկոսով 

Ինքնահայտարարագրման 
համակարգի  միջոցով 
մաքսային հայտարարագիր  
ներկայացնողների  
թվաքանակն ավելացել է 15 
տոկոսային կետով 
 
Բոլոր տարածաշրջանային  
մաքսատներում, մաքսային  
կետերում և  մաքսային  
պահեստներում  գործում են 
մաքսային  բրոքերային  
գրասենյակներ 

Ինքնահայտարարագրման 
համակարգի  միջոցով 
մաքսային հայտարարագիր  
ներկայացնողների  
թվաքանակն ավելացել է 15 
տոկոսային կետով 

Մաքսային 
հայտարարագիր  
ներկայացնողների  կեսից 
ավելին օգտվում է 
ինքնահայտարարագրման 
համակարգից 
 

ՀՀ ԿԱ պետական 
եկամուտների 
կոմիտե 

ՀՀ պետական 
Բյուջե 

15. Բարձրացնել մաքսային 
ծառայության կառավարման 
արդյունավետությունն ու 
հաշվետվողականությունը 

15.6.Ներդնել ՀՀ 
մաքսային սահմանով 

Մաքսային  հսկողության  
երկուղային  համակարգը 

Մաքսային  հսկողության  
երկուղային  համակարգը 

Մաքսային  հսկողության  
երկուղային  համակարգը 

Մաքսային  հսկողության  
երկուղային  համակարգի 

ՀՀ ԿԱ պետական 
եկամուտների 

ՀՀ պետական 
Բյուջե 

• Մաքսային 
ծառայողի 
աշխատանքի  
կատարողականի 
գնահատման 
համակարգում 
ներառված 
ծառայողների 
թվաքանակի 
հարաբերությունը 
մաքսային 
ծառայողների 
ընդհանուր 
թվաքանակին 
• Ռոտացիայի 
սկզբունքով 
փոխատեղված 
ծառայողների 
թվաքանակի 
հարաբերությունը 
ծառայողների 
ընդհանուր  
թվաքանակին 
• Մաքսային 
ծառայողների 
էթիկայի կանոնների 
խախտումների 
վերաբերյալ 
բողոքների թիվը 
• Կանաչ ուղով 
ընտրված 
հայտարարագրերի 
թվաքանակի 
հարաբերությունը 
հայտարարագրերի 
ընդհանուր 
թվաքանակին  
• Հետբացթողումային 
հսկողության համար 
ընտրված 
հայտարարագրերի 
թվաքանակի 
հարաբերությունը 
հայտարարագրերի 
ընդհանուր 
թվաքանակին 
• Ինքնահայտարարա
գրման համակարգի  
միջոցով  մաքսային 
հայտարարագրերի 
թվաքանակի 
հարաբերությունը 
ներկայացված 
մաքսային 
հայտարարագրերի 
ընդհանուր թվին 
• Մաքսային 
համակարգչային 



ավտոտրանսպորտայի
ն միջոցներով մեկնող և 
ժամանող 
քաղաքացիների 
մաքսային 
հսկողության 
երկուղային համակարգ 
(կարմիր և կանաչ 
ուղիներ) 

ներդրված է սահմանային 
մաքսային կետերի ավելի 
քան կեսում 

ներդրված է սահմանային 
մաքսային կետերի ավելի քան 
երկու երրորդում 
 
 

ներդրված է սահմանային 
մաքսային բոլոր կետերում 
 
 

ռիսկի չափորոշիչները 
վերանայված են 

կոմիտե 

15.7.Սահմանել 
մոնիտորինգ մաքսային 
ձևակերպումների 
ժամանակահատվածի 
նկատմամբ 

 Մաքսային  ձևակերպումների  
ժամանակահատվածի  
նկատմամբ  մոնիտորինգի 
համակարգը ստեղծված է 

Մաքսային  ձևակերպումների  ժամանակահատվածի  
նկատմամբ  մոնիտորինգ ի համակարգը ներդրված է 

ՀՀ ԿԱ պետական 
եկամուտների 
կոմիտե 

ՀՀ պետական 
Բյուջե 

15.8 Ներդնել պատկան 
մարմինների կողմից 
իրականացվող 
հսկողությունները նույն 
վայրում և նույն պահին 
իրականացնելու 
հնարավորություն 
ընձեռող Մեկ կանգառ 
սկզբունքը 

 Սահմանային մաքսակետերում 
իրականացվող  առանձին 
հսկողությունների 
համատեղման կարգը «Մեկ  
կանգառե  սկզբունքով 
սահմանված է 

«Մեկ  կանգառե  սկզբունքը ներդրված է ՀՀ ԿԱ պետական 
եկամուտների 
կոմիտե 

ՀՀ պետական 
Բյուջե 

15.9 
Համապատասխանեցնե
լ մաքսային 
հսկողության 
նպատակով 
ներկայացվող 
փաստաթղթերի ցանկը 
միջազգային լավագույն 
փորձին 

 Մաքսային  հսկողության  
նպատակով  ներկայացվող  
փաստաթղթերի թվի 
կրճատում` միջազգային 
լավագույն փորձը հաշվի 
առնելով 

  ՀՀ ԿԱ պետական 
եկամուտների 
կոմիտե 

ՀՀ պետական 
Բյուջե 

15.10 Սահմանել 
պարզեցված մաքսային 
ընթացակարգեր՝ 
Միջազգային 
ճանապարհային 
փոխադրումների 
կոնվենցիայի` (TIR) 
շրջանակներում 
ապրանքներ 
փոխադրող 
տրանսպորտային 
միջոցների համար 

 Միջազգային  ճանապարհային  
փոխադրումների  կոնվենցիայի 
շրջանակներում 
իրականացվող 
բեռնափոխադրումների  
ընթացքում մեկ  մաքսային 
մարմնից  մյուս մաքսային 
մարմին բեռների  
տեղափոխման  համակարգը 
պարզեցված է և 
համապատասխան 
ընթացակարգերը 
հրատարակված են 

  ՀՀ ԿԱ պետական 
եկամուտների 
կոմիտե 

ՀՀ պետական 
Բյուջե 

15.11 Սահմանել 
պարզեցված 
ընթացակարգեր՝ 
բարեխիղճ 
տնտեսվարող 
սուբյեկտների համար 

   Մաքսային մարմնի 
կողմից բարեխիղճ  
տնտեսվարող սուբյեկտ 
ճանաչելու 
չափորոշիչներն ու 
ընթացակարգերը 
սահմանված են 
Մաքսային մարմնի 
կողմից բարեխիղճ  
տնտեսվարող սուբյեկտ 
ճանաչելու 
չափորոշիչներն ու 
ընթացակարգերը 
ներդրված են  

ՀՀ ԿԱ պետական 
եկամուտների 
կոմիտե 

ՀՀ պետական 
Բյուջե 

ծրագիր մուտք 
գործելու համար 
գաղտնաբառ 
ստացած 
տնտեսվարող 
սուբյեկտների 
թվաքանակի 
հարաբերությունը 
արտաքին տնեսական 
գործունեության 
մասնակիցների 
ընդհանուր թվին 
•  Մաքսային 
միջնորդի լիցենզիա 
ստացած անձանց 
թվաքանակը 
• Սահմանային 
մաքսակետերի թիվը, 
որոնցում գործում է 
մաքսային 
հսկողության 
երկուղային 
համակարգը 
• Մաքսային 
ձևակերպումների 
համար պահանջվող 
ժամանակահատված
ը 
• «Մեկ կանգառե 
սկզբունքի 
ներդրումից հետո 
մաքսային 
ձևակերպումների 
համար պահանջվող  
ժամանակահատված
ի և սահմանային 
հսկողություն 
իրականացնող 
պատկան 
մարմիններին 
ներկայացվող 
փաստաթղթերի 
քանակի 
համեմատությունը 
մինչև «մեկ կանգառե 
սկզբունքի ներդրումը 
նույն ցուցանիշների 
նկատմամբ 
• Կրճատված 
փաստաթղթերի 
թվաքանակ 
• ՄՃՓ կոնվենցիայի 
շրջանակներում 
մաքսային 
հսկողության 
փաստաթղթերի և 
մաքսային 
ձևակերպումների 
ժամանակահատված 
• Բարեխիղճ 



արտաքին 
տնտեսական 
գործունեություն 
իրականացնողների 
թվաքանակի 
հարաբերությունը 
արտաքին 
տնտեսական 
գործունեություն 
իրականացնողների 
ընդհանուր 
թվաքանակին 

16.1 Հստակեցնել և 
պարզեցնել 
մաքսային 
վարչարարության 
օրենսդրական 
կարգավորումը, 
ներդնել թափանցիկ և 
պարզեցված 
ընթացակարգեր 

 Մաքսային վարչարարության 
օրենսդրական կարգավորման 
միջազգային լավագույն փորձի 
ուսումնասիրություն,  որը 
ներառում է 
փոփոխությունների 
առաջարկներ  
Ներկայացված առաջարկների 
հիման վրա մաքսային 
վարչարարության 
կարգավորման 
օրենսդրությունը վերանայված 
է և համապատասխանում է 
միջազգային չափանիշներին և 
լավագույն փորձին 

Մաքսային 
վարչարարության 
օրենսդրական 
կարգավորման 
պահանջների 
փոփոխությւոններին 
համապատասխան 
ընթացակարգերը ներդրված 
են 

 ՀՀ ԿԱ պետական 
եկամուտների 
կոմիտե 

ՀՀ պետական 
Բյուջե 

16.2 Սահմանել 
մաքսային արժեքների 
որոշման հստակ 
չափորոշիչներ և 
ապահովել դրանց 
մատչելիությունը, այդ 
թվում` էլեկտրոնային 
կապուղիների միջոցով 

Ապրանքների գնահատման 
մեթոդաբանությունը և 
մոտեցումները 
հրապարակված են 
մաքսային ծառայության 
ինտերնետային կայքում 

Ապրանքների մաքսային 
արժեքի գնահատման 
ընթացակարգերը 
ամբողջությամբ 
համապատասխանեցված են 
Առևտրի համաշխարհային 
կազմակերպության 
պահանջներին և դրանք 
հրատարակված են 

  ՀՀ ԿԱ պետական 
եկամուտների 
կոմիտե 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

16.3 Սահմանել 
վերահսկողություն 
տնտեսվարողների 
նկատմամբ հավասար 
պայմաններում 
հավասար 
մոտեցումների 
կիրառման նկատմամբ 

 Հավասար տնտեսական 
մրցակցային պայմանների 
ապահովմանն ուղղված ներքին  
վերահսկողության 
համակարգը ներդրված է 

  ՀՀ ԿԱ պետական 
եկամուտների 
կոմիտե 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

16.4 Իրազեկել 
հանրությանը 
մաքսային 
վարչարարության 
բարեփոխումների 
ընթացքի վերաբերյալ 

Մաքսային 
վարչարարության 
բարեփոխումների  ընթացքի 
վերաբերյալ  հանրությանը 
պարբերաբար իրազեկման 
ընթացակարգը սահմանված 
է 

Մաքսային վարչարարության 
բարեփոխումների  ընթացքի 
վերաբերյալ  հանրությանը 
պարբերաբար իրազեկման 
ընթացակարգը ներդրված է 

  ՀՀ ԿԱ պետական 
եկամուտների 
կոմիտե 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

     ՀՀ ԿԱ պետական 
եկամուտների 
կոմիտե 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

• Միջազգային 
ստանդարտներին 
համապատասխան 
օրենսդրության 
առկայություն 
• Գործարքի գնի 
մեթոդով որոշված 
գործարքների 
թվաքանակի 
հարաբերությունը 
գործարքների 
ընդհանուր 
թվաքանակին 
• Մաքսային  
մարմնում մաքսային 
վարչարարության 
բարեփոխումների 
ընթացքի վերաբերյալ 
արդյունքների 
հրապարակման 
պարբերականություն 
• Մաքսային 
ծառայության 
պաշտոնական 
էլեկտրոնային 
կայքում 
տեղակայված 
մաքսային 
իրավախախտումներ
ի համար կիրառված 
պատասխանատվությ
ան միջոցների թիվը 

16. Ապահովել տնտեսվարող 
սուբյեկտների միջև մաքսային 
բեռի արդարացի բաշխումը և 
մաքսային ծառայության 
թափանցիկությունն ու 
օրինականությունը 

16.6 Ապահովել ուղիղ 
հաղորդակցություն 
մաքսային 
ծառայության 
պաշտոնական 
էլեկտրոնային կայքի և 

 Մաքսային ծառայության 
գործունեության և 
պաշտոնատար անձանց 
գործողությունների 
բողոքարկման 
ընթացակարգերը 

Գանգատարկման 
ընթացակարգերի 
նկատմամբ արտաքին 
տնտեսական 
գործունեության 
մասնակիցների կողմից 

Գանգատարկման 
ընթացակարգերի 
նկատմամբ արտաքին 
տնտեսական 
գործունեության 
մասնակիցների կողմից 

ՀՀ ԿԱ պետական 
եկամուտների 
կոմիտե 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

• Գործում է 
հասարակությանն ու 
տնտեսվարող 
սուբյեկտներին 
վստահություն 
ներշնչող թեժ գիծը և 



թեժ հեռախոսագծի 
միջոցով մաքսային 
մարմնի ղեկավարի, 
քաղաքացիների և 
տնտեսվարողների 
միջև 

հստակեցված են և 
հրապարակված են 
Հասարակության և արտաքին 
տնտեսական գործունեության 
մասնակիցների շրջանում 
վստահություն ներշնչող «թեժ 
գիծըե և մաքսային 
ծառայության պաշտոնական 
կայքում հետադարձ կապը 
ներդրված են ամբողջությամբ 

վստահությունն աճել է 20 
տոկոսային կետով 

վստահությունն աճել է 20 
տոկոսային կետով 

16.7 Ներդնել 
տնտեսվարողներին 
մաքսային 
ընթացակարգերի և 
տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների 
վերաբերյալ 
տեխնիկական 
աջակցություն 
տրամադրելու 
միասնական 
համակարգ 

Մաքսային միջնորդների 
ուսուցման իրականացված 
առնվազն երկու 
որակավորման դասընթաց 
 

Տնտեսվարող սուբյեկտների  
համար մաքսային 
ընթացակարգերի և 
տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաներից օգտվելու 
վերաբերյալ ուղեցույցերը 
հրապարակված են և 
տեղադրված են մաքսային 
ծառայության պաշտոնական 
էլեկտրոնային կայքում 
 
Մաքսային միջնորդների 
ուսուցման իրականացված 
առնվազն երկու որակավորման 
դասընթաց 

Տեղեկատվության 
տրամադրման ինտերակտիվ 
համակարգը ներդրված է 
մաքսային ծառայության 
պաշտոնական 
էլեկտրոնային կայքում, 
 
 
Մաքսային միջնորդների 
ուսուցման իրականացված 
առնվազն երկու 
որակավորման դասընթաց 

Մաքսային միջնորդների 
ուսուցման 
իրականացված առնվազն 
երկու որակավորման 
դասընթաց 

ՀՀ ԿԱ պետական 
եկամուտների 
կոմիտե 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

մաքսային 
ծառայության 
պաշտոնական 
կայքում 
արդյունավետ 
հետադարձ կապը 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ակնկալվող արդյունք Ռազմավարության 
դրույթներ Միջոցառում 2009թ. 2010թ. 2011թ. 2012թ. 

Պատասխանատու 
մարմին 

Ֆինանսավորման 
աղբյուրը 

Մոնիտորինգային 
 ցուցիչներ 

Կրթության ոլորտ   
17. Ապահովել կրթության ոլորտի 
զարգացման քաղաքականության 
շրջանակներում 
կոռուպցիոն ռիսկերի 
շարունակական գնահատումն ու 
դրանց կանխարգելումը  
  

17.1 ՀՀ կրթության 
քաղաքականության մշակման 
գործընթացում իրականացվող 
վերլուծությունների շարքում 
ներառել կրթության 
յուրաքանչյուր մակարդակում 
առկա կոռուպցիայի ընկալման, 
ռիսկերի գնահատման, 
համակարգերի կառավարման 
թափանցիկության, 
մասնակցության, և այլ 
հետազոտություններ 

 ՀՀ նախնական և միջին 
մասնագիտական 
կրթության  
ռազմավարության 
վերանայման 
գործընթացի 
շրջանակներում 
գնահատված են 
նախնական և միջին 
մասնագիտական 
կրթության 
համակարգում առկա 
կոռուպցիոն ռիսկերը և 
սահմանված են դրանց 
կրճատման դրույթները 
ՀՀ բարձրագույն 
կրթության  
ռազմավարության 
վերանայման 
գործընթացի 
շրջանակներում 
գնահատված են 
բարձրագույն 
կրթության 
համակարգում առկա 
կոռուպցիոն ռիսկերը և 
սահմանված են դրանց 
կրճատման դրույթները 

 ՀՀ Ավագ դպրոցների 
ցանցի ձևավորման 
ռազմավարության 
վերանայման 
գործընթացի 
շրջանակներում 
գնահատված են 
հանրակրթության 
համակարգում առկա 
կոռուպցիոն ռիսկերը և 
սահմանված են դրանց 
կրճատման դրույթները  

ՀՀ կրթության և 
գիտության 
նախարարություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպությո
ւններ 

• ՀՀ կրթույան 
համակարգում ոլորտային 
մասնագիտացվածություն 
ունեցող հասարակական 
կազմակերպությունների 
կողմից իրականացվում է 
կրթության յուրաքանչյուր 
մակարդակում առկա 
կոռուպցիայի ընկալման, 
ռիսկերի բացահայտման, 
համակարգերի 
կառավարման 
թափանցիկության 
մասնակցային 
մոնիտորինգներ (այո/ոչ) 

• Ոչ ֆորմալ վճարումները 
կրթության 
համակարգում, տոկոս` 
կրթության վրա 
կատարվող ծախսերի 
նկատմամբ (ԱՀՌԾ 
Սոցիալական և 
քաղաքացիական 
մեկուսացվածություն և 
անհավասարություն. 
մոնիտորինգի 
ցուցանիշներ e2.6 
ցուցանիշ) 

• Ռիսկերի գնահատման և 
ներդրված 
միջոցառումների 
ազդեցության 
ուսումնասիրման հիման 
վրա կրթության ոլորտում 
ՀՀ օրենսդրության մեջ և 
ընթացակարգերում 
կատարված 
փոփոխությունները 

18.Բարձրացնել կրթության 
ոլորտի կառավարման 
թափանցիկությունը 
հաշվետվողականությունն ու 
օրինականությունը 

18.1 Բարձրացնել բարձրագույն, 
նախնական և միջին 
մասնագիտական կրթության 
համակարգում 
հրապարակայնությունն ու 
վերահսկողության 
արդյունավետությունը 

 ՀՀ բարձրագույն , 
նախնական և միջին 
մասնագիտական 
կրթական 
հաստատությունների 
կառավարման 
խորհուրդներում ՀՀ 
կառավարության 
լիազոր 
ներկայացուցիչների 
կողմից առանձին 
հաստատությունում 
կառուպցիոն ռիսկերի 
կանխարգելման և 
բացահայտման 
հարցերը 
կառավարման մարմնի 
օրակարգում 

ՀՀ բարձրագույն, 
նախանական  և միջին 
մասնագիտական 
կրթական 
հաստատությունների 
կառավարման 
խորհուրդները 
կանոնավորապես 
քննության են առնում 
առանձին 
հաստատությունում 
կառուպցիոն ռիսկերի 
կանխարգելման, 
կոռուպցիոն 
դրսևորումների 
բացահայտման 
հարցերը 
ՀՀ բուհերի 

ՀՀ բարձրագույն, 
նախնական  և միջին 
մասնագիտական 
կրթական 
հաստատությունների 
կառավարման 
խորհուրդները 
կանոնավորապես 
քննության են առնում 
առանձին 
հաստատությունում 
կառուպցիոն ռիսկերի 
կանխարգելման, 
կոռուպցիոն 
դրսևորումների 
բացահայտման 
հարցերը 
ՀՀ բոլոր բուհերում 

 ՀՀ կրթության և 
գիտության 
նախարարություն, 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

• Բարձրագույն, 
նախնական և միջին 
մասնագիտական 
կրթության 
հաստատությունների 
կառավարման մարմնի 
օրակարգում պարտադիր 
կերպով ընդգրկվել են 
կառավարության 
ներկայացուցիչների 
կողմից առանձին 
հաստատությունում 
կառուպցիոն ռիսկերի 
կանխարգելման և 
բացահայտման հարցերը 
(այո/ոչ) 

• Տարանջատվել են 



պարտադիր կերպով 
ընդգրկման պահանջը 
և համապատասխան 
ընթացակարգերը 
սահմանված են 
ՀՀ բարձրագույն, 
նախնական  և միջին 
մասնագիտական 
կրթական 
հաստատությունների 
կառավարման 
խորհուրդները 
կանոնավորապես 
քննության են առնում 
առանձին 
հաստատությունում 
կառուպցիոն ռիսկերի 
կանխարգելման, 
կոռուպցիոն 
դրսևորումների 
բացահայտման 
հարցերը 
 
Բուհերում 
ուսումնական 
գործընթացի 
կազմակերպման 
ուսումանսիրության 
գործում ՀՀ 
կառավարության 
լիազոր մարմնի 
իրավասությունները 
հստակեցված են 
օրենսդրորեն 
 
Բուհերում 
ուսումնական 
գործընթացի 
կազմակերպման 
ուսումանսիրության 
ընթացակարգերը 
ներդրված են  

նվազագույնը 75 
տոկոսում 
ուսումնական 
գործընթացի 
կազմակերպման 
ուսումանսիրություննե
ր 
 
Հասարակությունը, այդ 
թվում՝ սոցիալական 
գործընկերները, 
իրազեկված են 
միջնակարգ կրթության 
և ուսուցման 
համակարգի կողմից 
մատուցվող 
ծառայությունների 
մասին 

ուսումնական 
գործընթացի 
կազմակերպման 
ուսումանսիրություննե
ր 
 
Բազմագործառութային 
կենտրոններում 
ներդրված է որակի 
կառավարման 
համակարգ 

18.2 Բարձրացնել 
հանրակրթության 
համակարգում 
վերահսկողության 
արդյունավետությունը 

 Կրթության պետական 
տեսչության կողմից ՀՀ  
հանրակրթական 
հաստատությունների 
կրթական 
գործունեության 
ամբողջական և 
արդյունավետ 
վերահսկողությունն 
ապահովող 
օրենսդրական 
դրույթները 
հստակեցված են 
Հանրակրթական 
ուսումնական 
հաստատությունների 
2009թ. տեսչավորման 
հաշվետվությունները 

Հանրակրթական 
ուսումնական 
հաստատությունների 
2010թ. տեսչավորման 
հաշվետվությունները 
հրապարակված են 
 
Կրթության պետական 
տեսչության կողմից ՀՀ  
հանրակրթական 
հաստատությունների 
կրթական 
գործունեության 
վերահսկողության 
ընթացակարգերը 
հստակեցված են 

Հանրակրթական 
ուսումնական 
հաստատությունների 
2011թ. տեսչավորման 
հաշվետվությունները 
հրապարակված են 

 ՀՀ կրթության և 
գիտության 
նախարարություն, 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

կրթության ոլորտում 
վերահսկողական 
գործառույթներ 
իրականացնող և 
ուսումնական 
հաստատություներում 
ստուգումներ և 
ուսումնասիրություններ 
իրականացնող 
մարմինների 
լիազորությունները 
(այո/ոչ) 

• Կրթության ոլորտի 
կառավարման 
համակարգում 
իրականացվում են 
կոռուպցիայի 
վերաբերևյալ իրազեկման 
և հակակոռուպցիոն 
թեմաներով 
վերապատրաստման 
ծրագրեր (այո/ոչ) 

• ՀՀ միջնակարգ և 
բարձրագույն կրթության 
համակարգում 
սահմանվել են 
մանկավարժական 
կադրերի ընտրության 
մրցութային ընթացակարգ 
(այո/ոչ) 

• ՀՀ միջնակարգ և 
բարձրագույն կրթության 
համակարգում 
սահմանվել են կադրերի 
ընտրության, նշանակման 
և պաշտոնեական 
առաջխաղացման 
ընթացակարգեր (այո/ոչ) 

• Սահմանվել են կրթական 
հաստատությունների 
աշխատակիցների համար 
պաշտոնի 
նկարագրության և 
վարքագծի միասնական 
կանոններ (այո/ոչ) 

• Սահմանվել են կրթական 
հաստատությունների 
հանրային ծառայության 
ոլորտում շահերի 
բախման ու 
հայտարարագրերի 
կիրառման կարգը (այո/ոչ) 

• Սահմանվել են ուսուցչի և 
դասախոսի անձնական 
գործի որպես 
հրապարակային 
փաստաթուղթերի 
հրապարակման կարգը 



հրապարակված են 
18.3  Հզորացնել կրթության 
ոլորտի կառավարման 
մարմինների կարողությունները 
կոռուպցիայի կանխարգելման 
գործում 

 Կրթության ոլորտի 
կառավարման 
մարմինների 
աշխատակիցների 
համար 
հակակոռուպցիոն 
թեմաներով 
վերապատրաստման 
ծրագրեր  

Կրթության ոլորտի 
կառավարման 
մարմինների 
աշխատակիցների 10 
տոկոսը 
վերապատրաստվել է 

Կրթության ոլորտի 
կառավարման 
մարմինների 
աշխատակիցների 20 
տոկոսը 
վերապատրաստվել է 

ՀՀ կրթության և 
գիտության 
նախարարություն, 
Կրթության 
ազգային 
ինստիտուտ, 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

18.4 Բարձրացնել կրթական 
հաստատություններում 
կադրերի ընտրության, 
նշանակման, պաշտոնեական 
առաջխաղացման և 
աշխատանքային 
հարաբերությունների 
կարգավորման 
թափանցիկությունը, 
հրապարակայնությունն ու 
օրինականությունը 

 Մանկավարժական 
աշխատողների  
ընտրության, 
նշանակման և 
պաշտոնեական 
առաջխաղացման 
հստակ 
ընթացակարգերը 
ներդրված են 

Կրթական 
հաստատությունների 
աշխատակիցների 
վարքագծի 
միասնական 
կանոնները 
սահմանված են 
 
Կրթության ոլորտում 
շահերի բախման 
հայտարարագրերի 
կիրառման կարգը 
սահմանված է 

Հասարակական 
կառույցների կողմից 
կրթական 
հաստատությունների և 
մանկավարժների 
գործունեության 
գնահատման 
ինքնակարգավորման 
համակարգը ներդրված 
է 

ՀՀ կրթության և 
գիտության 
նախարարություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

(այո/ոչ) 

       
19.2 Ընդլայնել դպրոցի 
կառավարման գործում  դպրոցի 
խորհրդի և խորհրդատվական 
մարմինների դերը 

 Դպրոցների օրինակելի 
կանոնադրությունը 
համադրել գործող 
պրակտիկային և 
բացահայտել առկա 
կոռուպցիոն ռիկսերը 
Դպրոցի կառավարման 
և վերահսկողության 
գործառույթներում 
ծնողական, 
մանկավարժական և 
մեթոդական 
խորհուրդների գործուն 
մասնակցությունն 
ապահովող 
ընթացակարգերը 
սահմանված են 
 

Դպրոցի կառավարման 
և վերահսկողության 
գործառույթներում 
ծնողական, 
մանկավարժական և 
մեթոդական 
խորհուրդների գործուն 
մասնակցությունն 
ապահովող 
ընթացակարգերը 
ներդրված են 
 
Ավագ դպրոցում 
աշակերտների, 
աշակերտական 
խորհուրդների դերը և 
լիազորությունները 
ընդլայնող դրույթները 
սահմանված են 
օրենսդրորեն 

Ավագ դպրոցում 
աշակերտների, 
աշակերտական 
խորհուրդների 
գործառույթները 
սահմանող 
ընթացակարգերը 
սահմանված են 
 
Ծնողական, 
մանկավարժական և 
աշակերտական 
խորհուրդների 
համատեղ 
գործունեության 
ընցակարգերը 
ներդրված են 

ՀՀ կրթության և 
գիտության 
նախարարություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

19. Բարձրացնել 
հանրակրթական դպրոցների 
կառավարման 
թափանցիկությունը, 
հրապարակայնությունը, 
հաշվետվողականությունն ու 
օրինականությունը 

19.3 Խստացնել դպրոցում 
սահմանված գործառնական 
ընթացակարգերի պահպանման 
նկատմամբ հսկողությունը 

 Դպրոցներում ոչ 
պաշտոնական 
վճարումների 
նկատմամբ 
սահմանված է 
վարչական 
հսկողություն 
Դպրոցում անհարգելի 
բացակայությունների 
թիվը նվազել է 10 
տոկոսային կետով 
Դպրոցի 
ծառայությունների 
դիմաց վճարումները և 
դպրոցին  
ֆինանսական 

Դպրոցում անհարգելի 
բացակայությունների 
թիվը նվազել է 10 
տոկոսային կետով 

Դպրոցներում 
պարբերական 
գույքագրման 
ընթացակարգերը և 
էլեկտրոնային 
հաշվապահության 
պրակտիկան 
ներդրված են 
 
դպրոցից դպրոց 
սովորողների 
տեղաշարժը նվազել է 
50 տոկոսով 

ՀՀ կրթության և 
գիտության 
նախարարություն, 
ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

• Դպրոցում անհարգելի 
բացակայությունների 
թիվը 

• Դպրոցի 
ծառայությունների դիմաց 
վճարումների և դպրոցին  
ֆինանսական 
աջակցություն 
տրամադրելու գործարքի 
գումարի բնույթն ու 
հատկացման նպատակը 
գրավոր արձանագրելու 
պարադիր կարգը 
սահմանված է (այո/ոչ) 

• Հայաստանի դպրոցների 
ինտերնետային ցանցում 
ընդգրկված դպրոցների 
թվի հարաբերությունը 
դրանց ընդհանուր թվին 

• Կրթության 
կառավարաման 
տեղեկատվական 
համակարգում 
ընդգրկված դպրոցների 
թվի հարաբերությունը 
դրանց ընդհանուր թվին 

• «Ծնողների համարե 
էլեկտրոնային կայքով 
ապահովված դպրոցների 
թվի հաաբերությունը 
դանց ընդհանուր թվին 

• Բացակայությունների թվի 
հարաբերությունը 
սովորողների ընդհանուր 
թվաքանակին 



աջակցությունը 
բացառապես անկախիկ 
եղանակով 
իրականացման 
պահանջը սահմանված 
է և ընթացակարգերը 
ներդրված են 

• Բացակայությունների թվի 
հարաբերությունը նույն 
ժամանակահատվածում 
ոչ ֆորմալ վճարումների 
ընդհանուր թվաքանակին 

• Կրթության տեսչության 
կողմից քննված գործերի 
թվի հարաբերությունը 
բողոքների ընդհանուր 
թվաքանակին 

• Միջնակարգ կրթության 
համակարգերում 
կիրառված սանկցիաների 
թվի հարաբերությունը 
բողոքների ընդհանուր 
թվաքանակին 

20.1  Ներդնել գիտելիքների  
գնահատման միասնական, 
անկախ 
համակարգ`ապահովելով նրա 
համադրելիությունը 
միջազգայնորեն ընդունված 
գնահատման չափանիշներին 

 Գիտելիքի գնահատման 
համակարգի 
կիրառման նկատմամբ 
արտաքին 
վերահսկողությունը 
սահմանված է 

Գիտելիքի գնահատման 
համակարգի 
կիրառման ներքին 
վերահսկողության 
հետևողական 
ընթացակարգեր 
ներդրված են 

Նորացված 
ուսումնական 
ծրագրերն ու դրանց 
բովանդակությունը 
համապատասխանեցվ
ած է եվրոպական 
չափանիշներին և 
մասնագիտական 
աշխատանքային 
շուկայի առկա 
պահանջներին՝ 
շնորհվող կրեդիտների 
ու որակավորումների 
ճանաչելիությունը և 
կրեդիտների 
կուտակման ու 
տեղախոփման 
եվրոպական 
համակարգի հետ 

ՀՀ կրթության և 
գիտության 
նախարարություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

20.Ապահովել գիտելիքների, 
կարողությունների և 
հմտությունների գնահատման 
համակարգերի 
թափանցիկությունն ու 
անկախությունը 

20.2 Ապահովել միասնական և 
ավարտական քննությունների 
թափանցիկությունը 

 Քննությունների 
ընթացքի նկատմամբ 
վերահսկողությանը 
հասարակական 
կազմակերպություների 
ներգրավումը  
կանոնակարգված է և 
ընթացակարգերը 
ներդրված են 

Թեստային 
քննությունների 
ընթացքում հսկիչների 
լիազությունները  
հստակեցված են և 
նրանց կողմից 
քննությունների 
կանոնները խախտող 
սովորողների 
նկատմամբ կիրառվող 
պատժամիջոցների 
չափանիշներն ու 
ցանկը սահմանված են 

  ՀՀ կրթության և 
գիտության 
նախարարություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

• Սահմանվել է գիտելիքի 
գնահատման միասնական 
և անկախ համակարգ 
(այո/ոչ) 

• Սահմանվել է գիտելիքի 
գնահատման համակարգի 
կիրառման նկատմամբ 
արտաքին և ներքին 
վերահսկողության 
ընթացակարգերը (այո/ոչ) 

• Ապահովված են 
միասնական և 
ավարտական 
քննությունների 
ընթացակարգերի 
թափանցիկությունը 
(այո/ոչ) 

• Կանոնակարգվել են 
քննությունների ընթացքի 
նկատմամբ 
հասարակական 
կազմակերպություների 
կողմից մասնակցային 
մոնիտորինգի 
ընթացակարգերը (այո/ոչ) 

• Սահմանվել են 
քննությունների 
կանոնները խախտող 
սովորողների նկատմամբ 
կիրառվող 
պատժամիջոցների 
չափանիշներն ու ցանկը 
(այո/ոչ) 

• Հստակեցնվել են 
թեստային քննությունների 
ընթացքում 
կազմակերպիչների և 
վերահսկողների 
լիազությունները (այո/ոչ) 

 
 
 

        



Ակնկալվող արդյունք Ռազմավարության 
դրույթներ Միջոցառում 2009թ. 2010թ. 2011թ. 2012թ. 

Պատասխանատու 
մարմին 

Ֆինանսավորման 
աղբյուրը 

Մոնիտորինգային 
 ցուցիչներ 

Առողջապահության ոլորտ   
21. Բարձրացնել 
առողջապահության ոլորտում 
հանրային ֆինանսների 
կառավարման թափանցիկությունը 
և հաշվետվողականությունը 

21.1  Շարունակաբար 
հստակեցնել և առավել 
հասցեական դարձնել 
պետության կողմից 
ֆինանսավորվող 
առողջապահական 
ծառայությունների 
շրջանակը 

Հիմնական 
ծառայությունների 
փաթեթը( ՀԾՓ) 
վերանայված և 
փոփոխված է 
ՀԾՓ-ում ընդգրկված 
առողջապահական 
ծառայությունների 
առնվազն 5 տոկոսի 
ինքնարժեքները 
ուսումնասիրված են և 
առավել մոտեցված 
իրական գներին։ 
Ներդրված է բժշկական 
կենտրոնների /բուրգերի/ 
ընդհանուր 
ֆինանսավորումը 
/համատեղ` ստացիոնար, 
պոլիկլինիկա, շտապ 
օգնություն/ 
 

ՀԾՓ-ն վերանայված և 
փոփոխված է 
Հիվանդանոցներում և 
ԱԱՊ բժշկական 
հաստատություններում 
մատուցված 
ծառայությունների դիմաց 
փոխհատուցման չափը  
պետական բյուջեից 
առողջապահության 
հատկացումների աճին 
համամասնորեն 
մոտեցված է իրական 
ինքնարժեքին։ 

ՀԾՓ-ն վերանայված և 
փոփոխված է։ 
Որոշված են առանձին 
բուժօգնության 
տեսակների 
առաջնահերթությունները 
և դիֆերենցված են դրանց 
գները։ 
 

ՀԾՓ-ն վերանայված և 
փոփոխված է 
Փորձաշրջանով 
ներդրված է   
բուժօգնության համար 
ընդհանուր 
հավաստագրի 
տրամադրում։ 

ՀՀ 
առողջապահության 
նախարարություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

• Լիազոր պետական 
մարմնի կողմից 
հստակեցվել են ՀԾՓ-
ում ներառված 
առողջապահական 
ծառայությունների 
շրջանակը (այո/ոչ) 

• Լիազոր մարմնի 
կողմից հաստատված է 
պետության կողմից 
ֆինանսավորվող, 
առողջապահական 
ծառայությունների 
ցանկը (այո/ոչ). 

• ՀՀ պետական բյուջեում 
առողջապահության 
նպատակային 
ծրագրերի 
հատկացումների 
տեսակարար կշիռը 
(տոկոս). 

• Փորձաշրջանով 
ներդրված է  բժշկական 
կենտրոնների 
/բուրգերի/ ընդհանուր 
ֆինանսավորում / 
(այո/ոչ) 

• Փորձաշրջանով 
ներդրված է   
բուժօգնության համար 
ընդհանուր 
հավաստագրի 
տրամադրում(այո/ոչ) 

22. Բարելավել առողջապահության 
համակարգում գնագոյացման 
համակարգը և վերացնել ոչ 
պաշտոնական վճարումների 
համար նպաստավոր պայմանները 

22.1 Ներդնել 
առողջապահության 
համակարգում 
իրատեսական 
գնագոյացման համակարգ 

 Բժշկագիտական և 
տնտեսագիտական 
չափորոշիչների առաջին 
փաթեթը  սահմանված է 
Ըստ կլինիկոծախսային 
խմբերի տարանջատված 
են բժշկական 
ծառայությունների գները, 
Բժշկական 
ծառայությունների համար 
հաշվարկված են 
նորմատիվային 
ինքնարժեքներ. 
Առողջապահական 
ծառայությունների գները 
սահմանված են ըստ 
իրատեսական  
ծախսատարության`ելնել
ով պետական բյուջեի 
առողջապահության 
հատկացումների աճի 
տեմպերից  

Բժշկագիտական և 
տնտեսագիտական 
չափորոշիչների երկրորդ 
փաթեթը  սահմանված է 
Բժշկական օգնության 
ֆինանսական 
փոխհատուցման 
համավճարային 
համակարգը ներդրված է 
Առողջության 
ապահովագրման 
համակարգի ներդրման 
հայեցակարգը մշակված է 

Բժշկագիտական և 
տնտեսագիտական 
չափորոշիչների 
երրորդ փաթեթը  
սահմանված է 
Իրականացված են 
համավճարային 
հաստատված 
սկզբունքների և 
մեխանիզմների 
մոնիտորինգ, 
արդյունքների 
քննարկում 

ՀՀ 
առողջապահության 
նախարարություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե, 
միջազգային 
դոնոր 
կազմակերպությո
ւններ 

• Վճարովի բժշկական 
օգնության և 
ծառայությունների 
սակագների պետական 
կարգավորման 
մեխանիզմներն 
ամրագրված են 
օրենսդրորեն (այո/ոչ) 

• Բժշկատնտեսագիտակ
ան հիմնավորում 
ունեցող 
առողջապահական 
ծառայությունների 
տեսակարար կշիռը 
սահմանված 
ընդհանուր 
բուժօգնության 
ծառայությունների 
տեսակների 
մեջ։/տոկոս/ 

• Պետական  լիազոր 
մարմնի կողմից 



Բնակչության և 
բուժաշխատողների 
շրջանում իրականացվում 
են համավճարային  
սկզբունքի  վերաբերյալ 
համակողմանի և 
ընդգրկուն քարոզչական և 
կրթալուսավորչական 
ծրագրեր 

22.2  Ներդնել պետական 
բժշկական 
հաստատություններում 
իրականացվող վճարովի 
բժշկական օգնության և 
ծառայությունների 
գնագոյացման համակարգ 

 Վճարովի բժշկական 
օգնության և 
ծառայությունների 
սակագների 
(գնագոյացման) 
պետական 
կարգավորման 
ընթացակարգերը 
սահմանված են 

Պետական բժշկական 
հաստատություններում 
գործող վճարովի 
բժշկական օգնության և 
ծառայությունների 
ժամանակավոր 
գնացուցակները 
հաստատված են  

Բուժհաստատությունն
երում գնագոյացման և 
վճարովի 
գործունեության 
արդյունքում գոյացած 
շահույթի բաշխման 
ընթացակարգերը 
ներդրված են 
հիմնադրի կողմից  
 

ՀՀ 
առողջապահության 
նախարարություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

22.3 Խստացնել պետական 
բուժհաստատությունների 
վերահսկողությունը 
ծախսային 
առաջնահերթությունների 
պահպանման նկատմամբ 

Պետական բժշկական 
հաստատությունները 
ներկայացրել են 
տարեկան ծախսերի 
նախահաշիվները 
 

Պետական բժշկական 
հաստատությունները 
ներկայացրել են ծախսերի 
կատարման տարեկան 
հաշվետվությունները 
Գրանցվել է բժշկական 
հաստատությունների և 
բուժաշխատողների 
պաշտոնական 
եկամուտների աճ 
/ինքնարժեքի ընդհանուր 
ծախսերի մեջ 
աշխատավարձի 
ծախսերը կազմում են 40 
տոկոս/  
Գրանցվել է բժշկական 
հաստատություններում 
պաշտոնական 
ֆինանսական մուտքերի 
աճ. 

Պետական բժշկական 
հաստատությունները 
ներկայցրել են ծախսերի 
կատարման տարեկան 
հաշվետվությունները 
Մշակված  և սահմանված 
են պետական բժշկական 
հաստատությունների 
բուժաշխատողների 
վարձատրության և 
խրախուսման 
ընթացակարգերը։  
Բժշկական 
հաստատությունների 
ընդհանուր ծախսերում 
դեղորայքային ծախսը 
կազմում է նվազագույնը 
15 տոկոս 

Պետական բժշկական 
հաստատությունները 
ներկայացրել են 
ծախսերի կատարման 
տարեկան 
հաշվետվությունները 
Պետական պատվերի 
շրջանակներում 
բուժվող հիվանդներն 
ամողջությամբ 
ապահովված են 
դեղորայքով։ 
Բժշկական 
հաստատությունների 
ընդհանուր ծախսերում 
դեղորայքային 
ծախսերը կազմում են 
25-30 տոկոս. 

ՀՀ 
առողջապահության 
նախարարություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

հաստատված վճարովի 
բժշկական օգնության և 
ծառայությունների 
ժամանակավոր 
գնացուցակներով 
աշխատող 
բուժհաստատություննե
րի թվաքանակը 
ընդհանուր  
բուժհաստատություննե
րի թվի մեջ/տոկոս/ 

• ՀԾՓ-ում ընդգրկված 
առողջապահական 
ծառայությունների 
համար կատարված 
պետական 
հատկացումների 
տեսակարար կշիռը 
փաստացի և իրական 
ծախսերի 
նկատմամբ/տոկոս/ 

• Ծախսային 
առաջնահերթություննե
րը չպահպանած 
բուժհաստատություննե
րի տեսակարար կշիռը 
ընդհանուրի 
մեջ/տոկոս/ 

• Ոչ ֆորմալ 
վճարումները 
առողջապահական 
համակարգում 
առողջապահության 
վրա 
կատարվող ծախսերի 
նկատմամբ/տոկոս/ 

• Համավճարի ծավալի 
հարաբերությունը 
բժշկական օգնության 
համար անհրաժեշտ 
իրական ծախսերին 
/տոկոս/ 

23.Կրճատել ստվերային 
դրամաշրջանառության 
ծավալները, բարձրացնել 
առողջապահական 
ծառայությունների պետական 
պատվերի թափանցիկությունը, 
հասցեականությունը և 
հաշվետվողականությունը, 
բարձրացնել 
բուժհաստատությունների 
գործունեության  
թափանցիկությունն ու  
հաշվետվողականությունը 

23.1  Ապահովել 
առողջապահական 
ծառայությունների 
պետական պատվերի 
պայմանագրային 
ծավալների 
հիմնավորվածությունը, 
խստացնել  պետական 
պատվերի պայմանագրերի 
կնքման գործընթացի 
նկատմամբ 
վերահսկողությունը և 
կանխել պետական 
պատվերի հնարավոր  
հավելագրումներն ու 
բուժհաստատությունների 

 Պետական պատվերի 
պայմանագրերի կնքումը 
կատարված է 2009թ. 
կատարողականների և 
դրանց ծավալների 
հնարավոր մեծացման 
միտումների 
վերլուծականների հիման 
վրա 
2009թ.Բժշկական 
հաստատություններում  
պետական պատվերի 
հիմքերի 
անհամապատասխանությ
ունը կատարողականի 
մեջ չի գերազանցում  3 

Պետական պատվերի 
պայմանագրերի կնքումը 
կատարված է 2010թ. 
կատարողականների և 
դրանց ծավալների 
հնարավոր մեծացման 
միտումների 
վերլուծականների հիման 
վրա 
2009թ.Բժշկական 
հաստատություններում  
պետական պատվերի 
հիմքերի 
անհամապատասխանությ
ունը կատարողականի 
մեջ չի գերազանցում  2 

Պետական պատվերի 
պայմանագրերի 
կնքումը կատարված է 
2011թ. 
կատարողականների և 
դրանց ծավալների 
հնարավոր մեծացման 
միտումների 
վերլուծականների 
հիման վրա 
2009թ.Բժշկական 
հաստատություններու
մ  պետական 
պատվերի հիմքերի 
անհամապատասխան
ությունը 

ՀՀ 
առողջապահության 
նախարարություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

• Անհետաձգելի 
բժշկական 
միջամտություն 
պահանջող վիճակների 
և հիվանդությունների 
ցանկը հստակեցված է 
(այո/ոչ) 

• Ստեղծվել է ՀՀ 
առողջապահության 
համակարգում 
տվյալների 
միասնական բազա 
(այո/ոչ) 

• Բուժհաստատությունն
երում ներդրվել է 
բժշկական, 



վնասաբեր 
գործունեությունը 

տոկոսի չափը. 
Բժշկական 
հաստատություններում 
ապահովված է 
նվազագույնը 9 տոկոս 
շահութաբերության 
մակարդակ 

տոկոսի չափը. 
Բժշկական 
հաստատություններում 
ապահովված է 
նվազագույնը 11 տոկոս 
շահութաբերության 
մակարդակ 

կատարողականի մեջ 
չի գերազանցում  1 
տոկոսի չափը. 
Բժշկական 
հաստատություններու
մ ապահովված է 
նվազագույնը 12 տոկոս 
շահութաբերության 
մակարդակ  

23.2  Հստակեցնել 
անհետաձգելի բժշկական 
միջամտություն պահանջող 
վիճակների և 
հիվանդությունների  ցանկը  
բացառելով  ցանկի 
երկակիությունը և 
տարընթերցման 
հնարավորությունները. 

Անհետաձգելի բժշկական միջամտություն պահանջող վիճակների և հիվանդությունների ցանկը վերանայված  
և հստակեցված է 
 

ՀՀ 
առողջապահության 
նախարարություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

23.3  ՀՀ առողջապահության 
համակարգում ստեղծել 
տվյալների միասնական 
համակարգ 

 Մշակված է 
բուժհաստատությունների 
բժշկական, 
վիճակագրական և 
ֆինանսական տվյալների 
հաշվառման 
էլեկտրոնային 
միասնական համակարգ 
Բուժհաստատություններ
ի պաշտոնական 
կայքերում հաստատված 
ցանկով պարտադիր 
հրապարակման ենթակա 
տեղեկատվության ցանկն 
ու չափորոշիչները 
սահմանված են 
 

Բուժհաստատություններ
ի 25 տոկոսում  ներդրված 
է  բժշկական, 
վիճակագրական և 
ֆինանսական տվյալների 
հաշվառման 
էլեկտրոնային 
միասնական համակարգ 
Բուժհաստատություններ
ի 30 տոկոսի 
պաշտոնական կայքերում 
տեղադրված է  
հաստատված ցանկով 
պարտադիր 
տեղեկատվություն 
 

Բուժհաստատությունն
երի 80 տոկոսում  
ներդրված է  
բժշկական, 
վիճակագրական և 
ֆինանսական 
տվյալների 
հաշվառման 
էլեկտրոնային 
միասնական 
համակարգ 
Բուժհաստատությունն
երի 70 տոկոսի 
պաշտոնական 
կայքերում 
տեղադրված է  
հաստատված ցանկով 
պարտադիր 
տեղեկատվություն 

ՀՀ 
առողջապահության 
նախարարություն,  

ՀՀ պետական 
բյուջե, 
միջազգային 
դոնոր 
կազմակերպությո
ւններ 

վիճակագրական և 
ֆինանսական 
տվյալների հաշվառման 
էլեկտրոնային 
միասնական 
համակարգ (այո/ոչ) 

• Պարտադիր 
տեղեկատվություն 
պարունակող 
բուժհաստատություննե
րի պաշտոնական 
կայքերի թվի 
հարաբերությունը 
գործող 
բուժհաստատություննե
րի ընդհանուր 
թվաքանակին(տոկոս) 

• Փաստացի 
կատարողականի 
շեղման աստիճանը 
պայմանագրային 
ծավալներից (տոկոս) 

• Բուժհաստատությունն
երի շահութաբերության 
մակարդակը իրացման 
ծավալների 
նկատմամբ(տոկոս) 
  
 

24. Ապահովել հիվանդների 
իրավունքների լիարժեք 
իրականացումը 

24.1  Լիարժեք կերպով 
կարգավորել հիվանդների և 
բուժաշխատողների 
իրավունքներն ու 
պարտականությունները 

 Հիվանդների և 
բուժաշխատողների 
իրավունքների 
իրականացման և դրանց 
խախտման դեպքում 
բողոքարկումների 
ընթացակարգերը 
ներդրված են  
Պացիենտների 
հասցեական իրազեկման 
ընթացակարգերը 
ներդրված են, այդ թվում՝ 
անվճար  բուժօգնության 
պետական 
հավաստագրերի 
մեխանիզմով 

Իրականացված են 
պետական պատվերով 
հիվանդանոցային բուժում 
ստացող հիվանդին իրենց 
իրավունքների և 
բուժօգնության 
ծավալների  վերաբերյալ  
իրազեկման կոնկրետ    
ծրագրեր. 

Բժշկական օգնության 
և ծառայությունների 
որակի գնահատման և 
վերահսկման 
չափորոշիչները 
սահմանված են 

ՀՀ 
առողջապահության 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

• Հիվանդների և 
բուժաշխատողների 
իրավունքներն ու 
պարտականություններ
ն ամրագրվել են 
օրնսդրորեն (այո/ոչ) 

• Ներդրվել են 
ընդհանուր 
բուժօգնության 
պետական 
հավաստագրեր (այո/ոչ)

• Պետական պատվերով 
հիվանդանոցային 
բուժում ստացող 
հիվանդների 
իրավունքների և 
բուժօգնության 
ծավալների մասին 
տեղեկատվությունը 
մատչելի և հասնելի է 
ընդունարանից (այո/ոչ)

• Սահմանվել են 



բժշկական օգնության և 
ծառայությունների 
որակի գնահատման և 
վերահսկման 
չափորոշիչներ (այո/ոչ) 

• Բուժաշխատողների 
իրավունքների 
խախտման հետ 
կապված բողոքների 
թվի հարաբերությունը 
նույն 
ժամանակահատվածու
մ պետական լիազոր 
մարմնի կողմից 
ստացված ու 
քննարկված բողոքների 
ընդհանուր 
թվաքանակին(տոկոս) 

• Հիվանդների 
իրավունքների 
խախտման հետ 
կապված բողոքների 
թվի հարաբերությունը 
նույն 
ժամանակահատվածու
մ պետական լիազոր 
մարմնի կողմից 
ստացված ու 
քննարկված բողոքների 
ընդհանուր 
թվաքանակին(տոկոս) 

• Անհրաժեշտ ծավալով և 
տեխնոլոգիաների 
պահպանմամբ 
իրականացված 
բուժօգնության 
դեպքերի թիվը 
ընդհանուր դեպքերի 
նկատմամբ/տոկոս/ 

• Բժշկական 
արդյունավետության 
գործակից/բուժման 
ստանդարտ 
արդյունքների 
հասցված 
հիվանդության 
դեպքերի 
հարաբերությունն է 
ընդհանուր 
հիվանդության 
դեպքերին(տոկոս) 

• Սոցիալական 
արդյունավետության 
գործակից/ըստ 
հարցումների բուժման 
արդյունքներից 
բավարարված 
պացիենտների թվի 
հարաբերությունն է 



ընդհանուր 
հիվանդության 
դեպքերի 
թվաքանակին(տոկոս) 

• Որակի 
գործակից/Մասնագիտ
ական պահանջների և 
տեխնոլոգիաների 
պահպանմամբ բուժում 
ստացած 
հիվանդության  
դեպքերի թվի 
հարաբերությունն է 
հիվանդության 
ընդհանուր դեպքերի 
թվաքանակին(տոկոս) 

25.   Ապահովել 
առողջապահության ոլորտում 
կադրերի մրցույթային 
ընտրությունը և 
բուժաշխատողների զբաղեցրած 
պաշտոններին նրանց 
համապատասխանությունը 

25.1  Մշակել և ներդնել 
պետական ու համայնքային 
բժշկական 
հաստատություններում 
բուժանձնակազմի թափուր 
հաստիքների ընտրության 
մրցութային համակարգ 

 Բուժանձնակազմի 
օպտիմալ թվաքանակի 
չափորոշիչները 
սահմանված են  
Պետական 
մասնակցությամբ 
բժշկական 
հաստատություններում 
բուժանձնակազմի 
թափուր հաստիքների 
ընտրության մրցութային 
կարգը  ներդրված է 

Պետական բժշկական 
հաստատություններում 
հաստիքացուցակների 
հաստատման 
գործընթացի նկատմամբ 
վերահսկողության 
ընթացակարգերը 
սահմանված են 

Պետական 
բուժաշխատողների 
նվազագույն 
աշխատավարձի 
միասնական 
դրույքաչափերը 
սահմանված են 

ՀՀ 
առողջապահության 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

• Սահմանվել է 
բժշկական 
հաստատություններում 
բուժանձնակազմի 
թափուր հաստիքների 
ընտրության 
մրցութային կարգ 
(այո/ոչ) 

• Սահմանվել է 
բժշկական 
հաստատություններում 
բուժանձնակազմի 
օպտիմալ թվաքանակի 
չափորոշիչները 
(այո/ոչ) 

• Սահմանվել են 
պետական 
բուժաշխատողների 
նվազագույն 
աշխատավարձի 
միասնական 
դրույքաչափեր (այո/ոչ) 

• Մրցույթային կարգով 
ընդունված 
բուժաշխատողների 
թվաքանակը ընդամենը 
ընդունվածների 
նկատմամբ/տոկոս/ 

• Պետական 
բուժաշխատողների 
միջին աշխատավարձի 
հարաբերակցությունը 
հանրապետական 
միջինի նկատմամբ ( 
տոկոս)  

26.   Կրճատել դեղերի ստվերային 
շրջանառությունը և բարձրացնել 
դեղաշրջանառության ոլորտի 
մասնագիտական հսկողության 
արդյունավետությունը 

26.1  Օրենսդրորեն 
կարգավորված է 
դեղաշրջանառության 
ոլորտի պետական  
հսկողությունը 

 Դեղաշրջանառության 
վերահսկման, այդ թվում՝ 
մոնիտորինգի և 
վերլուծության, 
մասնագիտացված 
կառույցը ստեղծված է, 
դրա գործունեության 

Դեղագործական 
գործունեության 
լիցենզավորման 
համակարգը  
կատարելագործված է 
Դեղերի որակին և 
հիվանդի առողջությանը 

Լաբորատոր, 
կլինիկական 
գործունեության, 
արտադրական, 
մատակարարման և 
դեղատնային 
գործունեության 

ՀՀ 
առողջապահության 
նախարարություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

• Ստեղծվել է 
դեղաշրջանառության 
վերահսկման, այդ 
թվում մոնիտորինգի և 
տվյալների 
հավաքագրման ու 
վերլուծության, 



համար անհրաժեշտ 
ընթացակարգերը 
ներդրված են  

սպառնացող 
մասնագիտական 
խախտումների համար 
սահմանված է վարչական 
և քրեական 
պատասխանատվություն։  

նկատմամբ 
նվազագույն 
պահանջները և դրանց 
կատարման 
նկատմամբ պետական 
վերահսկողության 
ընթացակարգերը 
սահմանված են 

մասնագիտացված 
կառույց (այո/ոչ) 

• Դեղերի որակի 
ստանդարտներին 
չհամապատասխանող 
և կեղծված դեղերի 
արտադրությունը և  
տարածումը 
քրեականացվել է 
(այո/ոչ) 

• դեղերի որակին և 
հիվանդի 
առողջությանը 
սպառնացող 
մասնագիտական 
խախտումների համար 
կիրառված վարչական 
տույժեր 
(Յուրաքանչյուր 
հաշվետու 
ժամանակահատվածի 
համար`բացարձակ 
թիվ) 

• դեղերի ստվերային 
շրջանառության 
մակարդակը/տոկոս/ 

27.   Ապահովել դեղորայքի 
պետական գնումների և բաշխման 
կենտրոնացված գործընթացի 
թափանցիկությունը, 
հաշվետվողականությունն ու 
օրինականությունը 

27.1  Հստակեցնել  դեղերի 
գնումների գործընթացի 
կարգավորումը 

 Դեղերի պետական գնման 
համար նախատեսվող 
ֆինանսական միջոցների 
տեսակարար կշիռը 
առողջապահության 
ոլորտին պետական 
բյուջեի 
հատկացումներում 
ավելացվել է 20 տոկոսով 
Դեղերի կենտրոնացված 
պետական գնումների 
գործնթացի 
թափանցիկությունը և 
հաշվետվողականությունը 
ապահովող 
ընթացակարգերը 
ներդրված են 

Դեղերի կենտրոնացված 
գնումների մրցույթում 
հաղթող 
կազմակերպությունների 
կողմից դեղերի 
մատակարարման 
պայմանագրային 
պարտավորությունների 
կատարման նկատմամբ 
իրականացվող  
վերահսկողության 
ընթացակարգերը 
ներդրված են 

Հիմնական դեղերի 
ցանկում ընդգրկված 
դեղերի շուկայի 
դիտարկումն 
իրականացվել է 
 
Դեղերի ապրանքային 
շուկայում 
մրցակացության 
պաշտպանության 
ընթացակարգերը 
մշակվել են 

ՀՀ 
առողջապահության 
նախարարություն, 
ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն, 
Պետական 
գնումների 
գործակալություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

• Առողջապահության 
ոլորտի պետական 
բյուջեի 
հատկացումներում 
դեղերի պետական 
գնման համար 
նախատեսվող 
ֆինանսական 
միջոցների 
տեսակարար կշիռը 
(տոկոս) 

• Դիսպանսեր 
հսկողության վերցված 
հիվանդների համար 
կենտրոնացված 
կարգով <հատուկ 
նշանակության>դեղոր
այքի ծավալների և 
իրական անհրաժեշտ 
ծավալների 
հարաբերակցությունը/
տոկոս/ 

• Դեղերի 
կենտրոնացված 
պետական գնումների 
մրցույթում հաղթած 
կազմակերպություններ
ի կողմից ներկայացվել 
են կատարողական 
ակտեր(այո/ոչ) 

28.Ապահովել ամբուլատոր 
պոլիկլինիկական 

28.1  Հստակեցնել 
Հիմնական դեղերի ցանկում 

 Հիմնական դեղերի ցանկի 
պարտադիր վերանայման 

Անվճար կամ արտոնյալ 
պայմաններով դեղերի 

Բնակչության խոցելի 
խմբերին և 

ՀՀ 
առողջապահության 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

• Սահմանվել են 
հիմնական դեղերի 



հաստատություններում անվճար 
կամ արտոնյալ պայմաններով 
դեղերի տրամադրման գործընթացի 
թափանցիկությունը, 
հաշվետվողականությունն ու 
օրինականությունը 

ընդգրկված դեղերի համար 
պետության կողմից 
փոխհատուցման 
համակարգի 
կարգավորումը և ներդնել 
համապատասխան 
ընթացակարգեր 

չափորոշիչները և 
պարբերականությունը 
սահմանված է։ 
Անվճար կամ արտոնյալ 
պայմաններով դեղերի 
ձեռք բերման համար 
ֆինանսական 
սահմանաքանակները 
հաշվարկված են հաշվի 
առնելով  իրական 
կարիքները։ 

հատկացման կարգը 
հստակեցված է 
 

հիվանդությունների 
ցանկին 
համապատասխանող 
անձանց դեղորայքային 
կարիքները 
բավարարված են.  

նախարարություն, ցանկի պարտադիր 
վերանայման 
պարբերականությունը 
(այո/ոչ) 

• Ամբուլատոր 
պոլիկլինիկաներում 
անվճար կամ 
արտոնյալ 
պայմաններով դեղեր 
ստանալու իրավունք 
ունեցող անձանց 
մերժման դեպքերի 
թիվը ընդհանուր 
դեպքերի 
նկատմամբ/տոկոս/ 

• Դեղորայքի բաշխման 
հետ կապված դիմում 
բողոքներին 
արձագանքման 
մակարդակը (տոկոս)  

29.Ապահովել մարդասիրական 
օգնության շրջանակներում դեղերի 
ստացման, պահպանման և 
բաշխման թափանցիկությունը, 
հաշվետվողականությունն ու 
օրինականությունը 

29.1  Հստակեցնել 
մարդասիրական 
խողովակներով ներկրվող 
դեղերի ստացման, 
պահպանման և բաշխման 
ընթացակարգերը և 
ապահովել դրանց 
թափանցիկությունը 

 Մարդասիրական 
օգնության 
շրջանակներում դեղերի 
ստացման, պահպանման 
և բաշխման նկատմամբ 
պատշաճ 
վերահսկողության 
ընթացակարգերը 
սահմանված են 

Մարդասիրական 
օգնության 
շրջանակներում 
դեղաշրջանառության 
վերաբերյալ 
տեղեկատվական 
հոսքերի կարգավորման և 
այդ դեղերի 
վերաբաշխումը 
համակարգող 
ընթացակարգերը 
ներդրված են 

  ՀՀ 
առողջապահության 
նախարարություն, 
ՀՀ կառավարության 
բարեգործական 
ծրագրերի 
համակարգման 
հանձնաժողով 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

• Մարդասիրական 
օգնության 
շրջանակներում 
ստացված 
դեղատեսակների 
համապատասխանությ
ան աստիճանը 
պետության կողմից 
հաստատված 
հիմնական դեղերի 
ցանկին (տոկոս) 

• Կիրառություն չգտած և 
դուրս գրման ենթակա 
դեղորայքի տոկոսը 
ընդամենը 
մարդասիրական 
խողովակով ստացված 
դեղորայքի ծավալում 
(տոկոս) 

30.   Ապահովել 
ներհիվանդանոցային 
դեղաշրջանառության 
թափանցիկությունը, 
հաշվետվողականությունն ու 
օրինականությունը 

30.1 Վերանայել  
բուժհաստատություններում 
ներհիվանդանոցային   
դեղաշրջանառությունը 
կարգավորող 
ընթացակարգերը։ 

 Հիվանդանոցային 
դեղաթերապևտիկ 
կոմիտեների 
գործունեության 
ընթացակարգերը 
հստակեցված են  և դրանց 
գործունեության հանդեպ 
սահմանված է արտաքին 
վերահսկողություն 
Դեղաբուժության 
օպտիմալ սխեմաները 
ներդրված են և դրանց 
կիրառման նկատմամբ 
մասնագիտական 
վերահսկողությունը 
սահմանված է 

Հիվանդանոցային 
բուժհաստատություններո
ւմ ծախսային 
առաջնահերթությունների 
պահպանման նկատմամբ 
վերահսկողության 
ընթացակարգերը 
ներդրված են 

Բժշկի կողմից 
հիվանդին  
նշանակված  
դեղորայքի 
պարտադիր 
տրամադրման 
օրինականությունը 
ապահովող 
մեխանիզմները 
ներդրված են 

ՀՀ 
առողջապահության 
նախարարություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

• Վճարովի սկզբունքով 
իրականացվող 
բուժօգնության գնի մեջ 
պարտադիր կերպով 
ներառված են 
դեղորայքային 
ծախսերը (այո/ոչ) 

• Հիվանդներին 
նշանակված և 
վերջիններիս կողմից 
ձեռք բերված 
դեղորայքի ծավալների 
հարաբերակցությունը(
տոկոս) 

• Բժշկական 
հաստատությունների 
(որտեղ գործում են 
դեղաթերապեվտիկ 
կաբինետներ)տեսակա



րար կշիռը 
բուժհաստատություննե
րի ընդհանուր 
թվաքանակում (տոկոս)

31.Ապահովել դեղերի ոչնչացման 
գործընթացի օրինականությունը 

31.1  Սահմանել ԱՀԿ-ի 
երաշխավորություններին 
համապատասխան 
ժամկետանց և 
օգտագործման համար ոչ 
պիտանի դեղերի անվտանգ 
ոչնչացման կարգ 

  Ժամկետանց և 
օգտագործման համար ոչ 
պիտանի դեղերի 
անվտանգ ոչնչացման 
կարգը սահմանված է 
Ժամկետանց և 
օգտագործման համար ոչ 
պիտանի դեղերի 
անվտանգ ոչնչացման 
կարգի կիրարկման 
հանդեպ 
վերահսկողության  և 
պատասխանատվության 
ընթացակարգերը 
սահմանված են 

  ՀՀ 
Բնապահպանությա
ն նախարարություն 
ՀՀ 
Առողջապահության 
նախարարություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպությո
ւններ 

• Ընդունվել է ՀՀ «Դեղերի 
մասին օրենքից բխող 
ժամկետանց և 
օգտագործման համար 
ոչ պիտանի դեղերի 
պարտադիր ոչնչացման 
կարգը (այո/ոչ) 

• Բուժհաստատությունն
երում կուտակված 
ժամկետանց և 
օգտագործման համար 
ոչ պիտանի դեղորայքի 
արժեքային 
հարաբերությունը 
առկա դեղորայքի 
պաշարների արժեքին 
(տոկոս) 

32.Ապահովել շտապ բժշկական 
օգնության ծրագրի պատշաճ 
ֆինանսավորումը 

32.1 Առողջապահության 
բյուջեյով նախատեսել 
պատշաճ ֆինանսավորում 
պետական պատվերով 
շտապ բժշկական 
օգնության կանչերի համար։  

 Շտապ բժշկական 
օգնության կանչերի 
համար սահմանված են 
իրատեսական գներ։ 

Առողջապահության 
բյուջեով հատկացվող 
գումարները շտապ 
բժշկական օգնության 
ծառայության 
կազմակերպման համար 
ավելացվել են 50 տոկոսով 

Անմիջապես շտապ 
օգնության կայան 
(բաժանմունք) դիմած 
բոլոր հիվանդների 
անհետաձգելի 
բժշկական օգնությունը 
պետականորեն 
փոխհատուցված է 

ՀՀ 
առողջապահության 
նախարարություն, 
Երևանի 
քաղաքապետարան, 
ՀՀ 
մարզպետարաններ 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

• Պետական պատվերով 
իրականացվող շտապ 
բժշկական օգնության 
կանչերի համար 
սահմանված գները  
բարձրացվել են հիսուն 
տոկոսով(այո/ոչ) 

33.   Բարձրացնել շտապ բժշկական 
օգնության համակարգի 
արդյունավետությունը, 
թափանցիկությունն ու 
հաշվետվողականությունը 

33.1 Սահմանել շտապ 
բժշկական օգնության 
պետական պատվերի 
կատարողականի 
նկատմամբ խիստ 
վերահսկողություն 

 Շտապօգնության 
ծառայությունից 
բնակչության 
բավարարվածության 
աստիճանը գնահատված 
է (համապատասխան 
հարցումներն 
իրականացված են) 
Իրենց կառուցվածքում 
շտապօգնության 
ծառայություն ունեցող 
բժշկական 
հաստատություններում 
տեղադրված է պետական 
պատվեր  

Շտապօգնության 
վճարովի 
գործունեությունը 
կարգավորող 
ընթացակարգերը 
ներդված են 

Բողոքարկման և 
քաղաքացիների 
բողոքների 
արձագանքման 
ընթացակարգերը 
ներդված են 

ՀՀ 
առողջապահության 
նախարարություն, 
Երևանի 
քաղաքապետարան, 
ՀՀ 
մարզպետարաններ 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

• Շտապ բժշկական 
օգնության ծրագրով 
նախատեսված 
բյուջետային 
ֆինանսավորման 
ծավալները ՀՀ 
պետական բյուջեի 
առողջապահական 
ծրագրերի ընդհանուր 
կազմում (տոկոս) 

• Շտապօգնության 
չարդարացված 
կանչերի թիվը 
ընդամենը կանչերի 
նկատմամբ (տոկոս) 

•  Շտապօգնության 
ծառայություն ունեցող 
բժշկական 
հաստատությունները 
մասնակցում են 
շտապօգնության 
պետական  պատվերի 
մրցույթներին (այո/ոչ) 

34. Բարձրացնել ամբուլատոր-
պոլիկլինիկական բժշակական 
հաստատությունների 
գործունեության 
թափանցիկությունը, 
հաշվետվողականությունը և 

34.1 Ապահովել 
ամբուլատոր – 
պոլիկլինիկական 
բուժհաստատության 
գործունեության 
արդյունավետությունը 

 Հիվանդներին  
պոլիկլինիկաներից 
ստացիոնար  
բուժհաստատություններ 
անհարկի ուղեգրումների 
նկատմամբ 

Առողջության առաջնային 
պահպանման 
(ԱԱՊ)մակարդակում 
բուժօգնության որակի 
կառավարման և 
բարելավման մեթոդները 

ԱԱՊ համակարգում 
ընտանեկան բժշկի և 
նեղ մասնագետների 
աշխատավարձի և 
խրախուսման 
ֆինանսավորման  

ՀՀ 
առողջապահության 
նախարարություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

• ԱԱՊ համակարգում 
ներդրվել են 
ապացուցողական 
բժշկության վրա 
հիմնված կլինիկական 
ուղեցույցեր և 



օրինականությունը վերահսկողական 
մեխանիզմները ներդրված 
են  
ԱԱՊ համակարգում 
ապացուցողական 
բժշկության վրա հիմնված 
կլինիկական ուղեցույցերն 
ու չափորոշիչները 
ներդրված են 
Ամբուլատոր-
պոլիկլինիկական 
բժշկական 
ծառայությունների համար 
իրատեսական գները 
սահմանված են 
Ամբուլատոր-
պոլիկլինիկական 
բժշկական 
ծառայությունների 
կատարողականի հիման 
վրա ֆինանսավորման 
ցուցանիշները 
սահմանված են. 
 

ներդրված են 
 
Ամբուլատոր-
պոլիկլինիկական 
բժշկական 
ծառայությունների 
կատարողականի 
գնահատման հիման վրա 
ընտանեկան բժշկի և նեղ 
մասնագետների 
վարձատրության և 
խրախուսման մեթոդներն 
ու ընթացակարգերը 
ներդրված են 

հաշվարկը հիմնված է 
մատուցած 
ծառայությունների 
որակի և բուժման 
արդյունքի 
գնահատման և 
կատարողականի վրա։ 
Ամբուլատոր-
պոլիկլինիկական 
բժշկական 
ծառայությունների 
կատարողականի 
հիման վրա 
հաշվետվությունների 
ամփոփում,  
 

չափորոշիչներ (այո/ոչ) 
• ԱԱՊ համակարգում 
ընտանեկան բժշկի և 
նեղ մասնագետների 
աշխատավարձն ու 
խրախուսման 
ֆինանսավորումը 
իրականացվում է 
մատուցած 
ծառայությունների 
որակի և բուժման 
արդյունքի 
գնահատման հիման 
վրա (այո/ոչ) 

• Պոլիկլինիկաներից, 
ստացիոնար բժշկական 
օգնություն ստանալու 
համար, հիվանդների 
ուղեգրվման դեպքերի 
հարաբերակցությունը 
ընդհանուր դեպքերի 
նկատմամբ (տոկոս) 

• ԱԱՊ համակարգում 
նհրաժեշտ ծավալով և 
համապատասխան 
տեխնոլոգիաների 
պահպանմամբ 
իրականացված 
բուժօգնության 
դեպքերի 
հարաբերությունը 
ամբուլատոր 
պոլիկլինիկական 
ծառայությունների 
ընդհանուր դեպքերի 
թվին (տոկոս) 

35. Բարձրացնել հիգիենիկ և 
հակահամաճարակային 
ծառայության գործունեության 
թափանցիկությունը, 
հաշվետվողականությունը  

35.1  Բարձրացնել հիգիենիկ 
և հակահամաճարակային 
ոլորտում 
վերահսկողության 
արդյունավետությունը 

  “ՀՀ հանրային 
առողջության 
անվտանգության 
ապահովման մասին” ՀՀ 
օրենքի նախագիծը 
վերանայված ու 
փոփոխված է  
ՀՀ հանրային 
առողջության 
անվտանգության 
ապահովման մասին ՀՀ 
օրենքը ընդունվել է 

Հանրային առողջության 
անվտանգության 
բնագավառում 
գործունեություն 
իրականացնող 
սուբյեկտներում 
աշխատողների 
առողջական վիճակի 
պարտադիր նախնական և 
պարբերական  բժշկական 
զննության պատշաճ 
մակարդակով 
կատարման  նկատմամբ 
իրականացվող 
վերահսկողության 
թափանցիկությունն 
ապահովող 
ընթացակարգերը 
մշակված են  
« ՀՀ հանրային 
առողջության 
անվտանգության 
ապահովման մասին ՀՀ 

Վերահսկողական 
գործառույթների 
թափանցիկությունն ու 
հաշվետվողականությո
ւնը ապահովող 
ընթացակարգերը 
ներդրված են 

ՀՀ 
առողջապահության 
նախարարություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

• Հանրային 
առողջության 
անվտանգության 
ապահովման մասին  
ՀՀ օրենքը ընդունվել է։  

• Հանրային 
առողջության 
անվտանգության 
ապահովման մասին  
ՀՀ օրենքի 
պահանջների 
կիրարկումն 
ապահովող 
ընթացակարգերը 
սահմանված են 
(այո/ոչ)։  

• Մշակված և ներդրված 
են համակարգում 
կիրառվող 
հաշվետվության նոր 
ձևերը և հաշվառման 
ձևաթղթերը։  



օրենքից բխող 
բնակչության 
առողջության 
անվտանգության 
ապահովման 
պահանջների 
իրականացման համար 
անհրաժեշտ 
ընթացակարգերը 
սահմանված են 

• Սահմանված կարգով 
հաստատված 
նորմատիվ իրավական 
փաստաթղթերի 
տեսակարար կշիռը 
մշակման ենթակա 
նորմատիվ իրավական 
փաստաթղթերի 
ընդհանուր 
թվաքանակում 
/տոկոս/։ 

• Ստանդարտացված 
լաբորատոր 
հետազոտությունների 
տեսակարար կշիռը 
լաբորատոր 
հետազոտությունների 
ընդհանուր 
թվաքանակում 
/տոկոս/։ 

•  Պարբերական 
բժշկական զննություն 
անցած աշխատողների 
մասնաբաժինը 
ենթակա 
քանակակազմի մեջ 
/տոկոս/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ակնկալվող արդյունք Ռազմավարության 
դրույթներ Միջոցառում 2009թ. 2010թ. 2011թ. 2012թ. 

Պատասխանատու 
մարմին 

Ֆինանսավորման 
աղբյուրը 

Մոնիտորինգային 
 ցուցիչներ 

Դատական համակարգ   
36. Ընդլայնել վեճերի լուծման 
այլընտրանքային միջոցների 
կիրառումը 

36.1 Հստակեցնել 
ընտանեկան, 
աշխատանքային վեճերով 
արբիտրաժի կիրառման 
օրենսդրական շրջանակները 

 ՀՀ քաղաքացիական 
դատավարության 
օրենսգրքում, ՀՀ 
աշխատանքային 
օրենսգրքում  եւ 
ընտանեկան 
օրենսգրքում  
փոփոխությունների 
նախագծեր 

Ընտանեկան և 
աշխատանքային 
վեճերի հարցերով 
արբիտրների ու 
դատավորների 
վերապատրաստման 
դասընթացներ 

Արբիտրաժային կարգով 
վեճերի լուծման 
հստակեցված 
թույլատրելի շրջանակ` 
ընտանեկան, 
աշխատանքային 
իրավահարաբերություն
ներից բխող գործերով 

ՀՀ 
արդարադատությ
ան 
նախարարություն 
 
ՀՀ դատական 
դեպարտամենտ 

ՀՀ պետական 
բյուջե  

• Արբիտրաժային 
ընթացակարգով լուծված 
գործերի թվի 
հարաբերությունը նույն 
ժամանակահատվածում 
դատական գործերի 
ընդհանուր թվաքանակին 

• Արբիտրաժային կարգով 
վեճերի լուծման   աճ 

37.1 Միջոցներ ձեռնարկել 
ընդհանուր իրավասության 
դատարանների 
դատավորների 
աշխատավարձի 
դրույքաչափի բարձրացման 
ուղղությամբ 

 Դատավորների 
գործունեության 
նյութական 
երաշխիքների 
միջազգային փորձի 
ուսումնասիրություններ 

Ներդնել դատավորների 
աշխատավարձի 
վերահաշվարկման և 
դատավորի 
աշխատավարձի 
համարժեք չափ 
ապահովելու 
հնարավորություն տվող 
համակարգ 

Նվազեցնել տարբեր 
ատյանների 
դատավորների 
աշխատավարձերի միջև 
առկա էական 
տարբերությունը 

ՀՀ 
արդարադատությ
ան 
նախարարություն 
ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն 
 ՀՀ դատական 
դեպարտամենտ 
 

ՀՀ   պետական 
բյուջե 

37.Բարելավել դատավորի 
գործունեության նյութական 
երաշխիքները՝ միաժամանակ 
խստացնելով դատական 
իշխանություն 
իրականացնելիս թույլ տված 
խախտումների համար 
պատասխանատվությունը 

37.3  Խստացնել 
արդարադատության 
իրականացմանը 
խոչընդոտելու նպատակով 
դատարանի գործունեության 
ցանկացած ձևով միջամտելու 
համար քրեական 
պատասխանատվությունը 
 

  ՀՀ քրեական 
օրենսգրքում 
համապատասխան 
փոփոխությունների 
նախագիծ` դատավորի 
կողմից կաշառք 
ստանալու, 
շահադիտական կամ 
անձնական այլ 
դրդումներով ակնհայտ 
անարդար դատական 
ակտ կայացնելու, 
արդարադատության 
իրականացմանը 
ցանկացած ձևով 
միջամտելու համար։ 

Դատական 
իշխանության 
նկատմամբ 
հասարակական 
վստահության 
գնահատական 

Դատական 
իշխանության 
նկատմամբ 
հասարակական 
վստահության 
գնահատական 

ՀՀ 
արդարադատությ
ան 
նախարարություն 
ՀՀ դատական 
դեպարտամենտ 

ՀՀ   պետական 
բյուջե 

• Դատական համակարգում 
աշխատողների միջին 
աշխատավարձ, տոկոս` 
մասնավոր իրավաբանական 
ընկերություններում 
աշխատողների միջին 
աշխատավարձի նկատմամբ 
(ԱՀՌԾ Սոցիալական և 
քաղաքացիական 
մեկուսացվածություն և 
անհավասարություն. 
մոնիտորինգի ցուցանիշներ 
e1.2 ցուցանիշ) 

• Դատական իշխանության 
հանդեպ հասարակական 
վստահության 
գանհատական(հարցում) 

 

38. Ապահովել դատավորների 
շահերի բախման, 
եկամուտների և գույքի 
հայտարարագրման 
թափանցիկությունը և 
վերահսկելիությունը 

38.1 Բարձրացնել ԴՆԽ 
էթիկայի հանձնաժողովի դերը 
դատավորների ֆինանսական 
միջոցների թափանցիկության 
ապահովման գործում,  այդ 
թվում՝ սահմանել 
քաղաքացիների և 
ֆիզիկական անձանց 
հաղորդումների հիման վրա 
էթիկայի հանձնաժողովի 
կողմից դատավորների 
ֆինանսական 
թափանցիկության հարցեր 
քննարկելու կարգն ու 
սահմանել համապատասխան 
ընթացակարգեր 

 Քաղաքացիների և 
ֆիզիկական անձանց 
հաղորդումների հիման 
վրա էթիկայի 
հանձնաժողովի կողմից 
դատավորների 
ֆինանսական 
թափանցիկության 
հարցեր քննարկելու 
կարգը սահմանված է 
Դատավորների, 
եկամուտների և գույքի 
հայտարարագրերը 
տեղակայված են 
դատական 
իշխանության 
պաշտոնական կայքում 

Դատավորների շահերի 
բախման համակարգի 
ներդրում և 
համապատասխան 
օրենսդրական 
փոփոխությունների 
նախագծեր 

Դատավորների շահերի 
հայատարարագրման 
համակարգ 

ՀՀ դատական 
դեպարտամենտ 
ՀՀ 
արդարադատությ
ան 
նախարարություն 
 
 

ՀՀ   պետական 
բյուջե, դոնոր 
աջակցություն 
 

• Դատավորների գույքի և 
եկամուտների, ինչպես նաև 
շահերի հայտարարագրման 
հետ կապված ԴՆԽ էթիկայի 
հանձնաժողովի կողմից 
քննարկված դեպքերի 
քանակական 
հարաբերությունը նույն 
ժամանակահատվածում ԴՆԽ 
էթիկայի հանձնաժողովի 
կողմից քննարկված գործերի 
ընդհանուր թվին 

 

39. Բարելավել դատավորների 
թեկնածուների նախնական 
ուսուցման և դատավորների 
վերապատրաստման 
գործընթացը 

39.1Միջազգայնորեն 
ընդունված չափանիշներին 
համապատասխան 
երկարաձգել ՀՀ Դատական 
դպրոցում ուսուցման, այդ 

 Միջազգային փորձի 
ուսումնասիրություն և 
առաջարկություններ ՀՀ 
դատական օրենսգրքում 
փոփոխությունների 

ՀՀ Դատական դպրոցում ուսուցման, այդ թվոմ` 
դատարաններում փորձաշրջան անցնելու 
ժամկետը երկարաձգվել է  

ՀՀ 
արդարադատությ
ան 
նախարարություն 
ՀՀ դատական 

ՀՀ   պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպությո
ւնների 
աջակցություն 

• Դատավորի թեկնածու 
հանդիսացող դատախազների, 
փաստաբանների և քննիչների 
անհատական 



թվում` դատարաններում 
փորձաշրջան անցնելու 
ժամկետը։ 

նախագիծ դեպարտամենտ 
 

 

39.2 Օրենսդրորեն 
կարգավորել դատավորի 
թեկնածու հանդիսացող 
դատախազների, 
փաստաբանների և քննիչների 
դատական դպրոցում 
անհատական 
վերապատրաստման 
դասընթացի նվազագույն 
տևողությունը և սահմանվել 
են դասընթացին 
ներկայացվող  պահանջները 

 Դատական դպրոցում 
դատավորի թեկնածու 
հանդիսացող 
դատախազների, 
փաստաբանների և 
քննիչների 
անհատական 
վերապատրաստման 
դասընթացները 
վերանայված են  
ՀՀ դատական 
օրենսգրքում 
փոփոխությունների 
նախագիծ 

ՀՀ Դատական դպրոցում վերապատրաստման 
հաստատված դասընթաց,  վերանայված 
պահանջներ 

ՀՀ 
արդարադատությ
ան 
նախարարություն 
ՀՀ դատական 
դեպարտամենտ 
ՀՀ  դատական 
դպրոց 
 

ՀՀ   պետական 
բյուջե 
 

39.3  ՀՀ ԴՆԽ կողմից 
հաստատվող 
վերապատրաստման 
ուղենիշների շարքում 
ներառել կոռուպցիայի 
կանխարգելմանը և դրա դեմ 
պայքարին, ինչպես նաև 
դատավորի վարքագծի 
կանոններին վերաբերող 
ուղղություններ 

 ՀՀ ԴՆԽ կողմից 
հաստատված 
պարտադիր 
վերապատրաստման 
թեմատիկա, 
միջազգային փորձի 
ներառում  

Կոռուպցիայի կանխարգելման և դրա դեմ 
պայքարի, ինչպես նաև դատավորի վարքագծի 
կանոններին վերաբերող թեմայով իրականացված 
վերապատրաստման դասընթացներ 

ՀՀ դատական 
դեպարտամենտ, 
ՀՀ  դատական 
դպրոց 
 

ՀՀ   պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպությո
ւնների 
աջակցություն 

վերապատրաստման 
դասընթացի նվազագույն 
տևողությունը և պահանջները 
կարգավորված են (այո/ոչ) 

• կոռուպցիայի կանխարգելման 
և դրա դեմ պայքարի, ինչպես 
նաև դատավորի վարքագծի 
կանոնները թեմայով 
վերապատրաստված 
դատավորների թիվը 
դատավորների ընդհանուր 
թվաքանակում 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ակնկալվող արդյունք Ռազմավարության 
դրույթներ Միջոցառում 2009թ. 2010թ. 2011թ. 2012թ. 

Պատասխանատու 
մարմին 

Ֆինանսավորման 
աղբյուրը 

Մոնիտորինգային 
 ցուցիչներ 

Քրեակատարողական ծառայություն   
 
40.2 Հասարակական 
դիտորդների խմբի 
հաշվետվությունները և 
դրանց վերաբերյալ ՀՀ 
արդարադատության 
նախարարի 
մեկնաբանությունները 
հրապարակել ՀՀ 
արդարադատության 
պաշտոնական կայքում 

Դիտորդական խմբի 
հաշվետվություն 
Հասարակական 
դիտորդների խմբի 
հաշվետվությունները և 
դրա վերաբերյալ 
նախարարության 
մեկնաբանությունները 
տեղադրված են ՀՀ 
արդարադատության 
նախարարության 
պաշտոնական կայքում  

Դիտորդական խմբի 
հաշվետվություն 
Հասարակական 
դիտորդների խմբի 
հաշվետվությունները և 
դրա վերաբերյալ 
նախարարության 
մեկնաբանությունները 
տեղադրված են ՀՀ 
արդարադատության 
նախարարության 
պաշտոնական կայքում 

Դիտորդական խմբի 
հաշվետվություն 
Քրեակատարողական 
ծառայության 
հասարակական 
դիտորդների խմբի 
հաշվետվությունները և 
դրանց վերաբերյալ ՀՀ 
արդարադատության 
նախարարի 
մեկնաբանությունները 
հասանելի են ՀՀ 
արդարադատության 
պաշտոնական կայքի 
միջոցով 

Դիտորդական խմբի 
հաշվետվություն 
Քրեակատարողական 
ծառայության 
հասարակական 
դիտորդների խմբի 
հաշվետվությունները և 
դրանց վերաբերյալ ՀՀ 
արդարադատության 
նախարարի 
մեկնաբանությունները 
հասանելի են ՀՀ 
արդարադատության 
պաշտոնական կայքի 
միջոցով 

ՀՀ 
արդարադատությ
ան 
նախարարություն 
 

 ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
աջակցություն 
  

40.3 Հստակեցնել ՀՀ 
արդարադատության 
նախարարության 
վերահսկողության 
վարչության գործառույթները 
և սահմանել գերատեսչական 
վերահսկողության 
ընթացակարգեր 

 ՀՀ արդարադատության 
նախարարության 
վերահսկողության 
վարչության 
գործառույթների և 
գերատեսչական 
վերահսկողության 
ընթացակարգերի 
ուսումնասիրություններ 
և միջազգային փորձի 
ուսումնասիրություն 
 ՀՀ արդարադատության 
նախարարության 
աշխատակազմի 
վերահսկողության 
վարչության 
կանոնադրությունը 
հաստատելու մասին՚ ՀՀ 
արդարադատության 
նախարարի հրամանի 
նախագիծ 

    ՀՀ 
արդարադատությ
ան 
նախարարություն 

 ՀՀ պետական 
բյուջե 

40. Կատարելագործել 
քրեակատարողական 
ծառայության գործառույթների 
իրականացման նկատմամբ 
հասարակական և 
գերատեսչական 
վերահսկողության 
մեխանիզմները 

40.4 Ներդնել 
քրեակատարողական 
ծառայության 
գործունեության 
արդյունավետությունը 
գնահատելու համար 
չափորոշիչներ 

 Քրեակատարողական 
ծառայության` ըստ 
բնագավառների 
կառուցվածքային 
ստորաբաժանումների 
գործունեության 
կարգերը մշակված և 
ներդրված են 

Քրեակատարողական 
ծառայության` ըստ 
բնագավառների 
կառուցվածքային 
ստորաբաժանումների 
գործունեության 
կարգերի 
արդյունավետությունը 
գնահատված է 

  ՀՀ 
արդարադատությ
ան 
նախարարություն 

 ՀՀ պետական 
բյուջե 

• ՀՀ արդարադատության 
նախարարության 
վերահսկողության 
վարչության կողմից 
իրականացրած 
գերատեսչական 
ստուգումների թվի 
հարաբերությունը նույն 
ժամանակահատվածում 
մասնակցային 
մոնիտորինգի 
արդյունքների 
հրապարակումների 
ընդհանուր թվաքանակին 

• Մասնակցային 
մոնիտորինգի 
հաճախականության 
հարաբերությունը նույն 
ժամանակահատվածում 
քրեակատարողական 
ծառայության 
հասարակական 
դիտորդների խմբի 
հրապարակված 
հաշվետվությունների 
ընդհանուր թվաքանակին 

      
       

 

     
42.2 Ներդնել 
քրեակատարողական 
ծառայության պաշտոն 
զբաղեցնելու որակավորման 
օբյեկտիվ չափանիշներ 

 Քրեակատարողական 
ծառայության պաշտոնի 
անձնագրերը ներդրվել 
են 

   ՀՀ 
արդարադատությ
ան 
նախարարություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

42.Խրախուսել որակյալ 
կադրերի ներգրավվածությունը 
քրեակատարողական 
ծառայությունում 

42.3 Վերանայել և 
կատարելագործել 
քրեակատարողական 

 Քրեակատարողական 
ծառայողների 
վերապատրաստման 

 Քրեակատարողական 
ծառայողների 
վերապատրաստման 

 Քրեակատարողական 
ծառայողների 
վերապատրաստման 

ՀՀ 
արդարադատությ
ան 

 ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
աջակցություն 

• Քրեակատարողական 
ծառայության շահերի 
բախման, էթիկայի 
կանոններով և 
հակակոռուպցիոն այլ 
թեմաներով  
կատարելագործված 
վերապատրաստման 
ծրագրերի թիվը 



ծառայողների 
վերապատրաստման 
ծրագրերը  

կատարելագործված 
ծրագրեր  

դասընթացներ 
կատարելագործված 
ծրագրերով` ըստ 
սահմանված 
ժամանակացույցի 

դասընթացներ 
կատարելագործված 
ծրագրերով` ըստ 
սահմանված 
ժամանակացույցի 

նախարարություն, • Քրեակատարողական 
ծառայողների միջին 
աշխատավարձի աճ  
տոկոս` նախորդ տարվա 
նկատմամբ 

43.Բացառել 
քրեակատարողական 
ծառայություն իրականացնելիս 
քրեակատարողական ծառայողի 
և պատիժ կրող անձանց 
սերտաճման 
հնարավորությունները 

43.1 Սահմանել 
քրեակատարողական 
ծառայողին այլ պաշտոնի 
փոխադրելու իմպերատիվ 
դեպքեր 

 <Քրեակատարողական 
ծառայության մասին ՀՀ 
օրենքում 
փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու 
մասին> ՀՀ օրենքի 
նախագիծ 
Քրեակատարողական 
ծառայողների 
ռոտացիայի 
ընթացակարգի 
կիրարկում  

    ՀՀ 
արդարադատությ
ան 
նախարարություն 

 ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
աջակցություն 

• Օրենսդրորեն սահմանվել 
են քրեակատարողական 
ծառայողին այլ պաշտոնի 
փոխադրելու իմպերատիվ 
դեպքերը (այո/ոչ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ակնկալվող արդյունք Ռազմավարության 
դրույթներ Միջոցառում 2009թ. 2010թ. 2011թ. 2012թ. 

Պատասխանատու 
մարմին 

Ֆինանսավորման 
աղբյուրը 

Մոնիտորինգային 
 ցուցիչներ 

Իրավաբանական անձանց պետական գրանցում   
44.1 Հաստատել առևտրային 
իրավաբանական անձանց 
պետական գրանցման 
համար պահանջվող 
փաստաթղթերի նմուշային 
ձևեր և ապահովել դրանց 
մատչելիությունը ՀՀ 
արդարադատության 
նախարարության 
պաշտոնական կայքի 
միջոցով 

  Առևտրային 
իրավաբանական անձանց 
պետական գրանցման 
համար պահանջվող 
փաստաթղթերի նմուշային 
ձևերի ներկայացում  

ՀՀ արդարադատության 
նախարարության 
պաշտոնական կայքի 
միջոցով առևտրային 
իրավաբանական անձանց 
պետական գրանցման 
համար պահանջվող 
փաստաթղթերի նմուշային 
ձևերը ստանալու և 
լրացնելու համակարգի 
փորձարկում 

Առևտրային 
իրավաբանական 
անձանց պետական 
գրանցման համար 
պահանջվող 
փաստաթղթերի 
նմուշային ձևերը 
մատչելի են 
էլեկտրոնային 
եղանակով  և 
նախատեսված է 
պետական գրանցման 
առցանց 
հնարավորություն   

 ՀՀ 
արդարադատության 
նախարարություն  
 

 ՀՀ պետական բյուջե, 
դոնոր 
կազմակերպությունների 
աջակցություն 

44.Պարզեցնել 
իրավաբանական անձանց 
պետական գրանցման 
գործընթացը 

44.2 Ներդնել 
իրավաբանական անձանց 
պետական գրացման 
ժամանակ նրանց քրեական 
անցյալի վերաբերյալ 
տեղեկությունների 
ստուգման մեխանիզմ 

 Իրավաբանական անձանց 
պետական գրացման 
ժամանակ նրանց քրեական 
անցյալի վերաբերյալ 
տեղեկությունների 
ստուգման միջազգային 
փորձի ուսումնասիրություն 

Օրենսդրական 
փոփոխությունների 
նախագծերի ներկայացում՝ 
ուղղված ՀՀ քրեական 
օրենսգրքով նախատեսված 
առանձին 
հանցագործություններ 
կատարած անձանց 
պետական գրանցման 
մերժմանը  
 

Իրավաբանական անձանց 
պետական գրանցման 
ժամանակ նրանց քրեական 
անցյալի վերաբերյալ 
տեղեկությունների 
հայտարարագրման 
համակարգի ներդումն 
ապահովող տեխնիկական 
աշխատանքների 
կազմակերպում 

Իրավաբական անձանց 
պետական ռեգիստրի 
գործակալությունում 
առկա է 
իրավաբանական 
անձանց պետական 
գրանցման ժամանակ 
նրանց քրեական 
անցյալի վերաբերյալ 
տեղեկությունների 
ամփոփ 
տեղեկատվական բազա 

 ՀՀ 
արդարադատության 
նախարարություն  
ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 
ՀՀ ԿԱ 
ոստիկանություն 

 ՀՀ պետական բյուջե 

• Պետական ռեգիստրի 
գործակալության  կողմից 
մատուցվող ծառայություններից 
էլեկտրոնային եղանակներով 
օգտվողների թիվը 

 
• ՀՀ քրեական օրենսգրքով 
նախատեսված առանձին 
հանցագործությունների համար 
դատվածություն ունենալու 
հիմքով գրանցման մերժումների 
հարաբերությունը  գրանցված 
իրավաբանական անձանց թվին։  

       45.   Ներդնել «մեկ 
պատուհանի սկզբունքը 
իրավաբանական անձանց 
պետական գրանցման 
ոլորտում 

45.2  Սահմանել պետական 
գրանցման համար այլ 
պետական մարմիններից 
պահանջվող 
փաստաթղթերը 
իրավաբանական անձանց 
պետական ռեգիստրի 
գործակալության միջոցով 
ստանալու կարգ 

 Իրավաբանական անձանց 
պետական գրանցման 
համար այլ պետական 
մարմիններից պահանջվող 
փաստաթղթերը 
իրավաբանական անձանց 
պետական ռեգիստրի 
գործակալության միջոցով 
ստանալու կարգի մշակում 

ՀՎՀՀ ստացման առցանց 
համակարգի ներդրում և 
փորձարկում  

Իրավաբանական 
անձանց պետական 
գրանցման համար 
պետական մարմիններից 
պահանջվող 
փաստաթղթերը մատչելի 
են իրավաբանական 
անձանց պետական 
ռեգիստրի 
գործակալության 

 ՀՀ 
արդարադատության 
նախարարություն, 
ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն, 
ՀՀ ԿԱ պետական 
եկամուտների 
կոմիտե 

 ՀՀ պետական բյուջե 

 
• ՀՎՀՀ առցանց ստացման 
դեպքերի թվի հարաբերությունը 
նույն ժամանակահատվածում 
պետական գրանցում ստացած 
իրավաբանական անձանց 
ընդհանուր թվաքանակին։ 

 
  



միջոցով 

45.3  Կրճատել 
իրավաբանական անձանց 
պարտավորությունների 
բացակայությունը 
հավաստող տեղեկանքների 
տրամադրման և լուծարման 
գրանցման ժամկետները 

 Օրենսդրական 
փոփոխությունների 
ներկայացում` ուղղված 
իրավաբանական անձանց 
մոտ  
պարտավորությունների 
բացակայությունը 
հավաստող տեղեկանքների 
տրամադրման և լուծարման 
գրանցման ժամկետների 
կրճատմանը 

Իրավաբանական անձանց 
լուծարման համար 
հարկային մարմինների 
համապատասխան 
տարածքային 
ստորաբաժանումներից 
պահանջվող 
փաստաթղթերի ստացման 
համար ավտոմատացված 
համակարգերի ներդրում և 
փորձարկում 

Իրավաբանական անձի 
լուծարմամբ 
պայմանավորված 
գրանցումների 
իրականացումը 
սահմանափակվում է 
լիազոր մարմնի 
շրջանակներում` մեկ 
օղակով 

 ՀՀ 
արդարադատության 
նախարարություն,  
ՀՀ ԿԱ պետական 
եկամուտների 
կոմիտե 

ՀՀ պետական բյուջե • Իրավաբանական անձի 
լուծարման 
ժամանակահատվածի 
հարաբերությունը 
պարտավորությունների 
բացակայությունը հավաստող 
տեղեկանքների տրամադրման 
ժամանակահատվածին 

 

46.Բարելավել պետական 
լիազոր մարմնի 
շրջանակներում 
իրականացվող 
գերատեսչական 
վերահսկողության 
մեխանիզմները 

46.1 Վերանայել պետական 
ռեգիստրի գործակալության 
մարմինների 
գործունեության նկատմամբ 
վերահսկողության 
մեթոդները և սահմանել 
դրանց արդյունքների 
ամփոփման ընթացակարգեր 

  Պետական ռեգիստրի 
գործակալության 
մարմինների 
գործունեության 
գնահատման և  
արդյունքների ամփոփման 
ընթացակարգի ներդրում և 
կատարողականի 
գնահատման ուղեցույցի 
մշակում   
 
 

Պետական ռեգիստրի 
գործակալության 
ծառայողների խրախուսման  
գործուն մեխանիզմների 
ներդրում 

  ՀՀ 
արդարադատության 
նախարարություն  

ՀՀ պետական բյուջե • Պետական ռեգիստրի 
գործակալության ծառայողների 
նկատմամբ կիրառված 
կարգապահական 
պատասխանատվության 
միջոցների թվի 
հարաբերությունը ծառայողների 
ընդհանուր թվաքանակին, 

• Պետական ռեգիստրի 
գործակալության ծառայողների 
նկատմամբ կիրառված 
խրախուսման դեպքերի թվի 
հարաբերությունը ծառայողների 
ընդհանուր թվաքանակին 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ակնկալվող արդյունք Ռազմավարության 
դրույթներ Միջոցառում 2009թ. 2010թ. 2011թ. 2012թ. 

Պատասխանատո
ւ մարմին 

Ֆինանսավ
որման 
աղբյուրը 

Մոնիտորինգային 
 ցուցիչներ 

Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայություն   
47. Բարձրացնել հարկադիր 
կատարողների կողմից 
պարտապանի գույքը 
հայտնաբերելու 
կարողությունը 

47.1 Բարելավվել  
պարտապանի 
գույքի 
հայտնաբերման 
հարցում 
հարկադիր 
կատարման 
ծառայության 
կարողությունները 

 Պարտապանի գույքը 
հայտնաբերելուն 
ուղղված մեխանիզմնե
րի միջազգային 
փորձի 
ուսումնասիրությունը 
կատարված է  
 
Պարտապանի գույքի 
հայտնաբերման 
հարցում հարկադիր 
կատարողների 
վերապատրաստման 
դասընթացներ 

 Պարտապանին 
պատկանող գույքը 
հայտաբերելու 
նպատակով 
համապատսխան 
մարմինների միջև 
համագործակցության   
մեխանիզմները 
մշակված են 
  

Հարկադիր 
կատարման 
ծառայության կողմից 
պարտապանի գույքը 
հայտնաբերելու 
կարողությունները 
մեծացել են 

  ՀՀ 
արդարադատութ
յան 
նախարարությու
ն 

 ՀՀ 
պետական 
բյուջե 

•  Հարկադիր կատարողների կողմից պարտապանի գույքը 
չհայտնաբերելու դեպքերի հարաբերությունը ԴԱՀԿ 
վարույթի շրջանակներում գույքի հայտնաբերման 
դեպքերին  

• Պարտապանի գույքը հայտնաբերելու համար պահանջված 
միջին ժամկետը նախորդ տարվա համեմատությամբ  

 

48.1Վերանայել 
դատական 
ակտերի 
հարկադիր 
կատարումն 
ապահովող 
ծառայության 
գործունեության 
նկատմամբ 
վերահսկողության 
մեթոդները և 
սահմանել դրանց 
արդյունքների 
ամփոփման 
ընթացակարգեր 

  ̔ՀՀ 
արդարադատության 
նախարարության 
աշխատակազմի 
վերահսկողության 
վարչության 
կանոնադրությունը 
հաստատելու մասին՚ 
ՀՀ 
արդարադատության 
նախարարի հրաման 
ՀՀ Դատական 
ակտերի հարկադիր 
կատարումն 
ապահովող 
ծառայության 
գործունեության 
գնահատման և  
արդյունքների 
ամփոփման 
ներդրված 
ընթացակարգ և 
կատարողականի 
գնահատման 
մշակված ուղեցույց   

Դատական ակտերի 
հարկադիր 
կատարումն 
ապահովող 
ծառայության 
ծառայողների 
նկատմամբ 
կարգապահական 
վարույթի 
նախապատրաստման 
և վարույթ հարուցելու 
մշակված միասնական 
կարգ  

Դատական ակտերի 
հարկադիր 
կատարումն 
ապահովող 
ծառայողների 
խրախուսման 
ներդրված 
մեխանիզմներ 

 ՀՀ 
արդարադատութ
յան 
նախարարությու
ն  

ՀՀ 
պետական 
բյուջե 

48. Բարելավել ՀՀ 
արդարադատության 
նախարարության 
շրջանակներում 
իրականացվող 
վերահսկողության 
մեխանիզմները 

       

• Հաստատվել է ՀՀ արդարադատության նախարարության 
աշխատակազմի վերահսկողության վարչությա 
կանոնադրությունը (այո/ոչ), 

•  Սահմանվել է դատական ակտերի հարկադիր կատարումն 
ապահովող ծառայության գործունեության արդյունքների 
ամփոփման ընթացակարգ (այո/ոչ), 

• Սահմանվել է դատական ակտերի հարկադիր կատարումն 
ապահովող ծառայության ծառայողների նկատմամբ 
կարգապահական վարույթի նյութեր նախապատրաստելու 
և վարույթ հարուցելու միասնական կարգ(այո/ոչ), 

•  Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող 
ծառայության ծառայողների նկատմամբ կիրառված 
կարգապահական պատասխանատվության միջոցների թվի 
հարաբերությունը ծառայողների ընդհանուր թվաքանակին, 

• Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող 
ծառայության ծառայողների նկատմամբ կիրառված 
խրախուսման դեպքերի թվի հարաբերությունը 
ծառայողների ընդհանուր թվաքանակին 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ակնկալվող արդյունք Ռազմավարության 
դրույթներ Միջոցառում 2009թ. 2010թ. 2011թ. 2012թ. 

Պատասխանատու 
մարմին 

Ֆինանսավորման 
աղբյուրը 

Մոնիտորինգային 
 ցուցիչներ 

ՀՀ ոստիկանություն   
49.1  Հանել առկա 
իրավական 
կարգավորումների 
անհստակությունները և 
տարաբնույթ 
մեկնաբանությունների 
տեղիք տվող նորմերը 

 Վարչական 
իրավախախտումների 
մասին ՀՀ օրենսգրքում և  
ՀՀ ճանապարհային 
երթևեկության կանոնները 
և տրանսպորտային 
միջոցների շահագործումն 
արգելող 
անսարքությունների և 
պայմանների ցանկը 
հաստատելու մասին ՀՀ 
կառավարության 2007թ. 
որոշման մեջ 
համապատասխան 
փոփոխություններ 
կատարելու նախագծերի 
ներկայացում 

Միասնակացված են 
Վարչական 
իրավախախտումների 
մասին ՀՀ օրենսգրքում և  
ՃԵԿ-ի` ճանապարհային 
երթևեկության կանոններ 
սահմանող նորմերը  

  ՀՀ ԿԱ  
Ոստիկանություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

49. Կատարելագործել 
ճանապարահային 
երթևեկության կանոններն ու 
դրանց խախտման համար 
պատասխանատվություն 
նախատեսող նորմերը 

49.2  Հանել 
պատասխանատվության 
տեսակների և 
պատժաչափերի 
ընտրության հարցում 
հայեցողության դրսևորման 
վտանգները և 
ճանապարհային  կանոների 
խախտման համար 
նախապայմաններ ստեղծող 
այլ խոչընդոտները 

  ՃԵԿ-ի վերանայման 
արդյունքում 
նավազագույնի են  
հասցվել ճանապարհային 
ոստիկանի կողմից 
վարչական ներգործության 
միջոցների կիրառման 
հարցում հայեցողության 
դրսևորման 
հնարավորությունները 

Ճանապարհատրանսպորտ
ային պատահարի 
սխեմաների կազմումը 
բացառում է հայեցողական 
մոտեցման 
հնարավորությունը 

   ՀՀ ԿԱ ՀՀ 
Ոստիկանություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

• Վարչական 
պատասխանատվության 
ենթարկելու վերաբերյալ 
ճանապարհային 
ոստիկանության  կողմից 
կազմված և լուծվող հարցի 
նկարագրությունը 
չներառող ակտերի թվի 
հարաբերությունը նույն 
ժամանակահատվածում 
կազմված ակտերի 
ընդհանուր թվաքանակին 
(որքան մոտ է մեկին 
այնքան բարձր են 
կոռուպցիոն ռիսկերը) 

• Ճանապարհային 
ոստիկանության 
մարմինների կողմից 
կայացվող և 
համապատասխան 
ապացույցներով 
չապահովված վարչական 
ակտերի թվի 
հարաբերությունը նույն 
ժամանակահատվածում 
կազմված ակտերի 
ընդհանուր թվաքանակին 
(որքան մոտ է մեկին 
այնքան բարձր են 
կոռուպցիոն ռիսկերը), 

• Ճանապարհային 
ոստիկանության 
մարմինների դեմ ուղղված 
և բավարարված 
դատական հայցերի թվի 
հարաբերությունը նույն 
ժամանակահատվածում 
ճանապարհային 
ոստիկանության կողմից 
կիրարկված վարչական 
տույժերի ընդհանուր 
թվաքանակին։ 

50.1  Սահմանել 
ոստիկանության 
նյութական խրախուuման և 
տեխնիկական զարգացման 
արտաբյուջետային ֆոնդի 
ձևավորման և միջոցների 
ծախսման 
թափանցիկությունն 
ապահովող 
ընթացակարգեր 

   Ճանապարհային 
երթևեկությունը 
կարգավորող 
օրենսդրության և 
ոստիկանության 
նյութական խրախուuման 
և տեխնիկական 
զարգացման 
արտաբյուջետային ֆոնդի 
միջոցների ձևավորման և  
ծախսման վերաբերյալ 
քաղաքացիների  
իրազեկման ծրագիր 
Իրազեկման ծրագրի 
կիրարկումն ապահովող 
ենթաօրենսդրական 
ակտերն ընդունված են  

 Արդյունքներն ըստ 
իրազեկման ծրագրի 

ՀՀ ԿԱ ՀՀ 
ոստիկանություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե 
 

50.   Բարձրացնել 
ճանապարհային 
ոստիկանության 
գործունեության 
թափանցիկությունը և 
հրապարակայնությունը 

50.2  Սահմանել 
ճանապարհային 
պատահարների, գրանցված 
վարչական 
իրավախախտումների 

  Ճանապարհատրսնպաորտ
ային պատահարների 
գրանցման և դրանց 
վերաբերյալ 
վիճակագրության վարման 

Քաղաքացիական 
հասարակության կողմից 
իրականացվող 
մասնակցային 
մոնիտորինգի 

 ՀՀ ԿԱ ՀՀ 
Ոստիկանություն, 
ՀՀ 
Քաղաքացիական 
հասարակության 

ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
աջակցություն 
 
 

• Ճանապարհային 
երթևեկությունը 
կարգավորող 
օրենսդրության 
վերաբերյալ վարորդների  
իրազեկման 
հաճախականությունը, 

• Վթարայնության 
համեմատական 
մակարդակը 
հանրապետությունում 
(իրար հաջորդող 
ժամանակահատվածներո
ւմ տոկոսային 
հարաբերակցությունը), 

 



վերաբերյալ 
վիճակագրության 
մատչելիությունն 
ապահովող 
ընթացակարգեր 

կարգը և դրա հիման վրա 
ճանապարհային 
ոստիկանության 
գործունեության 
արդյունավետության 
գնահատման համակարգը 
ներդրված են 
Քաղաքացիական 
հասարակության կողմից 
իրականացվող 
մասնակցային 
մոնիտորինգի 
հրապարակված 
հաշվետվություն 

հրապարակված 
հաշվետվություն 

միավորներ 

        
        

 

 

52.1  Կատարելագործել 
բնակչության պետական 
ռեգիստրի  համակարգը 
52.2  Կանոնակարգել 
բնակչության պետական 
ռեգիստրի տվյալների 
օգտագործումը հանրային 
ծառայություններ 
մատուցելիս 

52. Բարձրացնել բնակչության 
պետական ռեգիստրի 
գործունեության 
արդյունավետությունը  

52.3  Սահմանել 
բնակչության պետական 
ռեգիստրում առկա 
հասցեով անձին 
ուղարկված ծանուցագրերը 
պատշաճ հասցեյով 
ուղարկված համարելու 
վերաբերյալ նորմեր, այդ 
թվում՝ անձի փաստացի 
բնակության վայրը 
տարբերվելու դեպքում 

Արդյունքներն ըստ  ՀՀ միգրացիայի համակարգի և ՀՀ-ում կենuաչափական կողմնորոշիչներ պարունակող 
էլեկտրոնային անձնագրերի և նույնացման քարտերի համակարգի ներդրման հայեցակարգով նախատեuված 
միջոցառումների ծրագրից բխող գործողությունների իրականացման ժամանակացույցի 

ՀՀ ԿԱ ՀՀ 
Ոստիկանություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե 
  
  
  

• Պետական ռեգիստրի  
համակարգում 
տվյալների 
անճշտությունների 
հետ կապված 
դիմումների թվի 
հարաբերությունը 
նույն 
ժամանակահատվածո
ւմ տվյալների բանկի 
վերանայումների ու 
թարմացումների 
ընդհանուր 
թվաքանակին։ 

53. Ներդնել անհատական 
տվյալների 
անձեռնամխելիությունը 
ապահովող համապատասխան 
իրավական նորմեր 

53.1  Սահմանել իրավական 
հետևանքներ՝ բնակչության 
ռեգիստրին 
համապատասխան 
տվյալներ չհաղորդելու, 
առանց նույնացման քարտի 
բնակվելու, բնակչության 
ռեգիստրին պաշտոնատար 
անձանց կողմից օրենքով 
սահմանված տվյալները 
չտրամադրելու կամ դրանք 
թերի տրամադրելու համար 

Արդյունքներն ըստ  ՀՀ միգրացիայի համակարգի և ՀՀ-ում կենuաչափական կողմնորոշիչներ պարունակող 
էլեկտրոնային անձնագրերի և նույնացման քարտերի համակարգի ներդրման հայեցակարգով նախատեuված 
միջոցառումների ծրագրից բխող գործողությունների իրականացման ժամանակացույցի 

 ՀՀ ԿԱ ՀՀ 
Ոստիկանություն,  
ՀՀ  ԿԱ ազգային 
անվտանգության 
ծառայություն 

 ՀՀ պետական 
բյուջե 

•  Բնակչության 
ռեգիստրին 
համապատասխան 
տվյալներ 
չհաղորդելու, առանց 
նույնացման քարտի 
բնակվելու, 
բնակչության 
ռեգիստրին 
պաշտոնատար 
անձանց կողմից 
օրենքով սահմանված 
տվյալները 
չտրամադրելու կամ 
դրանք թերի 
տրամադրելու համար 
կիրառված  
վարչական 
սանկցիաների թիվը, 

54. Ապահովել ոստիկանության 
գործունեության 
օրինականությունը, 

54.1  Ապահովել վարչական 
պատասխանատվության 
ենթարկելու վերաբերյալ 

  իրավաչափ վարչական 
ակտի կառուցվածքի և 
պարտադիր պահանջների 

Անիրավաչափ վարչական 
ակտ կայացրած 
ոստիկանության 

ՀՀ ԿԱ 
Ոստիկանություն 
 

ՀՀ պետական 
բյուջե 
Դոնոր 

• Ոստիկանությունում 
իրականացված 
ծառայողական 



իրավաչափ և օրենքի 
պահանջներին 
համապատասխանող 
վարչական ակտերի 
կայացումը 

պարզաբանմանն ուղղված  
Ճանապարհային 
ոստիկանների 
մասնագիտական 
վերապատրաստման  
դասընթացները մշակված 
են 
Ճանապարհային 
ոստիկանների 
մասնագիտական 
վերապատրաստման  
դասընթացներ 

ծառայողների  
պատասխանատվության 
անխուսափելիության 
երաշխավորում 

կազմակերպությո
ւններ 

54.2  Կատարելագործել 
ոստիկանության 
ծառայողների 
գործողությունների 
բողոքարկման 
ընթացակարգերի 
մատչելիությունը 

  Ոստիկանության 
ծառայողների  
գործողությունների 
բողոքարկման  
պարզեցված 
ընթացակարգերը 
ներդրված են, դրանց 
մատչելիությունը, նվազ 
ժամանակատարությունը, 
իրավունքերի 
պաշտպանության 
պատշաճ երաշխիքների 
առկայությունն 
ապահովված է։ 
Ոստիկանության 
ծառայողների  
գործողությունների 
բողոքարկման  հանրային 
իրազեկվածության 
միջոցառումներ  

Ոստիկանության 
ծառայողների  
գործողությունների 
բողոքարկման  ներդրված 
ընթացակարգերի 
արդյունավետության 
գնահատման 
հաշվետվություն 

ՀՀ  ԿԱ ՀՀ 
Ոստիկանություն  
 

ՀՀ պետական 
բյուջե 
Դոնոր 
կազմակերպությո
ւններ 

բարձրացնել 
պատասխանատվությունը 

       

քննությունների թվի 
հարաբերությունը 
նույն 
ժամանակահատվածո
ւմ ոստիկանության 
ծառայողների 
նկատմամբ 
կիրառված վարչական 
տույժերի ընդհանուր 
թվաքանակին 

• Ոստիկանությունում 
իրականացված 
ծառայողական 
քննությունների թվի 
հարաբերությունը 
նույն 
ժամանակահատվածո
ւմ ոստիկանության 
ծառայողների  
գործողությունների 
բողոքարկման 
ընդհանուր 
թվաքանակին 

•  

55.1  Կրճատել 
ոստիկանության միջանկյալ 
օղակների և ծառայող-
քաղաքացի շփման 
բարդությունները 

  
 

Ոստիկանության կողմից 
քաղաքացիներին 
մատուցվող 
ծառայությունների համար 
դիմումների ձևերը 
ոստիկանության  
պաշտոնական կայքում 
տեղադրելու, դրանք 
ինտերնետ համացանցով 
ներկայացնելու և այլ 
եղանակներով 
ներկայացման ու ընթացք 
տալու  մատչելի 
համակարգի ներդրման 
ծրագիր 

Արդյունքներն ըստ ծրագրի  Արդյունքներն ըստ 
ծրագրի 

ՀՀ ԿԱ ՀՀ 
Ոստիկանություն 
 

ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպությո
ւններ 

55.   Ապահովել ոստիկանության 
մարմինների աշխատանքի և 
քաղաքացիների սպասարկման 
պատշաճ որակը 

55.2  Ներդնել 
քաղաքացիական 
հասարակության և 
ոստիկանության 
մարմինների միջև 
փոխգործակցության և 
քաղաքացիական 
հասարակության 
մասնակցության 
ընթացակարգեր 

 Ոստիկանության և 
հասարակական 
կազմակերպությունների 
միջև համագործակցության 
միջազգային փորձի 
ուսումնասիրություն և ՀՀ-ի 
համար 
համագործակցության 
ոլորտները սահմանված են 
 

Ոստիկանության 
մարմինների ու 
քաղաքացիական 
հասարակության 
մասնագիտացված 
կազմակերպությունների 
միջև կնքվել են 
փոխգործակցության 
հուշագրեր 

Ոստիկանության 
մարմինների ու 
քաղաքացիական 
հասարակության 
մասնագիտացված 
կազմակերպությունների 
միջև կնքված 
փոխգործակցության 
հուշագրերով 
իրականացված 
միջոցառումների 
արդյունքներ 

ՀՀ ԿԱ ՀՀ 
Ոստիկանություն 
 
 

 ՀՀ պետական 
բյուջե 
 

•  ոստիկանության կողմից 
քաղաքացիներին մատուցվող 
ծառայություններից 
էլեկտրոնային և այլ համարժեք 
եղանակներով օգտվողների 
թիվը  

• Ոստիկանության 
մարմինների ու 
քաղաքացիական 
հասարակության 
մասնագիտացված 
կազմակերպությունների միջև 
կնքվել են փոխգործակցության 
հուշագրեր (այո/ոչ), 

• Հանրային 
ծառայությունների մատուցման 
ոլորտում ժամկետների 
խախտման հետ կապված 
բողոքների թվի 
հարաբերությունը նույն 
ժամանակահատվածում 
մատուցված ծառայությունների 
ընդհանուր ծավալներին, 

• Ոստիկանության 
գործունեության վերաբերյալ 
հանրային իրազեկմանը 
նվիրված 
հեռուստառադիոեթերի 
ժամաքանակի 
հարաբերությունը պետական 
մարմինների գործունեությանը 
լուսաբանանը նվիրված 



55.3  Խթանել 
ոստիկանության կողմից 
հանրային իրազեկման 
բարձրացումը, 
քաղաքացիների 
իրավունքների և 
պարտականությունների, 
վարչարարական 
գործընթացների պատշաճ 
լուսաբանումը 

 Ոստիկանության կողմից 
հանրային իրազեկման, 
քաղաքացիների 
իրավունքների և 
պարտականությունների, 
վարչարարական 
գործընթացների պատշաճ 
լուսաբանման առկա 
իրավիճակի 
վերլուծություն և 
գնահատական և հետագա 
միջոցառումների 
միջնաժամկետ ծրագիր 
 

Համագործակցության 
հուշագրեր 
հասարակական 
կազմակերպությունների 
հետ` անվճար 
խորհրդատվականն 
ծառայությունների 
մատուցման, գործող 
ընթացակարգերի 
պարզաբանման, 
ոստիկանության 
գործունեության առավել 
խոցելի ոլորտներում, 
քաղաքացիների 
կարիքների բացահայտման 
ու գնահատման  համար  

Ոստիկանության կողմից 
հանրային իրազեկման, 
քաղաքացիների 
իրավունքների և 
պարտականությունների, 
վարչարարական 
գործընթացների պատշաճ 
լուսաբանման 
միջոցառումների ծրագրի 
իրականացման 
հաշվետվություն 

ՀՀ ԿԱ ՀՀ 
Ոստիկանություն 
Հասարակական 
կազմակերպությո
ւններ ( 
համաձայնությամ
բ) 
 
 

ՀՀ պետական 
բյուջե 
Դոնոր 
կազմակերպությո
ւններ 

հեռուստառադիոեթերի 
ընդհանուր ժամաքանակին 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ակնկալվող արդյունք Ռազմավարության 
դրույթներ Միջոցառում 2009թ. 2010թ. 2011թ. 2012թ. 

Պատասխանատու 
մարմին 

Ֆինանսավորման 
աղբյուրը 

Մոնիտորինգային 
 ցուցիչներ 

Քաղաքական կոռուպցիա   
56.1 Սահմանել 
պատգամավորների 
վարքագծի կանոնները 

 ՀՀ ԱԺ 
պատգամավորների 
վարքագծի կանոններին 
առնչվող 
հարաբերությունները 
կարգավորված են 
օրենքով  
 

Վարքագծի կանոնների 
խախտման համար 
ներգործության 
միջոցները սահմանված 
են, 
ՀՀ ԱԺ կանոնակարգ 
օրենքով սահմանված են  
ԱԺ էթիկայի 
ժամանակավոր 
հանձնաժողովի 
լիազորությունները 

ՀՀ ԱԺ էթիկայի 
ժամանակավոր 
հանձնաժողովը գործում է 

ՀՀ 
արդարադատությ
ան 
նախարարություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

56.2   Կատարելագործել 
պատգամավորների 
շահերի 
հայտարարագրման 
մեխանիզմները 

 ՀՀ ԱԺ 
պատգամավորների 
կողմից նշված շահերի 
հայտարարագրման 
կարգը և պայմանները 
սահմանված են 

Շահերի բախման 
դեպքում պատգամավորի 
վարքագծի կանոններն 
օրենսդրորեն ամրագրված 
են 

 ՀՀ 
արդարադատությ
ան 
նախարարություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

56.3  Ապահովել 
պատգամավորի 
ձեռնարկատիրական 
գործունեությամբ 
զբաղվելու արգելքի 
սահմանադրական 
դրույթների կատարումը 

 ՀՀ ԱԺ պատգամավորի 
անհատ ձեռնարկատեր 
լինելու արգելքը, ինչպես 
նաև տնտեսական 
ընկերության նրա 
մասնակցության 
արգելվող և թույլատրվող 
ձևերը, սահմանված են 
 
ՀՀ ԱԺ պատգամավորի 
անհատ ձեռնարկատեր 
լինելու արգելքի 
խախտման համար 
ներգործության 
միջոցները սահմանված 
են 

ՀՀ ԱԺ պատգամավորի 
կատարած գիտական, 
մանկավարժական և 
uտեղծագործական 
աշխատանքի 
իրականացման և դրա 
դիմաց վճարումը 
կատարելու կարգը 
սահմանված է  
Իր կողմից իրականացվող 
ձեռնարկատիրական 
գործունեության կամ ՀՀ 
Սահմանադրության 65-րդ 
հոդվածով նախատեսված 
այլ պայմանների 
խախտման դեպքում 
պատգամավորի կողմից 
ՀՀ ԱԺ իրավասու 
հանձնաժողովին 
անհապաղ տեղեկացնելու 
կարգը սահմանված է 

ՀՀ Սահմանադրության 
65-րդ հոդվածով 
սահմանված 
պայմանների խախտման 
փաստի հայտնաբերման 
կամ այդ փաստի 
քննության առթիվ ՀՀ ԱԺ 
իրավասու հանձնաժողվի 
կողմից ձեռնարկվելիք 
միջոցառումները և դրանց 
իրականացման կարգը 
սահմանված է 

ՀՀ 
արդարադատությ
ան 
նախարարություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

56.4 Ամբողջականցնել 
պատգամավորի կողմից 
նվերներ ստանալու 
արգելքին վերաբերվող 
նորմերը 

 Պատգամավորի կողմից 
նվերներ ընդունելու 
կարգը սահմանված է 

Արգելված նվերը 
վերադարձնելու կամ 
պետությանը հանձնելու 
կարգը սահմանված է 

 ՀՀ 
արդարադատությ
ան 
նախարարություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

56.Կատարելագործել 
օրենսդիր իշխանության 
թափանցիկությունը, 
հրապարակայնությունը, 
հաշվետվողականությունն ու 
օրինականությունն 
ապահովող օրենսդրությունը 

       

• «Ազգային ժողովի 
կանոնակարգե ՀՀ օրենքով 
կարգավորվել են ՀՀ 
Ազգային ժողովում 
վարքագծի կանոններին 
առնչվող 
հարաբերությունները 
(այո/ոչ) 

• Սահմանվել են ՀՀ ԱԺ 
պատգամավորի պահվածքի 
(վարքագծի) հիմնական 
սկզբունքներն ամրագրող 
վարքականոն (այո/ոչ) 

• ՀՀ ԱԺ պատգամավորի 
վարքականոնով 
կարգավորվում են Աժ և 
նրա մշտական 
հանձնաժողովների 
նիստերում պատգամավորի 
պահվածքի, պետական և 
տեղական 
ինքնակառավարման 
մարմինների, դրանց 
պաշտոնատար անձանց, 
հասարակական 
կազմակերպությունների, 
զանգվածային 
լրատվության միջոցների, 
օտարերկրյա 
պետություններում և 
օտարերկրյա անձանց հետ 
փոխհարաբերություններու
մ պատգամավորի 
վարվելակերպի կանոնները 
(այո/ոչ) 

•  Պատգամավորների 
վարքագծի հետ կապված 
լսումների թվի 
հարաբերությունը նույն 
ժամանակահատվածում ԱԺ 
լսումների ընդհանուր 
թվաքանակին 

• ՀՀ ԱԺ պատգամավորի 
նեգատիվ վարքագծի հետ 
կապված բողոքների ու 
ԶԼՄ-ներում տեղ գտած 
հարապարակումների 
ամբողջական թվի 
հարաբերությունը նույն 
ժամանակահատվածում 
պատգամավորների 
վարքագծի հետ կապված ՀՀ 
ԱԺ կայացած լսումների 
ընդհանուր թվաքանակին 

• Պատգամավորների 



վարքագծի կանոններում 
սահմանվել են 
պատգամավորների կողմից 
շահերի հայտարարագրման 
կարգը և պայմանները 
(այո/ոչ) 

• ՀՀ ԱԺ պատգամավորի 
վարքականոնով 
կարգավորվում են շահերի 
բախման դեպքում 
պատգամավորի 
վարվելակերպը, 
պատգամավորի` իր 
լիազորությունները այլ 
անձանց պատվերով կամ ի 
շահ այլ անձանց 
կատարելու 
անթույլատրելիությունը, այլ 
անձանց կողմից, իրենց 
ընտանեկան, սոցիալական, 
պաշտոնական կամ այլ 
դիրքից ելնելով, 
պատգամավորի որոշման 
վրա ազդեցության 
բացառումն ամրագրող 
վարվելակերպի կանոնները 
(այո/ոչ) 

• «Ազգային ժողովի 
կանոնակարգե ՀՀ օրենքով 
սահմանվել է 
պատգամավորի կողմից 
շահերի բախման 
պարագայում պարտադիր 
ինքանբացարկ հայտնելու 
մասին դրույթը (այո/ոչ) 

• Ազգային ժողովում 
օրենսդրական 
նախաձեռնությամբ հանդես 
գալուց, ինչպես նաև 
Ազգային ժողովի և նրա 
հանձնաժողովների 
նիստերում հարցի 
քննարկումից (այդ թվում` 
քվեարկությունից) առաջ 
պատգամավորի կողմից  
հայտարարագրի 
ներկայացման դեպքերի թվի 
հարաբերությունը նույն 
ժամանակահատվածում ԱԺ 
կայացած 
քվեարկությունների 
ընդհանուր թվաքանակին 

• «Ազգային ժողովի 
կանոնակարգե ՀՀ օրենքով 
սահմանվել է տնտեսական 
ընկերության 
պատգամավորների 
մասնակցության արգելվող 
և թույլատրվող ձևերը 



(այո/ոչ) 
• «Ազգային ժողովի 
կանոնակարգե ՀՀ օրենքով 
սահմանվել է Աժ 
պատգամավորի կատարած 
գիտական, 
մանկավարժական և 
uտեղծագործական 
աշխատանքի 
իրականացման և դրա 
դիմաց վճարումը 
կատարելու կարգը (այո/ոչ) 

• ՀՀ ԱԺ պատգամավորի 
կողմից Սահմանադրության 
65-րդ հոդվածով 
նախատեսված և այլ 
պայմանների խախտման 
դեպքերի շուրջ իրավասու 
հանձնաժողովի կողմից 
կազմակերպված լսումների 
թվի հարաբերությունը նույն 
ժամանակահատվածում ԱԺ 
իրականացված լսումների 
ընդհանուր թվաքանակին 

• Սահմանադրության 65-րդ 
հոդվածով սահմանված 
պայմանների խախտման 
փաստի հայտնաբերման 
կամ այդ փաստի քննության 
առթիվ Ազգային ժողովի 
իրավասու հանձնաժողվի 
կողմից նախաձեռնած ԱԺ 
քննարկումների թվի 
հարաբերությունը նույն 
ժամանակահատվածում ԱԺ 
իրականացված 
քննարկումների ընդհանուր 
թվաքանակին 

• Պատգամավորի կողմից 
նվերներ ստանալու 
արգելքի կարգավորման 
հիմքում դրված է 
պաշտոնատար անձանց 
կողմից նվերներ ստանալու 
արգելքի օրենսդրական 
կարգավորման դատավորի 
վարքագծի կանոններում 
ամրագրված դրույթները 

• Պատգամավորի կողմից ի 
պաշտոնե որևէ մեկից նվեր 
ընդունելու կամ այն 
հետագայում ընդունելու 
համաձայնություն տալու, 
ինչպես նաև իր հետ 
բնակվող ընտանիքի 
անդամներին այդպիսի 
գործողություններից զերծ 
պահելու դրույթները և 
նվերներ ստանալու 



արգելքի չգործելու 
բացառությունները 
սահմանված են 

• Թույլատրելի համարվող 
նվերների այն 
առավելագույն արժեքը, որի 
գերազանցման մասին 
պատգամավորը 
պարտավոր է հայտնելի 
պատգամավորների 
վարքագծի կանոնների 
պահպանումը վերահսկող 
հանձաժողովին 
սահմանված է 

• Նվերը վերադարձնելու կամ 
պետությանը հանձնելու 
կարգը սահմանված է 

• Անհամարժեք ցածր գնով 
վաճառված գույքը կամ 
մատուցված ծառայությունը, 
փոխառությունը, ուրիշի 
գույքի անհատույց 
օգտագործումը ընդգրկող 
նվեր հասկացությունը 
սահմանված է 

• ՀՀ ԱԺ պատգամավորի 
կողմից նվերների ստացման 
դեպքերի թվի 
հարաբերությունը նույն 
ժամանակահատվածում 
պատգամավորների 
վարքկանոնի հետ կապված 
ՀՀ ԱԺ կայացած լսումների 
ընդհանուր թվաքանակին 

• ԱԺ կայացած 
քվեարկություններից 
բացակայող 
պատգամավորների թվի 
հարաբերությունը ԱԺ 
պատգամավորների 
ընդհանուր թվաքանակին 

57. Կատարելագործել 
պատգամավորների 
անձեռնմխելիության 
համակարգը 

57.1  Սահմանել 
քաղաքական 
նկատառումներով 
պատգամավորների 
հետապնդումը բացառող 
պատգամավորական 
անձեռնմխելիության 
համակարգ 

  Պատգամավորական 
անձեռնմխելիությունը 
չարաշահողներին 
հայտնաբերելու, նրանց 
վերաբերյալ 
հասարակությանը 
պատշաճ կարգով 
տեղեկացնելու և նրանց 
նկատմամբ 
պատասխանատվության 
միջոցներ կիրառելու 
կանոնները սահմանված 
են 

Պատգամավորական 
անձեռնմխելության 
չարաշահման դեպքերը 
բացահայտելու 
նպատակով 
լրագրողական 
հետաքննություններ 
իրականացնելու, ինչպես 
նաև լրագրողական 
հետաքննություններին 
հասարակությանը 
տեղեկացնելու 
լրագրողների 
հմտությունները 
կատարելագործված են 

ՀՀ 
արդարադատությ
ան 
նախարարություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

• «Ազգային ժողովի 
կանոնակարգե ՀՀ օրենքով 
սահմանվել է 
պատգամավորի կողմից 
որև է 
իրավահարաբերությունում 
իր անձեռնամխելիությանը 
հղում կատարելու 
անթույլատրելիության 
մասին դրույթը (այո/ոչ) 

• Պատգամավորի 
անձեռնամխելիության 
վերանայմանը և/կամ 
վերացմանը նվիրված 
նախաձեռնությունների թվի 
հարաբերությունը 
պատգամավորների 



ընդհանուր թվաքանակին 
• ՀՀ ԱԺ պատգամավորի 
անձեռնամխելիության 
չարաշահումների հետ 
կապված բողոքների ու 
ԶԼՄ-ներում տեղ գտած 
հարապարակումների 
ամբողջական թվի 
հարաբերությունը նույն 
ժամանակահատվածում 
պատգամավորների 
վարքագծի հետ կապված ՀՀ 
ԱԺ կայացած լսումների 
ընդհանուր թվաքանակին 

58.1  Ընդլայնել ԱԺ 
հանձնաժողովների 
գործունեությանը  
քաղաքացիական 
հասարակության 
արդյունավետ  
մասնակցության 
հնարավորությունները 

 Առանց Ազգային ժողովի 
հանձնաժողվի որոշման` 
հանձնաժողվի նիստերին 
քննարկվող նախագծերի 
մշակմանը մասնակցած 
կամ դրա վերաբերյալ 
առաջարկություններ 
ներկայացրած անձանց 
մասնակցությունը 
թույլատրելու դրույթները 
սահմանված են 

    ՀՀ 
արդարադատությ
ան 
նախարարություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

58. Ապահովել օրենսդիր 
մարմնի աշխատանքներին 
քաղաքացիական 
հասարակության 
ներկայացուցիչների 
արդյունավետ 
մասնակցությունը 

58.2  Ընդլայնել 
խորհրդարանական 
լսումներին 
քաղաքացիների 
արդյունավետ  
մասնակցության 
հնարավորությունները 

 Աժ ընտրությունների 
ժամանակ ընտրական 
իրավունք ունեցող 
անձանց ոչ պակաս, քան 1 
տոկոսի ստորագրությամբ 
առաջարկված օրենքի 
կամ Աժ որոշման 
նախագիծն Աժ-ում 
պաշտոնապես 
շրջանառության մեջ 
դնելու հարցով 
խորհրդարանական 
լսումներ անցկացնելու 
դրույթը սահմանված է 

Քաղաքացիական 
նախաձեռնությամբ 
իրականացվող 
լսումներին 
կազմակերպող կողմի 
ներկայացուցիչների 
լիարժեք 
մասնակցությունը 
լսումներին ապահովող 
դրույթը սահմանված է 

Խորհրդարանական 
լսումներն ԱԺ 
խմբակցության, ինչպես 
նաև ԱԺ-ում 
չներկայացված 
կուսակցությունների կամ 
այլ հասարակական 
միավորումների 
առաջարկությամբ` 
հանձնաժողովի որոշմամբ 
հրավիրելու դրույթները 
սահմանված են 

ՀՀ 
արդարադատությ
ան 
նախարարություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

• Քաղաքացիական 
նախաձեռնությամբ 
հարցադրումների շուրջ 
կայացած լսումների թվի 
հարաբերությունը նույն 
ժամանակահատվածում ԱԺ 
կայացած լսումների 
ընդհանուր թվաքնակին 

• Քաղաքացիական 
հասարակության 
ներկայացուցիչների 
լիարժեք մասնակցությամբ 
կայացած լսումների թվի 
հարաբերությունը նույն 
ժամանակահատվածում ԱԺ 
կայացած լսումների 
ընդհանուր թվաքնակին 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ակնկալվող արդյունք Ռազմավարության 
դրույթներ Միջոցառում 2009թ. 2010թ. 2011թ. 2012թ. 

Պատասխանատու 
մարմին 

Ֆինանսավորման 
աղբյուրը 

Մոնիտորինգային 
 ցուցիչներ 

Ընտրական համակարգ   
59. Բացառել քաղաքական 
գործընթացներում ընտրական 
հանձնաժողովների անդամների 
ներգրավումը 

59.1  Բացառել ընտրական 
հանձնաժողովների 
անդամներին ակտիվ 
մասնակցությունը 
քաղաքական 
գործընթացներին 
ընտրություններին 
նախորդող վերջին մեկ 
տարվա ընթացքում 

 Տարբեր մակարդակների 
ընտրական 
հանձնաժողովների 
ձևավորման 
միջազգային լավագույն 
փորձի 
ուսումնասիրություն, 
այդ թվում` ընտրական 
հանձնաժողովների 
ձևավորման 
սկզբունքների 
կատարելագործման 
առաջարկություններ 

ՀՀ Կենտրոնական  և 
ընտրատարածքային 
ընտրական 
հանձնաժողովների  
ձևավորման կարգը 
վերանայված է, 
հանձնաժողովների 
անդամներին 
ներկայացվող 
պահանջները 
սահմանված են օրենքով 
 
 

 ՀՀ 
արդարադատությ
ան 
նախարարություն, 
ՀՀ Կենտրոնական 
ընտրական 
հանձնաժողով 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

• Ընտրական հանձնաժողովի 
անդամ նշանակված հանրային 
ծառայողների թիվը 

• Ընտրական հանձնաժողովի 
անդամ նշանակված հանրային 
ծառայողների թվի 
հարաբերությունը 
հանձնաժողովների անդամների 
ընդհանուր թվին 

60.   Բարելավել ընտրական 
հանձնաժողովներին ուղղված 
դիմումների և բողոքների 
քննարկման գործընթացը 

60.1  Երաշխավորել 
անձանց սահմանադրական 
իրավունքների դատական 
արդյունավետ 
պաշտպանությունը 
ընտրությունների 
արդյունքներով 
պայմանավորված 
գործընթացներում 

  Ընտրական 
հանձնաժողովների 
պատասխանատվությու
նը խստացնող 
դրույթները սահմանված 
են  
Ընտրական 
հանձնաժողովներում 
դիմումների և 
բողոքների քննարկման  
կարգը հստակեցված է՝ 
դրանում ներառելով 
ընտրական 
իրավահարաբերություն
ների համար 
“Վարչարարության 
հիմունքների և 
վարչական վարույթի 
մասին՚ ՀՀ օրենքի 
կիրառելի դրույթները, 
որպես պարտադիր 
պայման նախատեսելով 
բոլոր դիմում-բողոքների 
քննարկումը 
հանձաժողովի նիստում 

Ընտրական 
հանձնաժողովների 
որոշումները դատական 
կարգով վիճարկելու 
ընթացակարգերը 
հստակ են 

ՀՀ 
արդարադատությ
ան 
նախարարություն, 
ՀՀ Կենտրոնական 
ընտրական 
հանձնաժողով 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

• Կատարվել են ընտրական 
բողոքների քննարկման կարգի 
վերաբերյալ 2007թ. ԱԺ 
ընտրությունների 
կապակցությամբ ՀՀ 
սահմանադրական դատարանի 
առաջարկությունները (այո/ոչ) 

• Ընտրական 
հանձնաժողովերում 
քննարկված դիմում-բողոքների 
թվի հարաբերությունը դիմում-
բողոքների ընդհանուր թվին 

• Ընտրական 
հանձնաժողովներում 
դիմումների և բողոքների 
ներկայացուցիչների 
մասնակցությամբ կայացած 
քննարկումների թվի 
հարաբերությունը նույն 
ժամանակահատվածում 
կայացած դիմումբողոքների 
քննարկումների ընդհանուր 
թվաքանակին 

• Ընտրական հանձնաժողովների 
որոշումները դատական 
կարգով վիճարկելու դեպերի 
թվի հարաբերությունը նույն 
ժամանակահատվածում 
հանձնաժողովների կողմից 
ստացված դիմումների և 
բողոքների ընդհանուր 
թվաքանակին 

• Ընտրությունների 
արդյունքներով 
պայմանավորված 
գործընթացներում անձանց 
սահմանադրական 
իրավունքների դատական 
պաշտպանության դեպքերի 
թվի հարաբերությունը նույն 
ժամանակահատվածում 
կայացած ու ընտրությունների 
հետ կապված դատական 



պրոցեսների ընդհանուր 
թվաքանակին 

61. Ընդլայնել ընտրական 
գործընթացների 
վերահսկողությանը 
քաղաքացիական 
հասարակության 
մասնակցությունը 

61.1  Ներդնել ընտրական 
գործընթացների 
վերահսկողությանը 
քաղաքացիական 
հասարակության 
մասնակցության 
արդյունավետությունն 
ապահովող մեխանիզմներ 

  
 

Քաղաքացիների 
իրազեկությունը 
ընտրական 
հանձնաժողովների 
լիազորությունների 
վերաբերյալ բարելավվել 
է  
ՀՀ Կենտրոնական 
ընտրական 
հանձնաժողովում և 
Ընտրատարածքային 
հանձնաժողովներում 
ներդրված է “թեժ-գիծ” 
 
Ընտրական 
գործընթացներում 
դիտորդական 
առաքելություն 
իրականացնող 
հասարակական 
կազմակերպությունների
, ԶԼՄ-ների 
ներկայացուցիչների հետ 
ԿԸՀ-ի կողմից ՀՀ 
ընտրական 
օրենսդրության 
վերաբերյալ մշակված 
ուսումնական ծրագրեր 
և  իրականացված 
դասընթացներ 

Ընտրական 
գործընթացներում 
դիտորդական 
առաքելություն 
իրականացնող 
հասարակական 
կազմակերպությունների
, ԶԼՄ-ների 
ներկայացուցիչների հետ 
ԿԸՀ-ի կողմից ՀՀ 
ընտրական 
օրենսդրության 
վերաբերյալ մշակված 
ուսումնական ծրագրեր 
և  իրականացված 
դասընթացներ 
 

ՀՀ Կենտրոնական 
ընտրական 
հանձնաժողով. 
քաղաքացիական 
հասարակության 
միավորումներ 
(Համաձայնությամ
բ) 
 

ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպությո
ւններ 

• Թեժ գծի միջոցով ընտրական 
հանձնաժողովների ստացած 
ահազանգերի  թիվը 

• Թեժ գծի միջոցով ընտրական 
հանձնաժողովների ստացած 
ահազանգերի վերաբերյալ 
ձեռնարկված օպերատիվ 
միջոցների թվի 
հարաբերությունը 
ահազանգերի ընդհանուր թվին 

• Դիտորդական առաքելություն 
իրականացնող 
կազմակերպությունների 
համար կազմակերպված 
դասընթացների թիվը 

• Դիտորդական առաքելության 
արդյունքներով 
հրապարակումների և 
մոնիտորինգի զեկույցների թվի 
հարաբերությունը 
դիտորդական առաքելություն 
իրականացրած 
կազմակերպությունների ու 
ԶԼՄ-ների ընդհանուր 
թվաքանակին 

62.Շարունակաբար 
կատարելագործել 
ընտրացուցակների վարման 
գործընթացը 

62.1  Բարձրացնել 
բնակչության պետական 
ռեգիստրի կազմման որակը 
և շարունակել տեղական 
ռեգիստրների ներդրման 
աշխատանքները 

  Ընտրացուցակները 
վերանայված են 

 ՀՀ  ԿԱ 
Ոստիկանություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

• Բնակչության տեղական 
ռեգիստրները ներդրվել են ՀՀ 
ողջ տարածքում (այո/ոչ) 

• Ընտրացուցակներում տեղ 
գտած անճշտությունների թվի 
հարաբերությունը նույն 
ժամանակահատվածում 
ընտրացուցակների 
վերանայման ընդհանուր 
թվաքանակին 

• Ընտրացուցակներում տեղ 
գտած անճշտությունների 
վերաբերյալ բողոքների և 
դիմումների թվի 
հարաբերությունը նույն 
ժամանակահատվածում 
ընտրացուցակների 
վերանայման արդյունքներով 
իրականացված ճշգրտումների 
ընդհանուր թվաքանակին 

63.Հստակ տարանջատել 
պաշտոնատար անձանց 
քաղաքական ընթացիկ 
գործունեությունը 
նախընտրական 
քարոզչությունից 

63.1  Ապահովել պետական 
և տեղական 
ինքնակառավարման 
մարմինների և 
պաշտոնատար անձանց 
քաղաքական 
գործունեության 

  Նախընտրական 
քարոզչության 
նպատակով պետական 
և տեղական 
ինքնակառավարման 
մարմիններին 
պատկանող գույքը 

Քարոզչական նյութերի 
փակցնումը հանրային 
սեփականություն 
հանդիսացող վայրերում 
արգելված է ՝ 
բացառությամբ հատուկ 
այդ նպատակի համար 

ՀՀ 
արդարադատությ
ան 
նախարարություն, 
ՀՀ Կենտրոնական 
ընտրական 
հանձնաժողով 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

• Պետական և տեղական 
ինքնակառավարման 
մարմիններին պատկանող 
գույքը նրանց կողմից 
անհատույց կամ արտոնյալ 
պայմաններով Նախընտրական 



տարանջատումը 
նախընտրական 
քարոզչության 
գործընթացներից 
 

նրանց կողմից 
անհատույց կամ 
արտոնյալ 
պայմաններով 
օգտագործելը արգելող 
դրույթները 
հստակեցված են 
Պետական և տեղական 
ինքնակառավարման 
մարմիններին 
պատկանող գույքի 
օգտագործումը բոլոր 
թեկնածուների համար 
հավասար 
հիմունքներով 
ապահովող կարգը 
սահմանված է 
Նախընտրական 
քարոզչության 
ժամանակահատվածում 
քաղաքական և 
հայեցողական 
պաշտոններ զբաղեցնող 
անձանց 
աշխատանքային 
պարտականությունների 
կատարումից ազատելու 
կարգը  սահմանված է 

հատկացված տեղերի քարոզչության նպատակով 
օգտագործելու դրույթների 
խախտման վերաբերյալ 
բողոքների հարաբերությունը 
ընտրական գործընթացների 
վերաբերյալ դիմում-բողոքների 
ընդհանուր թվին 

• Օրենսդրորեն ամրագրվել է 
նախընտրական քարոզչության 
նպատակով պետական և 
տեղական ինքնակառավարման 
մարմիններին պատկանող 
գույքի օգտագործումը բոլոր 
թեկնածուների համար 
հավասար հիմունքներով 
նախատեսելու դրույթը (այո/ոչ) 

• Օրենսդրորեն սահմանվել է 
տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների կողմից 
նախընտրական ժողովներ, 
թեկնածուների հետ 
ընտրողների հանդիպումներ և 
ընտրությունների հետ կապված 
այլ միջոցառումներ 
կազմակերպելու նպատակով 
թեկնածուներին դահլիճներ և 
այլ շինություններ 
տրամադրելու 
պարտականություն 

• Օրենսդրորեն արգելվել է 
նախընտրական քարոզչական 
նյութերի փակցնումը հանրային 
սեփականություն հանդիսացող 
վայրերում (այո/ոչ) 

• Օրենսդրորեն սահմանվել է 
նախընտրական քարոզչության 
ժամանակահատվածում 
քաղաքական և հայեցողական 
պաշտոններ զբաղեցնող 
անձանց աշխատանքային 
պարտականությունների 
կատարումից ազատելու կարգը 
(այո/ոչ) 

64. Խստացնել ընտրակաշառք 
երևույթի դեմ պայքարը 

64.1  Ապահովել 
ընտրակաշառք երևույթի 
դեմ պայքարի 
կանխարգելումը, 
հայտնաբերումն ու 
հանրաությանը դրա 
վերաբերյալ իրազեկումը 

Նախընտրական 
քարոզչության հետ 
միաժամանակ 
բարեգործություն 
իրականացնելն 
արգելող դրույթը և դրա  
խախտման համար 
համար վարչական 
պատասխանատվությու
նը սահմանված են 
 
 

 Ընտրակաշառք 
բաժանողներն ու 
վերցնողները 
հայտնաբերվել և 
պատասխանատվությա
ն են ենթարկվել 
Ընտրողների 
իրավագիտակցության 
բարձրացմանն ուղղված 
հանրամատչելի 
ուսուցողական ծրագրեր 
 

Ընտրակաշառք 
բաժանողներն ու 
վերցնողները 
հայտնաբերվել և 
պատասխանատվությա
ն  են ենթարկվել 
 
Ընտրողների 
իրավագիտակցության 
բարձրացմանն ուղղված 
հանրամատչելի 
ուսուցողական ծրագրեր 

ՀՀ 
արդարադատությ
ան 
նախարարություն, 
 
ՀՀ Կենտրոնական 
ընտրական 
հանձնաժողով, 
 
ՀՀ  ԿԱ 
ոստիկանություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպությո
ւններ 

• “Բարե•ործության մասին” ՀՀ 
օրենքում և ընտրական 
օրենսգրքում կատարված է 
փոփոխություն, ըստ որի 
բարեգործական ծրագրերի 
իրականացումը 
նախընտրական 
քարոզչությունը սկսելու 
օրվանից միչև քվեարկության 
օրը ներառյալ արգելվում է` 
բացառությամբ սահմանված 
դեպքերի (այո/ոչ) 

• Օրենսդրորեն սահմանվել է 
նախընտրական քարոզչության 
հետ միաժամանակ 



բարեգործություն 
իրականացնելու համար 
վարչական 
պատասխանատվություն 
(այո/ոչ) 

• Ընտրողներին կաշառելու. այդ 
թվում` նախընտրական 
քարոզչության 
ժամանակահատվածում 
քաղաքացիներին անհատույց 
կամ արտոնյալ պայմաններով 
դրամ, սննդամթերք, 
արժեթղթեր, ապրանքներ կամ 
ծառայություններ տալու, 
մատուցելու, խոստանալու 
ինչպես նաև 
կուսակցությունների կողմից 
որևէ ձևով ընտրողներին 
 ֆինանսական և/կամ 
նյութական օժանդակություն 
ցուցաբերելու մասին հայտնելու 
արդյունքում  բացահայտված 
հանցագործությունների 
հարաբերությունը հայտնելու 
արդյունքում  չբացահայտված  
դեպքերին 

• Ընտրություններին մասնակցած 
քաղաքացիների թվի 
հարաբերությունը 
ընտրացուցակներով 
նախատեսված ընտրողների 
ընդհանուր թվաքանակին 

• ՀՀ կառավարությունը 
դրամաշնորհներ է 
տրամադրում ընտրողների 
իրավագիտակցության 
բարձրացմանն ուղղված 
հանրամատչելի ուսուցողական 
ծրագրերի կազմակերպաման 
նպատակով (այո/ոչ) 

65.1  Կուսակցությունների 
ֆինանսավորման 
մեխանիզմները 
համապատասխաեցնել ՀՀ 
ընտրական օրենսգրքով` 
նախընտրական 
հիմնադրամների 
ձևավորման համար 
սահմանված 
մեխանիզմներին 

 «Կուսակցությունների 
մասինե ՀՀ օրենքում 
քաղաքացիություն 
չունեցող անձանց, 
ինչպես նաև ՀՀ կամ 
համայնքների  
բաժնեմասով 
տնտեսական 
կազմակերպությունների 
կողմից 
կուսակցություններին 
նվիրատվությունների 
կատարումը բացառող 
դրույթները սահմանված 
են 

    ՀՀ 
արդարադատությ
ան 
նախարարություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

65.Բարձրացնել 
կուսակցությունների 
ֆինանսավորման 
թափանցիկությունը և 
ֆինանսական գործունեության 
վերահսկողությունը 

65.2  Ներդնել 
կուսակցությունների 
ֆինանսական 
գործունեության աուդիտի 

 Յուրաքանչյուր 
համապետական 
ընտրություններից 
հետո` օրենքով 

Պարտադիր աուդիտի 
անցկացման համար 
անհրաժեշտ 
գումարները ներառված 

Կուսակցությունների 
ֆինանսատնտեսական 
գործունեության 
աուդիտն 

ՀՀ 
արդարադատությ
ան 
նախարարություն, 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

• «Կուսակցությունների մասինե 
ՀՀ օրենքով նախատեսված 
կուսակցությունների 
ֆինանսավորման 
ընթացակարգերը 
համապատասխանեցվել են ՀՀ 
ընտրական օրենսգրքում 
սահմանված նորմերին (այո/ոչ) 

• «Կուսակցությունների մասինե 
ՀՀ օրենքով արգելվել է 
քաղաքացիություն չունեցող 
անձանց, ինչպես նաև ՀՀ 
համայնքների բաժնեմասով 
տնտեսական 
կազմակերպությունների 
կողմից կուսակցություններին 
նվիրատվությունների 
կատարումը (այո/ոչ) 



ինստիտուտը սահմանված 
ժամկետում պետության 
կողմից 
 ֆինանսավորվող 
կուսակցություների  
 ֆինանսատնտեսական 
գործունեության 
ստուգման պարտադիր 
աուդիտի, ինչպես նաև 
կուսակցության 
համագումարի կամ 
մշտապես գործող 
մարմնի որոշմամբ` 
բոլոր 
կուսակցությունների 
կամավոր աուդիտի 
անցկացման մասին 
դրույթները սահմանված 
են 
Կուսակցությունների 
ֆինանսատնտեսական 
գործունեության 
աուդիտի 
չափորոշիչները 
սահմանված են 

են պետության կողմից 
կուսակցությանը 
տրամադրվող 
 ֆինանսական 
աջակցության 
ծավալներում 

իրականացվում է ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն, 
ՀՀ Վերահսկիչ 
պալատ 

       

• ՀՀ օրենսդրությամբ ամրագրվել 
է յուրաքանչյուր 
համապետական 
ընտրություններից հետո բոլոր 
կուսակցությունների կամավոր 
աուդիտի անցկացման մասին 
դրույթներ (այո/ոչ) 

• Կուսակցությունների 
ֆինանսատնտեսական 
գործունեության աուդիտի 
չափորոշիչներով սահմանվել է 
պարտադիր աուդիտի 
անցկացման համար 
անհրաժեշտ գումարները 
պետության կողմից 
կուսակցություններին 
տրամադրվող  ֆինանսական 
աջակցության ծավալներում 
ներառելու դրույթը (այո/ոչ) 

• Կուսակցությունների կողմից 
ներկայացված 
հայտարարագրերի թվի 
հարաբերությունը առկա 
կուսակցությունների 
ընդհանուր թվաքանակին 

• Կուսակցությունների կողմից 
ներկայացված և օրենսդրական 
խախտումներ պարունակող 
ֆինանսական 
հայտարարագրերի թվի 
հարաբերությունը առկա 
կուսակցությունների 
ընդհանուր թվաքանակին 

• Կուսակցությունների կողմից 
ներկայացված 
հայտարարագրերի 
արդյունքներով իրավասու 
մարմինների կողմից 
իրականացված 
գործողությունների թվի 
հարաբերությունը 
կուսակցությունների կողմից 
ներկայացված 
հայտարարագրերի ընդհանուր 
թվաքանակին 

• Իրավասու մարմինների կողմից 
գնահատված նախընտրական 
քարոզարշավներում ծախսված 
ֆինանսական միջոցների աճով 
պայմանավորված գումարի 
հարաբերությունը 
նախընտրական 
քարոզարշավում օրենսդրորեն 
թույլատրված գումարի չափին 

• Ներկայացված 
հայտարարագրերի թվի 
հարաբերությունը 
ընտրություններին մասնակցած 
և օրենսդրորեն 



հայտարարագրեր 
ներկայացնելու 
պարտավորություն ունեցող 
կուսակցությունների 
ընդհանուր թվաքանակին 

66. Վերացնել բոլոր 
մակարդակների ընտրական 
հանձնաժողովի անդամների, ՀՀ 
ազգային ժողովի և տեղական 
ինքնակառավարման 
մարմինների ընտրությունների 
ընթացքում գրանցված 
թեկնածուների 
անձեռնամխելիությունը 

66.1 Սահմանափակել 
ընտրական գործընթացի 
մասնակիցների 
անձեռնամխելիության  
մակարդակը 

 Բոլոր մակարդակների 
ընտրական 
հանձնաժողովի 
անդամների 
անձեռնամխելիության 
վերացման 
օրենսդրական 
փոփոխությունների 
նախագիծ 

ՀՀ ազգային ժողովի և 
տեղական 
ինքնակառավարման 
մարմինների 
ընտրությունների 
ընթացքում գրանցված 
թեկնածուների 
անձեռնամխելիության 
վերացման 
օրենսդրական 
փոփոխությունների 
նախագիծ 

 ՀՀ 
արդարադատությ
ան 
նախարարություն, 
 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

• Բոլոր մակարդակների 
ընտրական հանձնաժողովի 
անդամների 
անձեռնամխելիությունը 
վերացմած է(այո/ոչ) 

• ՀՀ ազգային ժողովի և 
տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների ընտրությունների 
ընթացքում գրանցված 
թեկնածուների 
անձեռնամխելիությունը 
վերացված է(այո/ոչ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ակնկալվող արդյունք Ռազմավարության 
դրույթներ Միջոցառում 2009թ. 2010թ. 2011թ. 2012թ. 

Պատասխանատու 
մարմին 

Ֆինանսավորման 
աղբյուրը 

Մոնիտորինգային 
 ցուցիչներ 

Տեղական ինքնակառավարում   
               
              
        
       

       
       
      

    

       

70.6     Ապահովել գույքահարկի 
և հողի հարկի հաշվառման և 
գանձման տեղեկատվական 
ավտոմատացված 
համակարգերի արդյունավետ 
շահագործումը 

   Գույքահարկի և հողի հարկի տվյալների շտեմարաններում 
անճշտությունների վերացում, գույքահարկի և հողի հարկի հաշվառման 
և գանձման տեղեկատվական ավտոմատացված համակարգերի 
կատարելագործում և արդյունավետ շահագործում 
  
  

 ՀՀ ԿԱ պետական 
եկամուտների 
կոմիտե 
ՀՀ համայնքներ 

 ՀՀ 
համայնքների 
բյուջեներ 

70.7  Բարձրացնել համայնքի 
տարածքում գործունեության 
թույլտվությունների 
տրամադրման և դրանց դիմաց 
տեղական տուրքերի և 
վճարների գծով գանձումների 
ապահովման գործընթացի 
արդյունավետության 
մակարդակը 

Տեղական տուրքերի և 
վճարների գծով 
գանձումների 
ավտոմատացված 
համակարգի  ծրագրի 
մշակում  

Տեղական տուրքերի և 
վճարների գծով 
գանձումների 
ավտոմատացման  
ծրագրի ներդնում 
համայնքներում 

 Տեղական տուրքերի և վճարների գծով 
գանձումների արդյունավետ մակարդակ 
  

 ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարություն 
Հասարակական 
կազմակերպությունն
եր 
(համաձայնությամբ 

 ՀՀ պետական 
բյուջե, Դոնոր 
կազմակերպութ
յուններ 

70.   Բարձրացնել համայնքի 
ֆինանսական անկախությունը 
և համայնքի բյուջեի 
եկամուտների և ծախսերի 
կառավարման 
արդյունավետությունը 

70.8           Ներդնել համայնքի 
սեփականություն համարվող 
գույքի արդյունավետ 
կառավարման միասնական 
տեղեկատվական համակարգեր 
ու գույքի կառավարման 
պլաններ 

Համայնքի 
սեփականություն 
համարվող գույքի 
արդյունավետ 
կառավարման 
միասնական 
տեղեկատվական 
համակարգեր 

 Համայնքի 
սեփականություն 
համարվող գույքի 
կառավարման 
պլանների մշակման 
վերաբերյալ ուղեցույց 

 Ներդրված համայնքի սեփականություն 
համարվող գույքի արդյունավետ 
կառավարման միասնական տեղեկատվական 
համակարգեր ու գույքի կառավարման 
պլաններ 
  

 ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարություն 
Հասարակական 
կազմակերպությունն
եր 
(համաձայնությամբ 

 ՀՀ պետական 
բյուջե, Դոնոր 
կազմակերպութ
յուններ, 

• Տեղական տուրքերի և 
վճարների գանձման 
ավտոմատացման համակարգ 
կիրառող համայնքների թիվը 
ընդհանուրի մեջ (տոկոս) 

• Հողի հարկի, գույքահարկի, 
տեղական տուրքերի և վճարների 
հավաքագրման մակարդակի աճ, 
(տոկոս) 

• Համայնքների սեփական 
եկամուտների տեսակարար կշիռը 
բյուջետային ընդհանուր 
եկամուտների մեջ (տոկոս) 

• Բյուջետային ծախսերի չափը 
համայնքի բնակչության մեկ շնչի 
հաշվով (դրամ) 

• Համայնքների գնումների 
գործընթացի կազմակերպման 
վերաբերյալ բողոքների թիվը, 
ընդհանուր բողոքների մեջ (տոկոս) 

 
 
 



       

70.10  Սահմանել համայնքային 
գնումների գործընթացի 
կազմակերպման 
ընթացակարգեր` ուղղված 
համայնքների ղեկավարների 
լիազորությունների 
հակակշռմանը և գործընթացի 
թափացիկության ու 
հրապարակայնության 
բարձրացմանը 

Էլեկտրոնային 
գնումների 
հայեցակարգի 
մշակում 
 

Էլեկտրոնային գնումների հայեցակարգի մշակումից հետո այնտեղ 
ամրագրված սկզբունքների և մեխանիզմների կիրառում ՀՀ 
համայնքներում համայնքային գնումների ավելի թափանցիկ ու 
հրապարակային գործընթաց, ապահովելու արդյունքում համայնքի 
բյուջեի ծախսերի արդյունավետություն ու խնայողություն 
  
  

ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն 

  

       
      •  

72.1 Ներդնել բնակչությանը ՏԻՄ-
երի գործունեության մասին 
պարբերաբար իրազեկելու 
ընթացակարգեր 

Բնակչությանը ՏԻՄ-
երի գործունեության 
վերաբերյալ 
պարբերաբար 
իրազեկման 
սահմանված 
ընթացակարգեր 

ՏԻՄ-երի 
գործունեության 
վերաբերյալ 
կազմակերպված 
քարոզարշավներ 

Համայնքի դերի բարձրացում` բնակչության 
իրազեկվածության, մասնակցության  
պատրաստակամության բավարար 
մակարդակ 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե 
ՀՀ 
համայնքների 
բյուջեներ 

72.2  Սահմանել համայնքի 
բյուջեի նախագծի և բյուջեի 
կատարման վերաբերյալ 
տեղեկատվության պարտադիր 
հրապարակման և հանրային 
քննարկումների 
կազմակերպման հստակ 
ընթացակարգեր 

Համայնքի բյուջեների 
նախագծերի և 
բյուջեների 
կատարման 
հաշվետվությունների 
հանրային 
քննարկումների 
կազմակերպման և 
պարտադիր 
հրապարակման 
ընթացակարգեր 

Սահմանված ընթացակարգերի հետևողական կիրառում, համայնքի 
բյուջեի և դրա կատարման հաշվետվությունների թափանցիկության և 
հրապարակայնության էական բարձրացում 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարություն 

ՀՀ 
համայնքների 
բյուջեներ 

    

72.4 ՏԻՄ-երում քաղաքացիների 
ընդունելության 
կազմակերպման գործընթացի 
կատարելագործում  
 

ՏԻՄ-երում 
քաղաքացիների 
ընդունելության 
կազմակերպման  
ուղեցույցի մշակում 
 

Համայնքի ղեկավարի և ավագանու գործունեության թափանցիկության 
բարձրացում, ՏԻՄ-երի հանրային կապերի ուժեղացում 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարություն 
ՀՀ համայնքներ 

ՀՀ 
համայնքների 
բյուջեներ 

72.   Բարձրացնել ՏԻՄ-երի 
գործունեության 
թափանցիկությունը և 
հրապարակայնությունը 

72.5  Կատարելագործել 
համայնքի սեփականություն 
համարվող գույքի  
հրապարակային 
սակարկությունների 
կառուցակարգերը և 

Համայնքի 
սեփականություն 
համարվող  հողերի 
օտարման 
վերլուծություն և դրա 
հիման վրա 

Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի  հրապարակային 
սակարկությունների թափանցիկության ու հրապարակայնության 
աստիճանական բարձրացում 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարություն 
ՀՀ համայնքներ 

ՀՀ 
համայնքների 
բյուջեներ 

• Բնակչության գիտակցության 
և իրազեկության մակարդակը 
համայնքի դերի և գործունեության 
մասին  (համայնքային հարցման 
տվյալներ) 

• Համայնքի բյուջեի նախագծի և 
բյուջեի կատարման վերաբերյալ 
տեղեկատվության 
հրապարակումների և/կամ 
կազմակերպված  հանրային 
քննարկումների թիվը 

• Համայնքի ղեկավարի և 
ավագանու կողմից կազմակերպված 
ընդունելություններին մասնակցած 
քաղաքացիների թիվը, ըստ 
համայնքների 

• Համայնքի սեփականություն 
համարվող գույքի օտարման և/կամ 
օգտագործման տրամադրման հետ 
կապված բողոքների ու դիմումների 
թվի հարաբերությունը նույն 
ժամանակահատվածում գույքի 
օտարման և/կամ օգտագործման 
տրամադրման վերաբերյալ 
կայացված որոշումների ընդհանուր 
թվին 

• ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող 
համայնքային ծառայությունների 
վերաբերյալ բնակչության բողոքների 



ընթացակարգերը  մեթոդական 
ցուցումների մշակում 
 

72.6  Բարձրացնել ՏԻՄ-երի 
կողմից մատուցվող 
համայնքային 
ծառայություններում  
բնակչության իրազեկության և  
ներգրավվածության 
մակարդակը 

ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային ծառայություններում  բնակչության իրազեկության և  
ներգրավվածության մակարդակի աստիճանական բարձրացում` օգտագործելով հանրային 
կապերի մատչելի ձևերը (ԶԼՄ-եր, հեռուստատեսություն, հանդիպումներ, սոցիոլոգիական 
հարցումներ և այլն) 
 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարություն 
ՀՀ համայնքներ 

ՀՀ պետական 
բյուջե 
ՀՀ 
համայնքների 
բյուջեներ 
Դոնոր 
կազմակերպութ
յուններ 

և դիմումների թիվը 
• Տեղական 
ինքնակառավարման բնագավառում 
պետական քաղաքականության 
լուսաբանմանը նվիրված 
հեռուստաեթերի ժամաքանակի 
հարաբերությունը  բնակչությանը 
ՏԻՄ-երի գործունեության մասին 
իրազեկմանը նվիրված ընդհանուր 
եթերաժամին 

      
     

73.3  Հստակեցնել համայնքում 
ներքին վերահսկողության 
ընթացակարգերը 

 Ներքին աուդիտի 
ստանդարտների  
վերլուծություն 
 

 Ներքին աուդիտների  
վերլուծության հիման 
վրա մեթոդական  
ուղեցույցի մշակում 
 

 Ներքին աուդիտների անցկացման 
արդյունավետության բարձրացում, ՏԻՄ-երի 
պատասխանատվության և 
հաշվետվողականության բարձրացում 
  

ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն,  
ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարություն 

 ՀՀ պետական 
բյուջե 
Դոնոր 
կազմակերպութ
յուններ 

73.4  Օրենսդրորեն սահմանել 
համայնքի քառամյա 
զարգացման ծրագրի 
կատարման վերաբերյալ 
համայնքի ղեկավարի 
հաշվետվությունը կազմելու, 
ավագանու քննարկմանն ու 
հաստատմանը ներկայացնելու և 
հրապարակելու դրույթներ, 
ընդունել և ներդնել 
համապատասխան 
ընթացակարգեր 

  Համայնքի քառամյա 
զարգացման ծրագրի 
կատարման 
վերաբերյալ համայնքի 
ղեկավարի 
հաշվետվությունը 
կազմելու, ավագանու 
քննարկմանն ու 
հաստատմանը 
ներկայացնելու և 
հրապարակելու 
օրենսդրական 
դրույթներ,  
համապատասխան 
ընթացակարգեր 

 Համայնքի քառամյա զարգացման ծրագրի 
կատարման վերաբերյալ համայնքի ղեկավարի 
հաշվետվողականության ներդրում, 
համապատասխան ընթացակարգերի 
կիրառում 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարություն,  
ՀՀ համայնքներ 

 ՀՀ պետական 
բյուջե 
 

73.5  Սահմանել համայնքային 
ծառայություններ մատուցող 
կազմակերպությունների 
աշխատանքների կատարման 
հստակ ցուցանիշներ և 
համայնքներում ներդնել 
մոնիտորինգի և գնահատման 
համակարգեր ու 
ընթացակարգեր 

Համայնքային 
ծառայություններ 
մատուցող 
կազմակերպություննե
րի աշխատանքների 
կատարման հստակ 
ցուցանիշներ 

Համայնքային 
ծառայությունների 
մատուցման 
մոնիտորինգի և 
գնահատման 
համակարգեր ու 
ընթացակարգեր 

Համայնքային ծառայությունների մատուցման 
մոնիտորինգի և գնահատման ներդրված 
համակարգեր ու ընթացակարգեր 

 ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարություն 
Ըստ ՏԻՄ-երի 
լիազորությունների 
ոլորտների` 
պաշտոնական 
լիազոր  մարմիններ 
Հասարակական 
կազմակերպությունն
եր 
(համաձայնությամբ) 

 ՀՀ պետական 
բյուջե, Դոնոր 
կազմակերպութ
յուններ 

73.   Բարձրացնել ՏԻՄ-երի 
գործունեության 
հաշվետվողականությունը և 
օրինականությունը 

73.6          Հստակեցնել ՀՀ 
համայնքների սեփականություն 
համարվող գույքի  պարտադիր 
պետական գրանցման 
պայմաններն ու 
ընթացակարգերը 

 ՀՀ համայնքների 
սեփականություն 
համարվող գույքի  
պարտադիր 
պետական գրանցման 
ընթացակարգերի  
վերլուծություն 

 ՀՀ համայնքների սեփականություն համարվող գույքի  պարտադիր 
պետական գրանցման հետևողական ապահովում և ավարտ 
  
  

ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարություն 

ՀՀ 
համայնքների 
բյուջեներ  

• Ներքին վերահսկողության 
ընթացակարգեր ներդրած 
համայնքների թիվը 

• Համայնքի քառամյա 
զարգացման  ծրագրի կատարման 
վերաբերյալ համայնքնի ղեկավարի 
կողմից հաշվետվությունները 
ավագանու քննարկմանն ու 
հաստատմանը ներկայացրած և 
հրապարակած համայնքների 
տեսակարար կշիռը ընդհանուր 
համայնքների թվում, տոկոս 

• Համայնքներում ներդրվել են 
համայնքային ծառայություններ 
մատուցող կազմակերպությունների 
աշխատանքների մոնիտորինգի և 
գնահատման համակարգեր և 
ընթացակարգեր (այո/ոչ) 

• Համայնքի սեփականություն 
համարվող գույքը ամբողջությամբ 
պետական գրանցում կատարած 
համայնքների թվի հարաբերությունը 
ՀՀ բոլոր համայնքների թվին (տոկոս) 

74.   Բարձրացնել համայնքի և 
համատիրության միջև 
գործակցության 
արդյունավետությունը, 
թափանցիկությունն ու 
հաշվետվողականությունը 

74.1  Հստակեցնել համայնքի 
կողմից համատիրությանն 
օժանդակության ձևերը, 
համատիրությանների 
վերաբերյալ նոր 
հայեցակարգային մոտեցումներ 
 
 

 
 

 Մշակել 
համատիրությանների 
վերաբերյալ նոր 
հայեցակարգային 
մոտեցումներ 
 Համայնքի կողմից 
համատիրությանն 
օժանդակության 

 Համայնքի կողմից 
համատիրությանն 
օժանդակության 
օրինական և հստակ 
ձևեր, համայնքի և 
համատիրության 
միջև 
համագործակցության 

 ՀՀ 
քաղաքաշինության 
նախարարություն,  
ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարություն 
ՀՀ համայնքներ, 
համատիրություններ

ՀՀ պետական 
բյուջե,  
ՀՀ 
համայնքների 
բյուջեներ  

• ՏԻՄ-երի կողմից 
համատիրությանը պատվիրակած 
լիազորությունների իրականացման 
ծախսերի հարաբերությունը 
համայնքի բյուջեի ընդհանուր 
ծախսերին (տոկոս) 



օրինական և հստակ 
ձևեր, համայնքի և 
համատիրության 
միջև 
համագործակցության 
թափանցիկություն և 
հաշվետվողականությ
ուն 

թափանցիկություն և 
հաշվետվողականությ
ուն 

74.2  Հստակեցնել և կարգավորել 
համայնք-համատիրություն-
բնակիչ 
փոխհարաբերությունները, 
սահմանել դրանց 
օրինականության  նկատմամբ 
պետական վերահսկողություն 

   Համայնքի և 
համատիրություններ
ի 
փոխհարաբերություն
ների 
օրինականության 
նկատմամբ 
պետական 
վերահսկողության 
կարգավորում  
 Համայնք-
համատիրություն-
բնակիչ հստակ 
փոխհարաբերություն
ներ, նրանց 
պատասխանատվությ
ունների 
շրջանակների հստակ 
տարանջատում 

  Համայնք-
համատիրություն-
բնակիչ հստակ 
փոխհարաբերություն
ներ, նրանց 
պատասխանատվությ
ունների 
շրջանակների հստակ 
տարանջատում 

 ՀՀ 
քաղաքաշինության 
նախարարություն 
ՀՀ համայնքներ, 
համատիրություններ

  

75.1  Ներդնել ՔԿԱԳ 
ծառայությունների 
համագործակցված աշխատանքն 
ապահովող միասնական 
ժամանակակից տեխնիկական 
համակարգ և ավտոմատացնել 
ՔԿԱԳ ծառայության 
գործառույթները 

 ՔԿԱԳ 
ծառայությունները 
բարձր 
տեխնոլոգիական 
միջոցներով 
վերազինում 
 ՔԿԱԳ ծառայության 
տվյալների 
միասնական 
էլեկտրոնային բանկ, 
միասնական 
ծամանակակից 
տեխնիկական 
համակարգ 

ՔԿԱԳ ծառայության 
ավտոմատացված 
գործառույթներ 

ՔԿԱԳ 
ծառայությունների 
գործունեության 
բարձր 
արդյոնավետություն 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարություն,  
ՀՀ 
արդարադատության 
նախարարություն, 
Հասարակական 
կազմակերպությունն
եր 
(համաձայնությամբ) 

ՀՀ պետական 
բյուջե, Դոնոր 
կազմակերպութ
յուններ 

75.   Բարձրացնել ՔԿԱԳ 
ծառայությունների 
գործունեության 
արդյունավետությունը 

      

• Օրենսդրորեն սահմանվել է 
ՔԿԱԳ ծառայությունների դիմաց 
կոնկրետ համայնքի բնակչից 
գանձվող պետական տուրքի հաշվին 
ՀՀ գյուղական համայնքների 
բյուջեների եկամտային մասերի աճ 

• Իրական ժամանակում (on-
line) ռեսուրսով օժտված, 
ինտերնետային կայք ունեցող ՔԿԱԳ 
ծառայությունների թվի 
հարաբերությունը ՔԿԱԳ 
ծառայությունների ընդհանուր թվին 
(տոկոս) 

     

76.1  Հետևողականորեն 
զարգացնել համայնքային 
ծառայության համակարգը 

Համայնքային 
ծառայության թափուր 
պաշտոնների 
համալրման 
մրցույթների 
թափացիկությունն ու 
հրապարակայնությու
նն ապահովող 
ընթացակարգեր 
 
 

Համայնքների տեղեկատվական 
համակարգերի օգտագործման 
հմտությունները ներառվել են համայնքային 
ծառայողների պարտադիր 
վերապատրաստման ծրագրերում,  
 
Համայնքային ծառայողների ուսուցման և 
վերապատրաստման  ծրագրերի 
իրականացում 
 

Համայնքային ծառայողների ուսուցման և վերապատրաստման  ծրագրերի շարունակական 
կատարելագործում,  կազմակերպում և իրականացում 

ՀՀ տարածքային կառավարման 
նախարարություն 
Հասարակական կազմակերպություններ 
(համաձայնությամբ) 

ՀՀ պետական բյուջե, 
Դոնոր կազմակերպություններ 
ՀՀ համայնքների բյուջեներ 

      

76.   Զարգացնել ՏԻՄ-երի 
կարողությունները և 
ամբողջականացնել 
համայնքային ծառայության 
համակարգը 

76.3  Համայնքներում մշակել և 
ներդնել քաղաքացիական 
հասարակության հետ 
արդյունավետ 
համագործակցության, 
իրազեկման ու մասնակցության 

ՏԻՄ-երի 
քաղաքացիական 
հասարակության հետ 
արդյունավետ 
համագործակցության, 
իրազեկման ու 

ՏԻՄ-երի և համայնքների մասնավոր սեկտորի, ՀԿ-ների և այլ 
շահագրգիռ կազմակերպությունների միջև համագործակցության 
մասին կնքված հուշագրեր և/կամ պայմանագրեր։ Սոցիալական 
գործընկերությանն ուղղված ՏԻՄ-երի գործունեության ու 
լիազորությունները պատվիրակելու պրակտիկայի արմատավորում ու 
խթանում։ 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարություն 
Հասարակական 
կազմակերպությունն
եր 

Դոնոր 
կազմակերպութ
յուններ 
ՀՀ 
համայնքների 
բյուջեներ 

• Համայնքային ծառայության 
թափուր պաշտոնների համալրման 
նոր ընթացակարգերով 
հայտարարված մրցույթների թիվը 

• ՏԻՄ-երի և համայնքների 
մասնավոր սեկտորի, ՀԿ-ների և այլ 
շահագրգիռ կազմակերպությունների 
միջև համագործակցության մասին 
կնքված հուշագրերի և/կամ 
պայմանագրերի թիվը  

• Սոցիալական 
գործընկերությանն ուղղված ՏԻՄ-
երի կողմից պատվիրակված 
լիազորությունների թիվը  

• ՏԻՄ-երի և համայնքային 
ծառայողների ուսուցման և 
վերապատրաստման 



ընթացակարգեր, խթանել 
սոցիալական գործընկերությանն 
ուղղված ՏԻՄ-երի 
գործունեությունն ու 
լիազորությունները 
պատվիրակելու պրակտիկան 

մասնակցության 
ընթացակարգեր 

(համաձայնությամբ) դրամաշնորհային ծրագրերի թվի 
հարաբերությունը նույն 
ժամանակահատվածում անցկացված 
ուսուցման և վերապատրաստման 
ծրագրերի ընդհանուր թվին (տոկոս 

•  

      
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ակնկալվող արդյունք Ռազմավարության 
դրույթներ Միջոցառում 2009թ. 2010թ. 2011թ. 2012թ. 

Պատասխանատու 
մարմին 

Ֆինանսավո
րման 

աղբյուրը 
Մոնիտորինգային 

 ցուցիչներ 
Մասնավոր հատված 

78. Ուժեղացնել մասնավոր 
հատվածում կոռուպցիայի 
առաջարկի կանխարգելումը 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78.1  Ամբողջականացնել 
հաշվապահական հաշվառման և 
աուդիտի միջազգային չափորոշիչների 
ներդրումը 

Հաշվապահական 
հաշվառման միջազգային 
ստանդարտները (IFRS) 
թարգմանված են 

Հաշվապահական 
հաշվառման միջազգային 
ստանդարտները 
հաստատված են 
 
Աուդիտի միջազգային 
ստանդարտները (IFRS) 
թարգմանված են 
 
Հաշվապահների 
որակավորման և 
մասնագիտական 
վերապատրաստման 
համակարգը 
համապատասխանում է 
սահմանված 
չափորոշիչներին 

Աուդիտի միջազգային 
ստանդարտները (IFRS) 
հաստատված են 
 
Աուդիտորների 
որակավորման և 
մասնագիտական 
վերապատրաստման 
համակարգը 
համապատասխանում է 
սահմանված 
չափորոշիչներին 

Աուդիտի ծառայություններ 
մատուցող բոլոր 
տնտեսվարողները 
կիրառում են աւդիտի 
սահմանված 
ստանդարտները 
 
Խոշոր տնտեվարող և 
հանրային շահ 
ներկայացնող 
սուբյեկտների 
ֆինանսական 
հաշվետվությունները և 
ֆինանսական 
տեղեկատվությունը 
արժանահավատ են 

ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն 
 
ՀՀ ԿԱ պետական 
եկամուտների 
կոմիտե 
 
Հայաստանի 
հաշվապահների և 
աուդիտորների 
ասոցիացիա(Համա
ձայնությամբ) 

ՀՀ 
Պետական 
բյուջե, 
ԱՄՆ ՄԶԳ 
 

• Աուդիտի 
միջազգային 
ստանդարտները 
կիրառող  
աուդիտի 
ծառայություններ 
մատուցող 
տնտեսվարողների 
թվի 
հարաբերությունը 
դրանց ընդհանուր 
թվին 
 
• Հաշվապահական 
հաշվառման 
միջազգային 
ստանդարտները 
կիրառող խոշոր 
տնտեսվարող 
սուբյեկտների թվի 
հարաբերությունը 
դրանց ընդհանուր 
թվին 
 
• Ֆինանսական 
հաշվետվություններ
ը և ֆինանսական 
տեղեկատվություն 
հրապարակող 
տնտեսվարող 
սուբյեկտների թվի 
հարաբերությունը 
տնտեսվարող 
սուբյեկտների 
ընդհանուր թվին 
• Հարկային, 
մաքսային և 
վիճակագրական 
ծառայություններին 
ոչ առձեռն 
ներկայացված 
հաշվետվություններ
ի թիվը, տոկոս` 
հաշվետվություններ
ի ընդհանուր թվի 
նկատմամբ (ԱՀՌԾ 
Սոցիալական և 
քաղաքացիական 
մեկուսացվածությու
ն և 
անհավասարություն
. մոնիտորինգի 
ցուցանիշներ e5.2- 
e5.4 ցուցանջշեր) 



78.2  Ապահովել մրցակցության 
հավասար պայմաններ 

Տնտեսական 
մրցակցության 
պաշտպանության  
օրենսդրության  
համապատասխանեցում 
ԵՄ ստանդարտներին 

Հայաստանում 
տնտեսական 
մրցակցության 
պաշտպանության եռամյա 
ռազմավարության 
մշակում և հաստատում 

Ըստ հաստատված 
ռազմավարության 

 Ըստ հաստատված 
ռազմավարության 
 
 
 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 
ՀՀ տնտեսական 
մրցակցության 
պաշտպանության 
պետական 
հանձնաժողով 

 ՀՀ 
Պետական 
բյուջե, 
 

       

       

• Մրցակցության 
հավասար 
պայմանների 
ապահովման 
նպատակով ՀՀ 
Տնտեսական 
մրցակցության 
պետական 
հանձնաժողովի 
նախաձեռնությամբ 
հարուցված 
վարչական 
վարույթների թվի 
հարաբերությունը 
նույն 
ժամանակահատվա
ծում այդ 
վարույթների 
իրականացման 
արդյունքում 
տնտեսվարող 
սուբյեկտների 
նկատմամբ 
կիրառվածպատաս
խանատվության 
միջոցների թվին  

79. Ապահովել մասնավոր 
կազմակերպությունների 
աշխատանքում 
բարեխղճությունը 

79.1  Աջակցել Առևտրի միջազգային 
պալատի (ԱՄՊ) կողմից ընդունված 
կոռուպցիայի դեմ պայքարի 
կանոնակարգերի և էթիկայի 
կանոնների ճանաչմանն ու 
տեղայնացմանը 

 Առևտրի միջազգային 
պալատի (ԱՄՊ) կողմից 
ընդունված կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի 
կանոնակարգերի և 
էթիկայի կանոնների  
ճանաչման ու 
տեղայնացման 
իրավական, 
ինստիտուցիոնալ 
հնարավորությունների 
ուսումնասիրություններ ու 
առաջարկություններ 
Մասնավոր 
կազմակերպություններում 
բարեխիղճ վարքագծի 
կանոնների և շահերի 
բախման կարգավորման 
վերաբերյալ հայեցակարգը 
և միջոցառումների 
ծրագիրը մշակված է 

 ԱՄՊ կողմից ընդունված 
կոռուպցիայի դեմ 
պայքարի 
կանոնակարգերից և 
էթիկայի կանոններից բխող 
չափորոշիչները և 
ընթացակարգերը 
սահմանված են 

 Մասնավոր 
կազմակերպություններում 
բարեխիղճ վարքագծի 
կանոնակարգերի և 
շահերի բախման  
կարգավորման կանոնները 
ներդրված են 

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 
ՀՀ 
առևտրաարդյունա
բերական պալատ 
(Համաձայնությամ
բ) 

 ՀՀ 
Պետական 
բյուջե, 
Մասնավոր 
հատվածի 
մասնակցու
թյուն և 
համագործա
կցություն 

•  ՀՀ առևտրա-
արդյունաբերական 
պալատը 
տեղայնացրել է 
Առևտրի 
միջազգային 
պալատի (ԱՄՊ) 
կողմից ընդունված 
կոռուպցիայի դեմ 
պայքարի 
կանոնակարգերն և 
էթիկայի կանոնները 
(այո/ոչ) 
• ՀՀ առևտրա-
արդյունաբերական 
պալատը սահմանել 
է մասնավոր 
կազմակերպություն
ների համար 
օրինակելի 
(մոդելային) 
էթիկայի 
վարքականոն 
(այո/ոչ) 
• ՀՀ առևտրա-
արդյունաբերական 
պալատի կողմից 
բարեխիղճ 
առևտրային 
պրակտիկայի 
խրախուսման 
դեպքերի թվի 
հարաբերությունը 
նույն 



ժամանակահատվա
ծում պալատի 
կողմից կիրառված 
պարսավանքի և 
խրախուսման 
դեպքերի 
ընդհանուր 
թվաքանակին 
• Վարքագծի 
կանոնակարգերի և 
շահերի բախման  
կանխարգելման 
կանոններ 
սահմանած 
մասնավոր 
կազմակերպություն
ների թվի 
հարաբերությունը 
մասնավոր 
սեկտորում գործող 
կազմակերպություն
ների ընդհանուր 
թվաքանակին 

80.1 Խթանել պայմանագրային 
հարաբերություններում բարեխիղճ 
առևտրային պրակտիկայի կիրառումը 

Կազմակերպությունների 
ռեյտինգավորման և 
խրախուսման 
մեխանիզմները 
սահանված են 

Կիրառված 
խրախուսումներն ու 
ռեյտինգները դարձնել 
հանրային քննարկման 
առարկա 

 Պետություն-մասնավոր 
համագործակցության 
ներքո իրականացվող 
ծրագրեում ընդգրկել 
բացառապես “բարեխիղճ” 
որակվածներին 

 Պետություն-մասնավոր 
համագործակցության 
ներքո իրականացվող 
ծրագրեում ընդգրկել 
բացառապես “բարեխիղճ” 
որակվածներին 

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

80.2  Ներդնել ձեռնարկությունների 
ռեյտինգավորման համակարգեր՝ 
ինքնակարգավորման սկզբունքի 
շրջանակներում 

Աջակցել 
ձեռնարկությունների 
ռեյտինգավորման անկախ 
կազմակերպությունների, 
վեբ-կայքերի, ԶԼՄ-ների 
ձևավորմանը 

 Աջակցել համանման 
միջազգային 
համակարգերին 
ինտեգրումը 

 Մշակել և ներդնել 
մեխանիզմներ բարձր 
ռեյտինգով 
ձեռնարկություններին 
խրախուսելու համար 

 Մշակել և ներդնել 
մեխանիզմներ բարձր 
ռեյտինգով 
ձեռնարկություններին 
խրախուսելու համար 

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 
ՀՀ կենտրոնական 
բանկ 
ՀՀ ԿԱ Պետական 
Եկամուտների 
Կոմիտե 

      

  ՀՀ 
Պետական 
բյուջե, 
Մասնավոր 
հատվածի 
մասնակցու
թյուն և 
համագործա
կցություն  
  

80.  Խրախուսել առևտրային 
կազմակերպությունների և 
պետության միջև 
համագործակցությունը 

80.4  Պետական պաշտոնյա և 
գործարար հարաբերություններում 
ներդնել էլեկտրոնային կառավարման 
համակարգեր 

 Էլեկտրոնային 
կառավարման 
համակարգերի ներդրման 
հաստատված ծրագրի 
մեկնարկում  

 Ըստ ծրագրի` 
իրականացվում են նաև 
պետական կառավարմանը 
ոչ հատուկ 
գործառույթների 
պատվիրակում 

 Ձեռներեցության 
աջակցության 
ինստիտուցիոնալ 
կառույցների 
կարողությունների 
զարգացում 

 Ձեռներեցության 
աջակցության 
ինստիտուցիոնալ 
կառույցների 
կարողությունների 
զարգացում 

 ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

  

•  ՀՀ առևտրա-
արդյունաբերական 
պալատը կազմում և 
հրապարակում է 
բարեխիղճ 
առևտրային 
կենսափորձ 
ունեցող 
ձեռնարկություններ
ի ռեյտինգավորման 
ցանկը (այո/ոչ) 
•  Պետական 
պաշտոնյա և 
գործարար 
հարաբերություններ
ում  մատուցվող 
ընդհանուր 
ծառայություններու
մ էլեկտրոնային 
կառավարման 
համակարգերովիրա
կանացվող 
ծառայությունների 
տեսակարար կշիռը, 
տոկոս  
  

81. Արմատավորել 
ձեռնարկությունների 
կորպորատիվ 
կառավարման 
սկզբունքները 

81.1Օրենսդրորեն տարանջատել և 
հստակեցնել 
բաժնետերերի`սեփականատեր-
գործադիր տնօրեն 
փոխհարաբերությունները 

Միջազգային լավագույն 
փորձին 
համապատասխան 
կորպորատիվ 
կառավարման կամավոր 
կիրառման կանոնագիրքը 
մշակված է  
 
Ձեռնարկությունների  
տնօրենների խորհրդի 

Կորպորատիվ 
կառավարման 
կանոնագրքի ներդրում,  

Կորպորատիվ 
կառավարման 
կանոնագրքի ներդրման 
արդյունքների գնահատում 

Անհրաժեշտության 
դեպքում կանոնագրքի 
վերանայում։ Գործընթացի 
հետևողական 
շարունակում և 
կատարելագործում  

 ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

ՀՀ 
Պետական 
բյուջե, 
Մասնավոր 
հատվածի 
մասնակցու
թյուն և 
համագործա
կցություն  
 

•  Կորպորատիվ 
կառավարման 
կանոնագիրքը 
կիրառող 
կազմակերպություն
ների թիվը 
կազմակերպություն
ների ընդհանուր 
թվում, տոկոս 



պաշտոնական 
պարտականություններն ու  
հաշվետվողականության 
ընթացակարգերը 
սահմանված են 

81.2  Խթանել ձեռնարկությունների 
գործունեության 
հրապարակայնությունը 

Ձեռնարկությունների 
գործունեության 
հրապարակայնության 
մեխանիզմների մշակում 

Ձեռնարկությունների 
գործունեության 
հրապարակայնության 
մեխանիզմների ներդրում 

Ձեռնարկությունների 
գործունեության 
հրապարակայնության 
մեխանիզմների ներդրում 

Ձեռնարկությունների 
գործունեության 
հրապարակայնության 
մեխանիզմների ներդրում 

ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն 
ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

 

82.1  Զարգացնել 
համագործակցությունը առևտրի 
միջազգային պալատի հետ 

 Համագործակցութ յան 
ուղղությունների տարեկան 
ծրագրի ընդունում 
տարեսկզբին և 
արդյունքների ամփոփում` 
տարեվերջին 

Համագործակցության 
ուղղությունների տարեկան 
ծրագրի ընդունում 
տարեսկզբին և 
արդյունքների ամփոփում` 
տարեվերջին 

Համագործակցության 
ուղղությունների տարեկան 
ծրագրի ընդունում 
տարեսկզբին և 
արդյունքների ամփոփում` 
տարեվերջին 

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն, 
ՀՀ 
առևտրաարդյունա
բերական պալատ,  
ՀՀ Զարգացման 
Հայկական 
Գործակալություն 
ՀՀ Գործարարների 
և 
արդյունաբերողնե
րի միություն, 
(Համաձայնությամ
բ) 

82.2  Իրականացնել մասնավոր 
հատվածում կոռուպցիայի առաջարկի 
կրճատման, լավագույն միջազգային 
փորձի փոխանակում  

 Գործարարների շահերը ներկայացնող խոշոր կազմակերպությունների հետ 
համագործակցության հուշագրերի և համաձայնագրերի կնքում 
 
 

 ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն, 
ՀՀ 
առևտրաարդյունա
բերական պալատ, 
ՀՀ  
Գործարարների և 
արդյունաբերողնե
րի միություն, 
(Համաձայնությամ
բ) 

82.   Զարգացնել ՀՀ 
առևտրա-
արդյունաբերական 
պալատի, ինչպես նաև 
խոշոր գործարարների 
շահերը ներկայացնող այլ 
կազմակերպությունների 
կարողությունները 

82.3  Կազմակերպել կորպորատիվ 
կառավարման ուսումնական և 
վերապատրաստման դասընթացներ 

Մասնավոր հատվածի 
ներկայացուցիչների 
ակտիվ ընդգրում 
կորպորատիվ 
կառավարման 
կանոնագրքի մշակման և 
հանրային քննարկման 
գործընթացում 

Կորպորատիվ 
կառավարման ընդունված 
կաոնագրքի իրազեկման և 
լուսաբանման 
միջոցառումների 
իրականացում 

Ուսումնական 
հաստատության(ների) 
հետ համատեղ 
պարբերական 
դասընթացների 
կազմակերպման ծրագրի 
իրականացում 

Ուսումնական 
հաստատության(ների) 
հետ համատեղ 
պարբերական 
դասընթացների 
կազմակերպման ծրագրի 
իրականացում 

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն, 
ՀՀ 
առևտրաարդյունա
բերական պալատ, 
ՀՀ Գործարարների 
և 
արդյունաբերողնե
րի միություն 
(Համաձայնությամ
բ) 

 ՀՀ 
Պետական 
բյուջե, 
Մասնավոր 
հատվածի 
մասնակցու
թյուն և 
համագործա
կցություն  
 

•  ՀՀ առևտրա-
արդյունաբերական 
պալատի ու 
առևտրի 
միջազգային 
պալատի միջև 
կնքվել է 
փոխգործակցության 
պայմանագիր և/կամ 
ընդլայնվել է առկա 
համագործակցությ
ան ծավալները 
(այո/ոչ) 
•  
• Կորպորատիվ 
կառավարման 
ուսումնական և 
վերապատրաստմա
ն դասընթացներ 
անցած պետական 
մասնակցությամբ և 
մասնավոր 
ընկերությունների 
աշխատակիցների և 
ներկայացուցիչների 
թվի 
հարաբերությունը 
նույն 
ընկերությունում 
զբաղված 
աշխատակիցների 
ընդհանուր 
թվաքանակի 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ակնկալվող արդյունք Ռազմավարության 
դրույթներ Միջոցառում 2009թ. 2010թ. 2011թ. 2012թ. 

Պատասխանատու 
մարմին 

Ֆինանսավորման 
աղբյուրը 

Մոնիտորինգային 
 ցուցիչներ 

ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ 

Բարեխղճությունը հանրային ծառայությունում 

83.1 Ներառել պետական 
առևտրային և ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների 
կողմից մատուցվող 
ծառայությունները հանրային 
ծառայության շրջանակներում 

 ՀՀ հանրային 
ծառայությունների մասին 
նոր ռազմավարության 
նախագիծը հաստատվել է 
<Հանրային ծառայության 
մասին> ՀՀ օրենքի 
նախագիծը ներկայացվել 
է ՀՀ ԱԺ քննարկմանը 

Հանրային 
ծառայության մասին 
ՀՀ օրենքը 
գործողության մեջ է 
դրված 

  ՀՀ 
քաղաքացիական 
ծառայության 
խորհուրդ, 
ՀՀ 
կառավարության 
աշխատակազմ, 
ՀՀ պետական 
կառավարման 
համակարգի 
բարեփոխումների 
հանձնաժողով, 

ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպությո
ւններ 

83. Ամբողջականացնել հանրային 
ծառայության բոլոր տեսակների 
օրենսդրական կարգավորումը 

83.2 Սահմանել հանրային 
ծառայողների իրավունքների 
ու պարտականությունների, 
հավաքագրման, 
առաջխաղացման և 
պաշտոնաթողության, 
վարքագծի և շահերի բախման 
կանոնակարգման միասնական 
սկզբունքները 

 Հանրային ծառայողների 
իրավունքների ու 
պարտականությունների, 
հավաքագրման, 
առաջխաղացման և 
պաշտոնաթողության, 
վարքագծի և շահերի 
բախման 
կանոնակարգման 
միասնական 
սկզբունքները ներառված 
են ռազմավարության 
նախագծում 
Հանրային ծառայության 
մասին Օրենքի 
նախագիծը ներառում է 
համապատասխան 
դրույթները 

    ՀՀ 
քաղաքացիական 
ծառայության 
խորհուրդ, 
ՀՀ 
կառավարության 
աշխատակազմ, 
 ՀՀ պետական 
կառավարման 
համակարգի 
բարեփոխումների 
հանձնաժողով, 
 

ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպությո
ւններ 

• Նախքան ՀՀ «Հանրային 
ծառայության մասինե օրենքի 
ընդունումը պետական 
առևտրային և ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների կողմից 
մատուցվող ծառայությունների 
քանակի հարաբերությունը 
օրենքի ընդունումից հետո 
մատուցվող ծառայությունների 
թվին 

84. Ներդնել հանրային 
ծառայությունների որակի 
գնահատման և վերահսկողության 
մեխանզիմները 

84.1 Սահմանել միջազգային 
չափանիշներին 
համապատասխան հանրային 
ծառայությունների որակի 
չափորոշիչներ և 
ընթացակարգեր, այդ թվում` 
գործարքների և 
գործառնությունների 
ժամկետներ, գործառնական 
ծախքերի, ծառայությունների 
որակի վերաբերյալ 
քաղաքացիների ընկալման և 
բավարարվածության 
նվազագույն ցուցանիշներ 

   
 

Հանրային 
ծառայությունների որակի 
չափորոշիչների և գործող 
ընթացակարգերի 
համապատասխանությու
նը միջազգային 
չափանիշներին 
ուսումնասիրություններ, 
հարցումներ, ըստ 
ծառայության տեսակների  

 Ծառայությունների 
որակի հաստատված 
չափորոշիչներ ըստ 
ծառայության 
տեսակների 

Հանրային 
ծառայությունները 
կարգավորող 
պետական լիազոր 
մարմնի կողմից 
սահմանվել են 
հանրային 
ծառայությունների 
որակի 
չափորոշիչները  
 

 ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 
և 
համապատասխա
ն շահագրգիռ 
նախարարություն
ներ և պետական 
այլ մարմիններ 

ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպությո
ւններ 

• Քաղաքացիների կողմից 
հանրային ծառայությունների 
վերաբերյալ ներկայացված 
բողոքների թվի հարաբերությունը, 
նույն ժամանակահատվածում, 
պետական լիազոր մարմնի 
կողմից պատասխանատվության 
ենթարկված պետական 
առևտրային և ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների 
թվաքանակին 

• ՀՀ կառավարության կողմից 
սահմանվել են պետական 
առևտրային և ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների 
հաշվետվությունների կազմման և 
կատարողականների 
գնահատման կարգ/ ուղեցույց 



85. Ներդնել միասնական 
հանրային ծառայության 
արդյունավետ կառավարման 
ինստիտուտը 

85.1 Սահմանել միասնական 
հանրային ծառայության 
ոլորտում լիազոր մարմնի 
խնդիրները և գործառույթները, 
լիազորությունները, 
հաշվետվողականությունը և 
ընթացակարգերը 

  ՀՀ հանրային 
ծառայության մասին 
Օրենքի նախագիծը 
ներառում է միասնական 
լիազոր մարմնի 
վերաբերյալ դրույթը 

ՀՀ հանրային 
ծառայության 
ղեկավարման և 
քաղաքականության 
մշակման ու 
իրականացման 
միասնական լիազոր 
մարմնի ստեղծման 
մասին իրավական 
ակտերն ընդունվել են 

ՀՀ հանրային 
ծառայության 
ղեկավարման և 
քաղաքականության 
մշակման ու 
իրականացման 
միասնական 
լիազոր մարմինը 
գործում է և 
ապահովված է 
բյուջետային 
ֆինանսավորմամբ  

 ՀՀ 
քաղաքացիական 
ծառայության 
խորհուրդ , 
 ՀՀ 
կառավարության 
աշխատակազմ, 
ՀՀ պետական 
կառավարման 
համակարգի 
բարեփոխումների 
հանձնաժողով, 

ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպությո
ններ 

• Ստեղծվել է ՀՀ հանրային 
ծառայության ղեկավարման և 
քաղաքականության մշակման ու 
իրականացման միասնական 
լիազոր մարմին (այո/ոչ) 

86.1 Միասնականացնել 
պետական ծառայություն 
մրցույթային հիմունքներով 
աշխատանքի ընդունման 
ընթացակարգերը 

    Պետական 
ծառայության 
ղեկավարման լիազոր 
մարմնի կողմից 
սահմանվել են 
մրցույթի շեմը 
հաղթահարած 
պաշտոնի 
հավակնորդներից 
մեկի ընտրության և 
նշանակման հստակ 
չափորոշիչներ 

Հանրային 
ծառայության 
լիազոր մարմնի 
համապատասխան 
իրավական ակտերն 
ընդունված են 

ՀՀ 
քաղաքացիական 
ծառայության 
խորհուրդ, ՀՀ 
կառավարության 
աշխատակազմ, 
ՀՀ պետական 
կառավարման 
հաակարգի 
բարեփոխումների 
հանձնաժողով,  

ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպությո
ւններ 

86. Նվազեցնել քաղաքական 
պաշտոնյաների դերը 
մասնագիտական անձնակազմի 
ձևավորման, միանձյա 
հայեցողական որոշումների 
կայացման գործում 

86.2 Համապատասխան 
մարմնի աշխատակազմի 
ղեկավարին ճանաչել թափուր 
պաշտոնների համալրման 
պատասխանատու 

  Սույն դրույթը ներառված 
է Հանրային ծառայության 
մասին օրենքի 
նախագծում 

 Համապատասխան 
մարմնի 
աշխատակազմի 
ղեկավարները 
գործնականում 
ամբողջությամբ 
իրականացնում են 
թափուր պաշտոնների 
համալրման 
գործընթացը 

   ՀՀ 
քաղաքացիական 
ծառայության 
խորհուրդ ,  
ՀՀ 
կառավարության 
աշխատակազմ, 
ՀՀ պետական 
կառավարման 
համակարգի 
բարեփոխումների 
հանձնաժողով,  

ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպությո
ւններ 

• Կուսակցական 
պատկանելիություն ունեցող 
պետական ծառայողների 
թվաքանակի հարաբերությունը 
պետական ծառայողների 
ընդհանուր թվին (որքան մոտ է 
զրոին այնքան ցածր է 
քաղաքական կոնյուկտուրայի 
ազդեցության մակարդակը) 

• Աշխատակազմի ղեկավարի 
կողմից նշանակվող պետական 
ծառայության պաշտոնների թվի 
հարաբերակցությունը ընդամենը 
պաշտոնների թվին 

87. Կրճատել հանրային 
ծառայողների թափուր 
պաշտոնների համալրման 
ընթացակարգերում առկա 
կոռուպցիոն ռիսկերը 

87.1 Պատվիրակել հանրային 
ծառայողների թափուր 
պաշտոնների համալրման, 
թեստավորման և գիտելիքների 
գնահատման փուլի 
կազմակերպչական 
աշխատանքները 

   Քաղաքացիական 
ծառայության մասով, 
համապատասխան 
փոփոխություններ 
քաղաքացիական 
ծառայության մասին 
օրենքում 
Քաղաքացիական 
ծառայողների թափուր 
պաշտոնների 
համալրման, 
թեստավորման և 
գիտելիքների 
գնահատման փուլի 
կազմակերպչական 
աշխատանքները 
իրականացվում են 
համապատասխան 
պետական 
մարմիններում 

 պետական և 
համայնքային 
ծառայության լիազոր 
մարմինների 
համապատասխան 
օրենսդրական 
ակտերում 
փոփոխություններ 

Պետական 
ծառայության 
մրցութային 
ատեստավորման 
գործընթացների 
իրականացման և 
գիտելիքների 
գնահատման 
գործառույթները 
պատվիրակվել են 
մասնագիտացած 
ինստիտուտներին 
 

 ՀՀ 
քաղաքացիական 
ծառայության 
խորհուրդ, ՀՀ 
կառավարության 
աշխատակազմ, 
Պետական 
ծառայության 
ղեկավարման 
լիազոր 
մարմիններ, 
 

 ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպությո
ւններ 

• Պետական ծառայությունում, նոր 
ընթացակարգերի վրա 
խարսխված, պաշտոնեական 
առաջխաղացման դեպքերի թվի 
հարաբերությունը պետական 
ծառայողների ամբողջ 
թվաքանակին 

• Պետական ծառայության 
ղեկավարման լիազոր մարմնի 
կողմից դիտարկված բողոքների 
թվի հարաբերությունը ստացված 
բողոքների ընդհանուր 
թվաքանակին 



87.2 Ճանաչել 
համապատասխան գիտական 
և ուսումնական 
հաստատությունների կողմից 
այդ բնագավառում տրված 
որակավորման վկայականները 

   Հանրային ծառայության 
մասին օրենքի 
նախագիծը ներառում է 
այս դրույթը 

Պետական և 
համայնքային 
ծառայության լիազոր 
մարմինների 
համապատասխան 
օրենսդրական 
ակտերում 
փոփոխություններ 

Հանրային 
ծառայության 
լիազոր մարմնի 
համապատասխան 
օրենսդրական 
նախագծեր 

ՀՀ 
քաղաքացիական 
ծառայության 
խորհուրդ, 
Պետական 
ծառայության 
ղեկավարման 
լիազոր 
մարմիններ, 

 ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպությո
ւններ 

87.3 Ապակենտրոնացնել 
հանրային ծառայողների 
թափուր պաշտոնների 
թեկնածուների ընտրության 
հարցազրույցների փուլի 
աշխատանքները 
համապատասխան պետական 
կառավարման մարմիններ 

 Օրենսդրական 
փոփոխություններ 
քաղաքացիական 
ծառայությունում մրցույթ
ների իրականացման նոր 
ապակենտրոնացված 
համակարգի ներդրման 
գործում  
Հանրային ծառայության 
մասին օրենքը ներառում 
է հանրային 
ծառայողների թափուր 
պաշտոնների 
թեկնածուների 
ընտրության 
հարցազրույցների փուլի 
աշխատանքներըի 
ապակենտրոնացման 
դրույթները 

 Համապատասխան 
պետական և 
համայնքային լիազոր 
մարմիններն 
իրականացնում են 
թափուր պաշտոնների 
թեկնածուների 
ընտրության 
հարցազրույցների 
փուլի 
աշխատանքները 
ամբողջությամբ 

 Համապատասխան 
պետական և 
համայնքային 
լիազոր 
մարմիններն 
իրականացնում են 
թափուր 
պաշտոնների 
թեկնածուների 
ընտրության 
հարցազրույցների 
փուլի 
աշխատանքները 
ամբողջությամբ 

ՀՀ 
քաղաքացիական 
ծառայության 
խորհուրդ, 
ՀՀ 
կառավարության 
աշխատակազմ, 
 ՀՀ պետական 
կառավարման 
համակարգի 
բարեփոխումների 
հանձնաժողով,  
 

 ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպությո
ւններ 

87.4 Ներդնել հանրային 
ծառայողների թափուր 
պաշտոնների թեկնածուների 
ընտրության հարցազրույցների 
գնահատման բալային 
համակարգ և մրցույթում 
հաղթող թեկնածուի 
ընտրության կոլեգիալ կարգ 

   Հանրային ծառայության 
մասին օրենքը ներառում 
է այս դրույթը 

 Սահմանվել են 
հանրային 
ծառայության 
մրցութային, 
ատեստավորման, 
հարցազրույցների 
փուլի գնահատման 
բալային համակարգի 
համապատասխան 
օրենսդրական 
փոփոխություններն 

Պետական և 
համայնքային 
ծառայության 
լիազոր 
մարմինների 
կողմից 
իրականացվում են 
թափուր 
պաշտոնների 
թեկնածուների 
ընտրության 
հարցազրույցների 
գնահատման 
բալային համակարգ 
և մրցույթում 
հաղթող թեկնածուի 
ընտրության 
կոլեգիալ կարգը  

ՀՀ 
քաղաքացիական 
ծառայության 
խորհուրդ, ՀՀ 
կառավարության 
աշխատակազմ, 
 ՀՀ պետական 
կառավարման 
համակարգի 
բարեփոխումների 
հանձնաժողով,  
ՀՀ հանրային 
ծառայության 
լիազոր մարմին 

ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպությո
ւններ 



88. Բարձրացնել հանրային 
ծառայողների 
հաշվետվողականության 
մակարդակը 

88.1 Ներդնել ծառայողների 
ըստ աշխատանքային 
ծրագրերի կատարողականի 
արդյունքների գնահատման 
վրա հիմնված 
վարձատրության, 
խրախուսման և 
պաշտոնեական 
առաջխաղացման 
փոխկապակցված համակարգ 

 Պետական կառավարման 
մարմիններում 
փորձնական կարգով 
ներդրված տարեկան 
աշխատանքային 
ծրագրերի համակարգ 
Պետական ծառայության 
բոլոր լիազոր 
մարմինների համար 
սահմանվել են պետական 
ծառայողների 
հաշվետվությունների 
կազմման և 
կատարողականների 
գնահատման կարգն ու 
ուղեցույցը։  
 
Փորձնական կարգով 
գործում է 
կատարողականի 
արդյունքների 
գնահատման վրա 
հիմնված 
վարձատրության և 
խրախուսման 
համակարգը 

 Ծառայողների ըստ 
աշխատանքային 
ծրագրերի 
կատարողականի 
արդյունքների 
գնահատման վրա 
հիմնված 
վարձատրության, 
խրախուսման և 
պաշտոնեական 
առաջխաղացման 
փոխկապակցված 
համակարգը 
ներդրված է բոլոր 
պետական 
կառավարման 
մարմիններում 

 Ծառայողների ըստ 
աշխատանքային 
ծրագրերի 
կատարողականի 
արդյունքների 
գնահատման վրա 
հիմնված 
վարձատրության, 
խրախուսման և 
պաշտոնեական 
առաջխաղացման 
փոխկապակցված 
համակարգը 
ներդրված է բոլոր 
համայնքային 
կառավարման 
մարմիններում 

 ՀՀ 
կառավարության 
աշխատակազմ, 
ՀՀ պետական 
կառավարման 
համակարգի 
բարեփոխումների 
հանձնաժողով, ՀԲ 
պետական 
հատվածի 
արդիականացմա
ն ծրագիր 

ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպությո
ւններ, ՀԲ 

• Հանրային ծառայությունում, ըստ 
աշխատանքային ծրագրերի 
կատարողականի արդյունքներով 
վարձատրության և պաշտոնական 
առաջխաղացման դեպքերի թվի 
հարաբերությունը պետական 
ծառայողների ամբողջ 
թվաքանակին 

 

89. Ամբողջականացնել պետական 
և համայնքային ծառայողների 
վերապատրաստման ծրագրերը 

89.1 Պետական և համայնքային 
ծառայողների պարտադիր 
վերապատրաստման 
ծրագրերում ընդգրկել 
պետական ծառայողների 
գործունեության 
սահմանափակումների, 
վարքագծի կանոնների և 
շահերի բախման 
կարգավորման, արդյունավետ 
հաղորդակցության, 
ծառայությունների 
մատուցման, 
տեղեկատվության 
ազատության, կոռուպցիայի 
կանխարգելման միջոցների և 
համանման այլ թեմաներով 
դասընթացներ 

  Պետական ծառայողների 
գործունեության 
սահմանափակումների, 
վարքագծի կանոնների և 
շահերի բախման 
կարգավորման, 
արդյունավետ 
հաղորդակցության, 
ծառայությունների 
մատուցման, 
տեղեկատության 
ազատության, 
կոռուպցիայի 
կանխարգելման 
միջոցների վերաբերյալ 
վերապատրաստման 
թեմաների մշակում։  

Պետական և 
համայնքային 
ծառայության լիազոր 
մարմինների 
առնվազն կեսի կողմից 
հաստատված է 
վերապատրաստման 
թեմատիկ պլանները 

 Բոլոր պետական և 
համայնքային 
ծառայության 
լիազոր 
մարմինների 
կողմից 
հաստատված է 
վերապատրաստմա
ն ծրագրերը 

 ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարություն, 
ՀՀ 
քաղաքացիական 
ծառայության 
խորհուրդ,  
ՀՀ պետական 
կառավարման 
շահագրգիռ այլ 
մարմիններ 

 ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպությո
ւններ 

•  Պետական ծառայության 
ղեկավարման լիազոր 
մարմնի/մարմինների կողմից 
հաստատված պարտադիր 
վերապատրաստման թեմատիկ 
պլաններում ներառվել են` 
պետական ծառայողների 
գործունեության 
սահմանափակումների, 
վարքագծի կանոնների և շահերի 
բախման կարգավորման, 
արդյունավետ հաղորդակցության, 
ծառայությունների մատուցման ու 
տեղեկատության ազատության 
վերաբերյալ թեմաներ (այո/ոչ) 

90. Կրճատել պետական և 
համայնքային ծառայության 
գործառույթներով 
պայմանավորված կոռուպցիոն 
ռիսկերը 

90.1 Ներդնել պետական և 
համայնքային ծառայության 
գործառույթներով 
պայմանավորված կոռուպցիոն 
ռիսկերի կանխարգելման, 
բացահայտման և 
պատասխանատվության 
միջոցների կիրառման 
վերաբերյալ 
վերապատրաստման առանձին 
դասընթացների, կրթական 
ծրագրերի կազմակերպման, 
պետական և համայնքային 
ծառայության 
ընթացակարգերը մանրամասն 
նկարագրող ուղեցույցներ 

   վերապատրաստման 
առանձին 
դասընթացների, 
կրթական ծրագրեր ու 
նկարագրող 
ուղեցույցերով 
կազմակերպվող 
պետական և 
համայնքային 
պարտադիր 
վեապատրաստման 
դասընթացներ 

 վերապատրաստման 
առանձին 
դասընթացների, 
կրթական ծրագրերն 
նկարագրող 
ուղեցույցերով 
կազմակերպվող 
պետական և 
համայնքային 
վերապատրաստման 
դասընթացներ 

 վերապատրաստմա
ն առանձին 
դասընթացների, 
կրթական ծրագրերն 
նկարագրող 
ուղեցույցներ 
մշակված են և 
կիրառվում են 

  ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարություն, 
ՀՀ 
քաղաքացիական 
ծառայության 
խորհուրդ,  
այլ պետական 
կառավարման 
մարմիններ 

 ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպությո
ւններ 

• Կոռուպցիայի հիմնախինդիրն ու 
հակակոռուպցիոն 
քաղաքականությունը լուսաբանող 
թեմաներով վերապատրաստում 
իրականացնող ուսումնական 
հաստատությունների թվի 
հարաբերությունը պետական 
ծառայության ղեկավարման 
լիազոր մարմնի/մարմինների 
կողմից վերապատրաստման 
իրավունք ստացած ուսումնական 
հաստատությունների ընդհանուր 
թվաքանակին (որքան մոտ է 
մեկին այնքան արդյունավետ է 
իրականացվել տվյալ 



միջոցառումը) 

91. Բարձրացնել հանրային 
ծառայության համակարգում 
վարձատրության մակարդակի 
մրցունակությունը 

91.1 Սահմանել պետական և 
համայնքային ծառայողների 
վարձատրության 
միջնաժամկետ և 
երկարաժամկետ 
քաղաքականությունը 

  Հաստատված է հանրային 
ծառայության 
վարձատրության 
ռազմավարություն և 
միջոցառումների ծրագիր  

 Արդյունքները ըստ 
հաստատված 
ծրագրային 
դրույթների 

Արդյունքներն ըստ 
հաստատված 
ծրագրային 
դրույթների 

 ՀՀ աշխատանքի 
և սոցիալական 
հարցերի 
նախարարություն, 
ՀՀ էկոնոմիկայի, 
ՀՀ ֆիանանսների , 
նախարարություն
ներ, 
ՀՀ 
քաղաքացիական 
ծառայության 
խորհուրդ 
շահագրգիռ 
պետական 
կառավարման այլ 
մարմիններ 

 ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպությո
ւններ 

•  Մեծացել են հանրային 
ծառայողների հավելավճարների 
ու պարգեվավճարների չափերը 
(այո/ոչ) 

• Հանրային ծառայողների միջին 
աշխատավարձի 
հարաբերությունը մասնավոր 
հատվածի միջինի նկատմամբ/ 
համապատասխանություն 

92.1 Սահմանմանել դատական, 
դատախազական, հարկային, 
մաքսային, ոստիկանության, 
ազգային անվտանգության 
ծառայությունների, 
քաղաքական և հայեցողական 
առանձին պաշտոնների 
համար վարձատրության, 
նյութական և բարոյական 
խրախուսման առավել 
նպաստավոր պայմաններ և 
դրանց համարժեք 
վերահսկողության 
մեխանիզմներ ու 
պատասխանատվության 
առավել խիստ միջոցներ 

  Դրույթը ներառված է 
հանրային ծառայության 
վարձատրության 
ռազմավարությունում և 
ծրագրում  

Արդյունքները ըստ 
հաստատված 
ծրագրային 
դրույթների, 
 
Պետական տարբեր 
ծառայությունները 
կարգավորող 
օրենսդրություններում 
կատարվել են 
նյութական 
պատժամիջոցները 
խստացնող 
փոփոխություններ 

Արդյունքները ըստ 
հաստատված 
ծրագրային 
դրույթների, 
 
Պետական տարբեր 
ծառայությունները 
կարգավորող 
օրենսդրություններո
ւմ կատարվել են 
նյութական 
պատժամիջոցները 
խստացնող 
փոփոխություններ 

 ՀՀ աշխատանքի 
և սոցիալական 
հարցերի 
նախարարություն, 
ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 
ՀՀ ֆիանանսների, 
նախարարություն,  
ՀՀ 
կառավարությանն 
առընթեր 
պետական 
եկամուտների 
կոմիտե, 
 ՀՀ 
Ոստիկանություն, 
ՀՀ ազգային 
անվտագության 
ծառայություն, 
 ՀՀ գլխավոր 
դատախազություն  
ՀՀ պետական 
կառավարման այլ 
մարմիններ 

 ՀՀ պետական 
բյուջե,  

92. Ներդնել խրախուսման և 
պատասխանատվության 
համարժեք մեխանիզմներ 
հանրային ծառայությունների 
առավել մեծ կոռուպցիոն ռիսկեր 
պարունակող բնագավառներում 

92.2 Միջնաժամկետ 
հատվածում կիրառել 
վարձատրության և 
խրախուսման 
արտաբյուջետային ֆոնդեր  

 Դրույթը ներառված է ՀՀ 
հանրային ծառայության 
վարձատրության 
միջնաժամկետ և 
երկարաժամկետ 
քաղաքականության 
ռազմավարությունում և 
ծրագրում  

Արդյունքները ըստ 
հաստատված 
ծրագրային 
դրույթների 

Արդյունքները ըստ 
հաստատված 
ծրագրային 
դրույթների 

 ՀՀ աշխատանքի 
և սոցիալական 
հարցերի 
նախարարություն 

 ՀՀ պետական 
բյուջե, ՀՀ 
ֆինանսների 
նախարարությու
ն 

• Պետական ծառայությունում, նոր 
ընթացակարգերի վրա 
խարսխված, պաշտոնանկության 
դեպքերի թվի հարաբերությունը 
պետական ծառայողների 
ամբողջական թվաքանակին 

• Վարքագծի և շահերի բախման 
կանոնակարգերը խախտելու 
համար կիրառված սանկցիաների 
թվի հարաբերությունը 
կոռուպցիոն մեղադրանքներ 
պարունակող հայցադիմումների 
ընդհանուր թվաքանակին 



93.1 Սահմանել քաղաքական, 
հայեցողական և հանրային այլ 
ծառայողների վարքագծի և 
շահերի բախման 
կանոնակարգման միասնական 
սկզբունքները և կանոնները, 
վարքագծի կոնկրետ 
կանոնների խախտումների 
համար 
պատասխանատվություն 

  
 

Հանրային ծառայողների 
էթիկայի կանոնների և 
շահերի բախման 
վերաբերյալ 
ռազմավարություն և 
ծրագիր,  
Ընդունվել է էթիկայի 
կանոնների և շահերի 
հայտարարագրման 
մասին օրենք, որում 
ներառված է, նաև 
պետական 
պաշտոնյաների գույքի և 
եկամուտների 
հայտարարագրման 
ընթացակարգերը  
 
ՀՀ կառավարության 
կողմից ընդունվել է 
պետական 
պաշտոնյաների 
միասնական 
վարքականոն ԵԽ 
նախարարների կոմիտեի 
կողմից առաջադրված 
մոդելային վարքականոնի 
հիման վրա 

Արդյունքներն ըստ 
Հանրային 
ծառայողների էթիկայի 
կանոնների և շահերի 
բախման վերաբերյալ 
ռազմավարության և 
ծրագրի 
 
 Հանրային 
ծառայության բոլոր 
մակարդակներում 
ներդրվել է շահերի 
հայտարարագրման 
ընթացակարգեր 

 Արդյունքներն ըստ 
Հանրային 
ծառայողների 
էթիկայի կանոնների 
և շահերի բախման 
վերաբերյալ 
ռազմավարություն և 
ծրագիր 
 

ՀՀ 
քաղաքացիական 
ծառայության 
խորհուրդ, 
 ՀՀ 
կառավարության 
աշխատակազմ, 
ՀՀ կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի 
խորհուրդ, 
անկախ 
փորձագետներ 
 

ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպությո
ւններ, Համաշխա
րհային բանկ 

93.2 Պետական 
պաշտոնյաների գույքի և 
եկամուտների 
հայտարարագրման գործող 
համակարգը ներառել շահերի 
հայտարարագրման 
միասնական համակարգում 

 Դրույթը ներառված է 
Հանրային ծառայողների 
էթիկայի կանոնների և 
շահերի բախման 
վերաբերյալ 
ռազմավարությունում և 
ծրագրում 
Էթիկայի կանոնների և 
շահերի բախման մասին 
օրենքում ներառված է 
նաև պետական 
պաշտոնյաների գույքի և 
եկամուտների 
հայտարարագրման 
ընթացակարգերը 

Պետական 
պաշտոնյաների գույքի 
և եկամուտների 
հայտարարագրման 
համակարգի 
պատասխանատու 
լիազոր մարմին է 
ճանաչված էթիկայի 
կանոնների և շահերի 
բախման հարցերով 
մասնագիտացված 
պետական լիազոր 
մարմինը 

  ՀՀ 
քաղաքացիական 
ծառայության 
խորհուրդ, 
 ՀՀ 
կառավարության 
աշխատակազմ, 
ՀՀ կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի 
խորհուրդ, 
անկախ 
փորձագետներ 
 

 ՀՀ պետական 
բյուջե 

93. Ամբողջականացնել և 
օպտիմալացնել հանրային 
ծառայողների վարքագծի և 
շահերի բախման կարգավորումը 

93.3 Ներդնել վարքագծի և 
շահերի բախման 
կանոնակարգման առավել 
խիստ կանոններ և 
ընթացակարգեր հանրային 
ծառայությունների առավել մեծ 
կոռուպցիոն ռիսկեր 
պարունակող 
բնագավառներում, այդ թվում՝ 
դատական, դատախազական, 
հարկային, մաքսային, 
ոստիկանության, ազգային 
անվտանգության 
ծառայությունների, 
քաղաքական և հայեցողական 
առանձին պաշտոնների 
համար 

  Դրույթը ներառված է 
Հանրային ծառայողների 
էթիկայի կանոնների և 
շահերի բախման 
վերաբերյալ 
ռազմավարությունում և 
ծրագրում 
էթիկայի կանոնների և 
շահերի բախման մասին 
օրենքը ներառում է 
համապատասխան 
ընթացակարգերը 
 

 Համապատասխան 
փոփոխություններ են 
կատարված 
օրենսդրական մյուս 
փաստաթղթերում 

  ՀՀ 
քաղաքացիական 
ծառայության 
խորհուրդ, 
ՀՀ 
կառավարության 
աշխատակազմ, 
ՀՀ կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի 
խորհուրդ, 
անկախ 
փորձագետներ 
 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

•  Պետական պաշտոնյաների 
հայտարարագրված փաստացի 
աշխատավարձի և եկամուտների 
հարաբերությունը (որքան մոտ է 
մեկին այնքան նվազ է 
կոռուպցիոն ռիսկի 
հավանականությունը) 

 



93.5 Խստացնել նվերների 
ստացման և տրամադրման 
կանոններն ու 
սահմանափակումները  

 Դրույթը ներառված է 
Հանրային ծառայողների 
էթիկայի կանոնների և 
շահերի բախման մասին 
ռազմավարությունում և 
ծրագրում  
Հանրային ծառայողների 
էթիկայի կանոնների և 
շահերի բախման մասին 
օրենքի նախագիծը 
կանոնակարգում է 
նվերների ստացման և 
տրամադրման 
կանոններն ու 
սահմանափակումները 

Նվերների ստացման և 
տրամադրման 
կանոններն ու 
սահմանափակումներ
ի վերաբերյալ 
օրենսդրական 
նախագծերը մշակված 
են 

Նվերների 
ստացման և 
տրամադրման 
կանոններն ու 
սահմանափակումն
երը գործում են 

ՀՀ 
քաղաքացիական 
ծառայության 
խորհուրդ, 
 ՀՀ 
կառավարության 
աշխատակազմ, 
ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն, 
ՀՀ 
արդարադատությ
ան 
նախարարություն, 
ՀՀ կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի 
խորհուրդ, 
անկախ 
փորձագետներ 

 ՀՀ պետական 
բյուջե 

93.6 Ներդնել հանրային 
ծառայողների այլ 
գործունեությամբ զբաղվելը 
բացառող կարգ 

 Դրույթը ներառված է 
Հանրային ծառայողների 
էթիկայի կանոնների և 
շահերի բախման մասին 
ռազմավարությունում և 
ծրագրում  
Հանրային ծառայողների 
էթիկայի կանոնների և 
շահերի բախման մասին 
օրենքի նախագիծը 
կանոնակարգում է 
հանրային ծառայողների 
այլ գործունեությամբ 
զբաղվելը բացառող 
շրջանակները 

Հանրային 
ծառայողների այլ 
գործունեությամբ 
զբաղվելը բացառող 
օրենսդրական 
նախագծերը մշակված 
են  

 Հանրային 
ծառայողների այլ 
գործունեությամբ 
զբաղվելը բացառող 
կանոններն ու 
սահմանափակումն
երը գործում են 

ՀՀ 
քաղաքացիական 
ծառայության 
խորհուրդ, 
ՀՀ 
կառավարության 
աշխատակազմ, 
ՀՀ 
արդարադատությ
ան 
նախարարություն, 
ՀՀ կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի 
խորհուրդ, 
անկախ 
փորձագետներ 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

93.7 Խրախուսել հանրային 
ծառայողների վարքագծի 
կանոնների խախտումների և 
շահերի բախումների 
վերաբերյալ տեղեկություններ 
հայտնողներին և ներդնել 
նրանց պաշտպանության 
համակարգեր 

 Դրույթը ներառված է 
Հանրային ծառայողների 
էթիկայի կանոնների և 
շահերի բախման մասին 
ռազմավարությունում և 
ծրագրում 
 Հանրային ծառայողների 
էթիկայի կանոնների և 
շահերի բախման մասին 
օրենքի նախագիծը 
կանոնակարգում է 
հանրային ծառայողների 
վարքագծի կանոնների 
խախտումների և շահերի 
բախումների վերաբերյալ 
տեղեկություններ 
հայտնողներին և նրանց 
պաշտպանության 
շրջանակները 

 Ընդունվել է 
տեղեկություն 
հայտնողների և նրանց 
պաշտպանության 
մասին ՀՀ օրենքը  

Տեղեկություն 
հայտնողների և 
նրանց 
պաշտպանության 
մասին ՀՀ օրենքը 
դրված է 
գործողության մեջ 

ՀՀ 
քաղաքացիական 
ծառայության 
խորհուրդ, 
ՀՀ 
կառավարության 
աշխատակազմ,  
ՀՀ կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի 
խորհուրդ, 
անկախ 
փորձագետներ 
 

 ՀՀ պետական 
բյուջե 



93.8 Ներդնել քաղաքական, 
հայեցողական և ղեկավար և 
բարձրագույն խմբի, գլխավոր և 
առաջատար խմբերի 
պաշտոնների, կոռուպցիոն մեծ 
ռիսկեր պարունակող 
ծառայությունների և 
գործառույթներ իրականացնող 
պաշտոնների, և որոշումների 
կայացման գործընթացներում 
չընդգրկված հանրային 
ծառայողների նկատմամբ 
հայտարարագրման 
տարբերակված համակարգ 

  Դրույթը ներառված է 
Հանրային ծառայողների 
էթիկայի կանոնների և 
շահերի բախման մասին 
ռազմավարությունում և 
ծրագրում  
Հանրային ծառայողների 
էթիկայի կանոնների և 
շահերի բախման մասին 
օրենքի նախագիծը 
կանոնակարգում է 
քաղաքական, 
հայեցողական և 
ղեկավար և բարձրագույն 
խմբի, գլխավոր և 
առաջատար խմբերի 
պաշտոնների, 
կոռուպցիոն մեծ ռիսկեր 
պարունակող 
ծառայությունների և 
գործառույթներ 
իրականացնող 
պաշտոնների, և 
որոշումների կայացման 
գործընթացներում 
չընդգրկված հանրային 
ծառայողների 
հայտարարագրման 
տարբերակված 
համակարգը 

Շահերի բախման 
հայատարարագրման 
համակարգը 
ձևավորված է և 
գործում է պետական 
կառավարման 
մարմիններում 

 Արդյունքներն ըստ 
ծրագրի 

ՀՀ 
քաղաքացիական 
ծառայության 
խորհուրդ, 
ՀՀ 
կառավարության 
աշխատակազմ,  
ՀՀ կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի 
խորհուրդ, 
անկախ 
փորձագետներ 
 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

94. Ներդնել հանրային 
ծառայողների վարքագծի 
կանոնների և շահերի 
հայտարարագրման համակարգի 
արդյունավետ կառավարման 
ապակենտրոնացված 
ինստիտուցիոնալ մոդել 

94.1 Սահմանել հանրային 
ծառայողների վարքագծի 
կանոնների և շահերի 
հայտարարագրման 
համակարգի կառավարման 
կենտրոնական լիազոր մարմնի 
խնդիրները և գործառույթները, 
լիազորությունները, 
հաշվետվողականությունը և 
ընթացակարգերը 

  Դրույթը ներառված է 
Հանրային ծառայողների 
էթիկայի կանոնների և 
շահերի բախման մասին 
ռազմավարությունում և 
ծրագրում  
Հանրային ծառայողների 
էթիկայի կանոնների և 
շահերի բախման մասին 
օրենքի նախագիծը 
կանոնակարգում է 
հանրային ծառայողների 
վարքագծի կանոնների և 
շահերի 
հայտարարագրման 
համակարգի 
կառավարման 
կենտրոնական լիազոր 
մարմնի խնդիրները և 
գործառույթները, 
լիազորությունները, 
հաշվետվողականություն
ը 

Հանրային 
ծառայողների 
վարքագծի կանոնների 
և շահերի 
հայտարարագրման 
համակարգի 
կառավարման 
կենտրոնական 
լիազոր մարմնի 
ստեղծման մասին 
օրենսդրական 
նախագծեր 

 Յուրաքանչյուր 
պետական 
կառավարչական 
հիմնարկում 
ստեղծվել է շահերի 
հայտարարագրման 
ռեեստր 

ՀՀ 
քաղաքացիական 
ծառայության 
խորհուրդ, 
ՀՀ 
կառավարության 
աշխատակազմ,  
ՀՀ կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի 
խորհուրդ, 
անկախ 
փորձագետներ 
 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

• Էթիկայի հանձնաժողովներ 
ստեղծած պետական 
կառավարչական հիմնարկների 
թվի հարաբերությունը ՀՀ 
պետական կառավարչական 
հիմնարկների ընդհանուր 
թվաքանակին 



94.2 Յուրաքանչյուր պետական 
մարմնում ստեղծել էթիկայի 
հանձնաժողով 

 Պետական ծառայության 
ղեկավարման լիազոր 
մարմնի/մարմինների 
կողմից հաստատվել է 
էթիկայի 
հանձնաժողովների 
օրինակելի 
կանոնակարգը, 
յուրաքանչյուր մարմնում 
պարտադիր կիրարկման 
նախապայմանով 
Էթիկայի 
հանձնաժողովներ են 
ստեղծված պետական 
կառավարման և 
քաղաքային 
համայնքային 
մարմինների կեսում 

 Էթիկայի 
հանձնաժողովներ են 
ստեղծված պետական 
կառավարման և 
քաղաքային 
համայնքային բոլոր 
մարմիններում 

  ՀՀ 
քաղաքացիական 
ծառայության 
խորհուրդ, 
ՀՀ 
կառավարության 
աշխատակազմ,  
 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

94.3 Աշխատակազմի 
ղեկավարին ճանաչել տվյալ 
մարմնում վարքագծի 
կանոնների ներդրման, շահերի 
հայտարարագրման ռեեստրի 
ստեղծման ու վարման, 
ընթացակարգերի 
պահպանման նկատմամբ 
վերահսկողության, էթիկայի և 
շահերի բախման հարցերով 
հաշվետվության 
պատրաստման 
պատասխանատու պաշտոնյա  

 Դրույթը ներառված է 
Հանրային ծառայողների 
էթիկայի կանոնների և 
շահերի բախման մասին 
ռազմավարությունում և 
ծրագրում 
Հանրային ծառայողների 
էթիկայի կանոնների և 
շահերի բախման մասին 
օրենքի նախագիծը 
կանոնակարգում է 
աշխատակազմի 
ղեկավարի տեղն ու դերը 
տվյալ պետական 
կառավարման մարմնում 
վարքագծի կանոնների 
ներդրման, շահերի 
հայտարարագրման 
ռեեստրի ստեղծման 
վարման ու պահպանման 
նկատմամբ 
վերահսկողության, 
էթիկայի և շահերի 
բախման հարցերով 
հաշվետվության 
պատրաստման 
հարցերում 

Պետական 
կառավարման 
մարմինների և 
քաղաքային 
համայնքների 
ղեկավարների 
աշխտակազմի 
ղեկավարներն 
իրականացնում են 
Հանրային 
ծառայողների էթիկայի 
կանոնների և շահերի 
բախման մասին 
օրենքով սահմանված 
գործառույթներն 

 Արդյունքներն ըստ 
ծրագրի 

ՀՀ 
քաղաքացիական 
ծառայության 
խորհուրդ, 
ՀՀ 
կառավարության 
աշխատակազմ,  
ՀՀ կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի 
խորհուրդ, 
անկախ 
փորձագետներ 
 

ՀՀ պետական 
բյուջե 



95.1 Ներդնել շահերի 
հայտարարագրման, 
վարքագծի կանոնների և 
էթիկայի նորմերի ու դրանց 
ընթացակարգերի, 
խախտումների, դեպքերի ու 
փաստերի մասին 
տեղեկացման, բացահայտման 
և կիրառվող 
պատժամիջոցների 
վերաբերյալ գործնական 
ուղեցույցներ  

 Դրույթը ներառված է 
Հանրային ծառայողների 
էթիկայի կանոնների և 
շահերի բախման մասին 
ռազմավարությունում և 
ծրագրում  
Շահերի 
հայտարարագրման, 
վարքագծի կանոնների և 
էթիկայի նորմերի ու 
դրանց ընթացակարգերի, 
խախտումների, դեպքերի 
ու փաստերի մասին 
տեղեկացման, 
բացահայտման և 
կիրառվող 
պատժամիջոցների 
վերաբերյալ մշակված 
գործնական 
ուղեցույցների նախագծեր 

Շահերի 
հայտարարագրման, 
վարքագծի կանոնների 
և էթիկայի նորմերի ու 
դրանց 
ընթացակարգերի, 
խախտումների, 
դեպքերի ու փաստերի 
մասին տեղեկացման, 
բացահայտման և 
կիրառվող 
պատժամիջոցների 
վերաբերյալ 
գործնականում 
կիրառվող ուղեցույցեր 

 Արդյունքներն ըստ 
ծրագրի 

Պետական և 
համայնքային 
մարմիններում 
հանրային 
ծառայողների 
վարքագծի 
կանոնների և 
շահերի 
հայտարարագրմ
ան հարցերով 
պետական 
լիազոր մարմին, 
ՀՀ 
քաղաքացիական 
ծառայության 
խորհուրդ, 
Անկախ 
փորձագետներ 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

95. Հզորացնել պետական և 
համայնքային մարմիններում 
հանրային ծառայողների 
վարքագծի կանոնների և շահերի 
հայտարարագրման հարցերով 
պատասխանատուների 
կարողությունները 

95.2 Կազմակերպել պետական 
և համայնքային մարմիններում 
հանրային ծառայողների 
վարքագծի կանոնների և 
շահերի հայտարարագրման 
հարցերով 
պատասխանատուների 
ուսուցումը ըստ ներդված 
ուղեցույցների 

  Հանրային ծառայողների 
վարքականոնների և 
շահերի 
հայտարարագրման 
հարցերով 
պատասխանատու 
պաշտոնյաների 
վերապատրաստման 
դասընթացների 
մոդուլներ` ըստ շահերի 
հայտարարագրման, 
վարքագծի կանոնների և 
էթիկայի նորմերի ու 
դրանց ընթացակարգերի, 
խախտումների, դեպքերի 
ու փաստերի մասին 
մշակված գործնական 
ուղեցույցների 

Հանրային 
ծառայողների 
վարքականոնների և 
շահերի 
հայտարարագրման 
հարցերով 
պատասխանատու 
պաշտոնյաների 
պարբերաբար 
իրականացված 
վերապատրաստման 
դասընթացներ 

 Հանրային 
ծառայողների 
վարքականոնների և 
շահերի 
հայտարարագրման 
հարցերով 
պատասխանատու 
պաշտոնյաների 
պարբերաբար 
իրականացված 
վերապատրաստմա
ն դասընթացներ 

 Պետական և 
համայնքային 
մարմիններում 
հանրային 
ծառայողների 
վարքագծի 
կանոնների և 
շահերի 
հայտարարագրմ
ան հարցերով 
լիազոր մարմին, 
ՀՀ 
քաղաքացիական 
ծառայության 
խորհուրդ, 
 ՀՀ 
կառավարությանն
առընթեր 
պետական 
եկամուտների 
կոմիտե, այլ 
շահագրգիռ 
պետական 
մարմիններ 

ՀՀ պետական 
բյուջե  

• Պետական և համայնքային 
մարմիններում հանրային 
ծառայողների վարքագծի 
կանոնների և շահերի 
հայտարարագրման 
ընթացակարգերի, խախտումների, 
դեպքերի ու փաստերի մասին 
տեղեկացման, բացահայտման և 
կիրառվող պատժամիջոցների 
վերաբերյալ հրատարակված 
ուղեցույցերի տպաքանակի 
հարաբերությունը հանրային 
ծառայողների ընդհանուր 
թվաքանակին 



96.1 Ներդնել քաղաքական, 
հայեցողական և պետական 
ծառայության ղեկավար ու 
քաղաքացիական ծառայության 
բարձրագույն խմբի 
ծառայողների շահերի 
հայտարարագրերը, այդ թվում` 
գույքի և եկամուտների 
հայտարարագրերը, 
համապատասխան 
մարմինների ինտերնետային 
կայքերում տեղակայելու 
ընթացակարգեր և սահմանել 
վերահսկողություն՝ դրանց 
պահպանման նկատմամբ 

 Քաղաքական, 
հայեցողական և 
պետական ծառայության 
ղեկավար ու 
քաղաքացիական 
ծառայության 
բարձրագույն խմբի 
ծառայողների շահերի 
հայտարարագրերը 
համապատասխան 
մարմինների 
ինտերնետային 
կայքերում տեղակայելու 
և դրանց պահպանման 
նկատմամբ 
վերահսկողություն 
սահմանելու վերաբերյալ 
օրենսդրական ակտերի 
նախագծեր  

Քաղաքական, 
հայեցողական, 
պետական և 
համայնքային 
ծառայության 
ղեկավար ու 
բարձրագույն խմբի 
ծառայողների շահերի 
հայտարարագրերը 
տեղադրված են 
համապատասխան 
մարմինների 
ինտերնետային 
կայքերում և 
ապահովված է դրանց 
պահպանման 
նկատմամբ 
վերահսկողություն 

Արդյունքներն ըստ 
մոնիտորինգի 
ցուցանիշների 

 ՀՀ պետական 
կառավարման 
բոլոր մարմիններ 

 ՀՀ պետական 
բյուջե 

• Քաղաքացիների և ԶԼՄ-ների 
կողմից շահերի 
հայտարարագրերի վերաբերյալ 
հայցադիմումների թվաքանակի 
հարաբերությունը շահերի 
հայտարարագրման և 
վարքականոնի ընթացակարգերի 
խախտման 
պատճառաբանությամբ 
կիրառված պատժամիջոցների 
ընդհանուր թվաքանակին 

96. Ապահովել հանրային 
ծառայողների շահերի 
հայտարարագրման 
թափանցիկությունն ու 
հրապարակայնությունը 

96.2 Ներդնել պաշտոնյաների 
շահերի հայտարարգրերի 
վերաբերյալ քաղաքացիների 
հարցադրումներին կամ 
զանգվածային լրատվության 
միջոցների հրապարակումերին 
հրապարակայնորեն 
արձագանքելու 
ընթացակարգեր և սահմանել 
վերահսկողություն՝ դրանց 
պահպանման նկատմամբ 

 Պաշտոնյաների շահերի 
հայտարարգրերի 
վերաբերյալ 
քաղաքացիների 
հարցադրումներին կամ 
զանգվածային 
լրատվության միջոցների 
հրապարակումերին 
հրապարակայնորեն 
արձագանքելու և դրանց 
պահպանման նկատմամբ 
վերահսկողություն 
սահմանելու վերաբերյալ 
օրենսդրական ակտերի 
նախագծեր 

 Պետական և 
համայնքային 
ծառայության 
ղեկավարման լիազոր 
մարմնի/մարմինների 
կողմից հաստատվել է 
ԶԼՄ-ներում 
պետական և 
համայնքային 
մարմինների և 
պաշտոնյաների 
հասցեին նեգատիվ 
հրապարակումների 
պարտադիր 
արձագանքման 
ընթացակարգ 

Արդյունքներն ըստ 
մոնիտորինգի 
ցուցանիշների 

 ՀՀ 
կառավարության 
աշխատակազմ, 
ՀՀ 
քաղաքացիական 
ծառայության 
խորհուրդ, 
 ՀՀ կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի 
խորհուրդ, 
անկախ 
փորձագետներ 

 ՀՀ պետական 
բյուջե 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ակնկալվող արդյունք Ռազմավարության 
դրույթներ Միջոցառում 2009թ. 2010թ. 2011թ. 2012թ. 

Պատասխանատու 
մարմին 

Ֆինանսավորման 
աղբյուրը 

Մոնիտորինգային 
 ցուցիչներ 

ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ 
Հրապարակային հաշվետվություն 

97. Ապահովել պետական 
կառավարման մարմինների 
գործունեության վերաբերյալ 
հաշվետվությունների 
հրապարակայնության 
սկզբունքի իրականացումը 

97.1  
Ներդնել պետական 
կառավարման և տեղական 
ինքնակառավարման  
մարմինների 
գործունեության ծրագրերը և 
հաշվետվությունները 
կանոնավոր և 
պարբերաբար` առնվազն 
տարին մեկ անգամ 
հրապարակման, հանրային 
վերահսկողության  
մեխանիզմների կիրառման 
հստակ ընթացկարգեր և 
սահմանել 
վերահսկողություն՝ դրանց 
պահպանման նկատմամբ 

   
  

 ՀՀ պետական և 
տեղական 
ինքնակառավարման 
մարմինների 
գործունեության  
հաշվետվությունների  
հրապարակման 
ընթացակարգը 
սահմանված է ՀՀ 
կառավարության և 
համապատասխան 
լիազոր մարմիների 
կողմից  
 
 ՀՀ պետական և 
տեղական 
ինքնակառավարման 
մարմինների 
մարմինների 50 
տոկոսի 
գործունեության  
հաշվետվությունները 
հրապարակվում են 
սահմանված կարգով 

  
 ՀՀ պետական և 
տեղական 
ինքնակառավարմ
ան մարմինների 
80 տոկոսի 
գործունեության  
հաշվետվությունն
երը 
հրապարակային 
են 

 
 ՀՀ պետական և 
տեղական 
ինքնակառավարման 
բոլոր մարմինների 
գործունեության  
հաշվետվությունները 
հրապարակային են 

ՀՀ կառավարության 
աշխատակազմ, 
ՀՀ 
նախարարություններ, 
ՀՀ   կառավարությանն 
առընթեր մարմիններ, 
մարզպետարաններ, 
տեղական 
ինքնակառավարման 
մարմիններ, այլ 
գերատեսչություններ 
  

 ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպությո
ւններ 

• Տեղեկատվության ազատության 
մասին ՀՀ օրենքով սահմանված 
պարտադիր հրապարակման 
ենթակա տեղեկություններն ու 
մարմինների տարեկան եւ 
ընթացիկ գործունեության մասին 
հաշվետվությունները 
հրապարակվում են 
(յուրաքանչյուր պետական 
կառավարչական հիմնարկի 
համար նշելով հրապարակման 
տեղն ու տպաքանակը) (այո/ոչ) 

• Պետական քաղաքականության 
ներկայացմանն ու 
մեկնաբանմանը նվիրված 
հեռուստաեթերի ժամերի 
քանակական հարաբերությունը 
պետական կառավարչական 
հիմնարկների հաշվետվությանը 
նվիրված հաղորդումների 
ժամաքանակին, 

• Պետական կառավարման 
մարմինների 
հաշվետվությունները 
պարունակող պաշտոնական 
կայքերի թվի հարաբերությունը 
պետական կառավարչական 
հիմնարկների գոյություն ունեցող 
ինտերնետային կայքերի 
ընդհանուր թվաքանակին (որքան 
մոտ է մեկին այնքան 
արդյունավետ է 
հակակոռուպցիոն 
քաղաքականությունը տվյալ 
բնագավառում) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ակնկալվող արդյունք Ռազմավարության 
դրույթներ Միջոցառում 2009թ. 2010թ. 2011թ. 2012թ. 

Պատասխանատու 
մարմին 

Ֆինանսավորման 
աղբյուրը 

Մոնիտորինգային 
 ցուցիչներ 

ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՔՐԵԱԿԱՆՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ 

Կոռուպցիայի քրեականացումը և իրավապահ գործունեությունը 

98.1Ապահովել  
կոռուպցիայի 
քրեականացման 
բնագավառում 
միջազգային ընդունելի 
մոտեցումներին 
համահունչ 
օրենսդրության և դրա 
կիրարկման պրատիկայի 
ամփոփումն ու 
կատարելագործումը 

 Կոռուպցիո ն 
հանցագործությունների  
շրջանակի հստակեցման 
նպատակով միջազգային 
փորձի ուսումնասիրություն 
Կոռուպցիոն 
հանցագործությունների  
շրջանակի 
համապատասխանեցում 
միջազգայնորեն ընդունելի 
մոտեցումներին և 
իրավական ամրագրում  

Կոռուպցիոն 
հանցագործությունների 
հստակեցված ցանկով 
վարվող և հրապարակվող 
վիճակագրության  
  

Հստակեցված են  
առկա կոռուպցիոն 
հանցակազմերում 
տարաբնույթ 
մեկնաբանություններ
ի տեղիք տվող 
ձևակերպումները 

ՀՀ 
դատախազություն 
ՀՀ 
արդարադատության 
նախարարություն 
 
 

 ՀՀ պետական 
բյուջե 

98.2 Հստակեցնել ակտիվ 
և պասիվ 
կաշառակերության 
հանցակազմերի 
իրավական 
կարգավորումը 

    Ակտիվ և պասիվ 
կաշառակերության 
քրեականացման 
միջազգային փորձի 
ուսումնասիրություն  
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 311, 
312, 311.1, 312.1 հոդվածների 
վերանայում՝ միջազգային 
փորձին համահունչ   

 Միջազգային մոտեցումներին 
համահունչ նորմերի 
առկայություն ՀՀ քրեական 
օրենսգրքում   

Հստակեցված են  
կոռուպցիոն 
հանցակազմերում 
տարաբնույթ 
մեկնաբանություններ
ի տեղիք տվող 
ձևակերպումները 

 ՀՀ 
արդարադատության 
նախարարություն 
 

  ՀՀ պետական 
բյուջե 

98.  Ամբողջականացնել և 
որոշակիացնել կոռուպցիոն 
հանցագործությունների 
շրջանակը 

98.3 Սահմանել ակտիվ և 
պասիվ ազդեցության 
չարաշահում առանձին 
իրավախախտումը 

   Ակտիվ և պասիվ 
ազդեցության չարաշահում 
հանցագործությունների 
քրեականացման 
միջազգային փորձի 
ուսումնասիրություն  
ՀՀ քրեական օրենսգրքում 
փոփոխությունների 
նախագծի ներկայացում՝  
միջազգային փորձին 
համահունչ վերանայելով 
ակտիվ և պասիվ 
ազդեցության չարաշահում 
հանցագործությունների 
հանցակազմերը 

Քրեականացված է 
ազդեցության պասիվ 
չարաշահումը, հստակեցվել է 
ազդեցության ակտիվ 
չարաշահման հանցակազմը  

Հստակեցված են  
առկա կոռուպցիոն 
հանցակազմերում 
տարաբնույթ 
մեկնաբանություններ
ի տեղիք տվող 
ձևակերպումները 

  ՀՀ 
արդարադատության 
նախարարություն 
 

 ՀՀ պետական 
բյուջե 

•  Հ Հ -ում 
առանձնացված 
կոռուպցիոն 
հանցատեսակների 
թվի 
հարաբերությունը 
ՄԱԿ-ի 
«Կոռուպցիայի դեմ 
կոնվենցիայիե 
դրույթներով 
սահմանված 
կոռուպցիոն 
հանցատեսակների 
ընդհանուր 
թվաքանակին 
(որքան մոտ է մեկին 
այնքան 
արդյունավետ է 
կատարվում 
կոռուպցիայի 
քրեկանացման 
մասով Հայաստանի 
ստանձնած 
միջազգային 
հանձնառություններ
ը) 

• ՀՀ քրեական 
օրենսդրությամբ 
պաշտոնեական 
ազդեցության ակտիվ 
չարաշահումը 
քրեականացված է 
(այո/ոչ) 

• Պաշտոնեական 
լիազորությունները 
չարաշահմամբ 
դրսեւորվող 
կոռուպցիան 
քրեորեն պատժելի 
իրավախախտում է 
համարվում անկախ 
դրա առաջացրած 
վնասի չափից 
(այո/ոչ) 

• ՀՀ քրեական 
օրենսդրությամբ 



98.4 Վերանայել 
պաշտոնեական 
լիազորությունները 
չարաշահելու համար 
պատասխանատվության 
ենթարկելու 
նախապայմանները 

  Պաշտոնեական 
լիազորությունները 
չարաշահելու համար 
պատասխանատվություն 
վերաբերյալ միջազգային 
փորձի ուսումնասիրություն՝ 
արարքի համար վարչական 
եւ /կամ քրեական 
պատասխանատվություն 
սահմանելու սահմանների 
հստակեցում  
 ՀՀ քրեական օրենսգրքի 308 
հոդվածի վերանայում՝ 
միջազգային փորձին 
համահունչ   

 Վերանայված է 
պաշտոնեական 
լիազորությունները 
չարաշահելու համար 
պատասխանատվություն 
ենթարկելու գույքային վնասի 
չափի նախապայմանը  

Հստակեցված են  
առկա կոռուպցիոն 
հանցակազմերում 
տարաբնույթ 
մեկնաբանություններ
ի տեղիք տվող 
ձևակերպումները 

  ՀՀ 
արդարադատության 
նախարարություն 
 

 ՀՀ պետական 
բյուջե 

պաշտոնատար անձի 
կողմից գույքի 
հափշտակումը, 
ապօրինի յուրացումը 
կամ ոչ 
նպատակային 
օգտագործումը 
սահմանվել է որպես 
ինքնուրույն 
կոռուպցիոն 
հանցակազմ (այո/ոչ) 

99.Բարձրացնել կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի 
արդյունավետությունը 

99.1 Նվազեցնել 
կոռուպցիոն 
հանցագործությունների 
լատենտայնությունը 
 
 

 Վերանայել կոռուպցիոն 
հանցագործությունների 
մասին հայտնելու դեպքում 
որպես խրախուսման միջոց 
քրեական 
պատասխանատվությունից 
ազատելու վերաբերյալ 
օրենսդրական 
դրույթները`հայտնելը 
քրեական 
պատասխանատվությունից 
ազատող հանգամաքն 
դիտարկելով միայն մինչև 
հանցագործության ավարտը։   

Կաշառք տալու հանցակազմի 
պարագայում անձը 
ազատվում է քրեական 
պատասխանատվությունից, 
եթե խոստումից կամ 
առաջարկից հետո անձը այդ 
մասին հայտնել է քրեական 
հետապնդման մարմիններին 
և ապա համագործակցել է 
նրանց հետ՝ հանձնելով 
կաշառքի առարկան կաշառք 
տալու նմանակում 
օպերատիվ-հետախուզական 
միջոցառման 
շրջանակներում։ 

Օրենսդրական 
դրույթների 
վերանայման 
արդյունքում 
հանցագործության 
մասին հայտնելը 
բավարար հիմքեր է 
ստեղծում 
կոռուպցիոն 
հանցագործության 
բացահայտման, 
ապացույցների ձեռք 
բերման համար։ 

   ՀՀ 
արդարադատության 
նախարարություն 
 

  ՀՀ պետական 
բյուջե 

• Կոռուպցիոն 
հանցագործություննե
րի մասին հայտնելու 
արդյունքում  
բացահայտված 
հանցագործություննե
րի հարաբերությունը 
հայտնելու 
արդյունքում  
չբացահայտված  
դեպքերին 

•  Կաշառքի 
պրովոկացիայի 
հանցակազմը և 
կարգավորումները 
վերանայվել են 
հայեցողական 
որոշումները 
բացառելու առումով 
(այո/ոչ) 

• Կաշառք 
տալու/ստանալու 
համար  նմանակման 
գործողությունների 
դեմ բավարարված  
դատական 
բողոքարկումների 
հարաբերությունը   
իրականացված 
օպերատիվ 
նմանակումների 
քանակին  

• կաշառք 
տալու/ստանալու 
դեպքերի 
բացահայտման 
համար 
իրականացված 
օպերատիվ 
փորձարարության 
դեմ բավարարված 
դատական 
բողոքարկումների 
հարաբերությունը 



իրականացված 
փորձարարություննե
րի քանակին  

 99.2 Վերանայել և 
հստակեցնել կաշառքի 
պրովոկացիայի 
հանցակազմը և 
կարգավորումները  

 Ուսումնասիրել օպերատիվ 
փորձարարության և 
կաշառքի պրովոկացիայի 
դեպքերը սահմանազատելու 
հարցում միջազգային փորձը 
Օպերատիվ հետախուզական 
գործունեության մասին ՀՀ 
օրենքում և ՀՀ քրեական 
օրենսգրքում 
փոփոխությունների 
ներկայացում` ուղղված  
օպերատիվ 
փորձարարության և 
կաշառքի պրովոկացիայի 
դեպքերի հստակ 
սահմանազատմանը։   

Ներդվել են օպերատիվ 
փորձարարության` օրենքով 
նախատեսված պայմանների 
խստագույն պահպանմամբ 
իրականացումը 
երաշխավորող օրենսդրական 
կարգավորումներ`բացառելո
վ կաշառքի պրովոկացիայի 
հնարավորություները։ 

Վերացված են 
օպերատիվ 
փորձարարության` 
անհիմն կամ 
հայեցողական 
իրականացման և 
կաշառքի 
պրովոկացիայի 
հնարավորություն 
ստեղծող 
օրենսդրական 
բացերը։ 

ՀՀ ԿԱ 
Ոստիկանություն 
ՀՀ 
արդարադատության 
նախարարություն 
ՀՀ գլխավոր 
դատախազություն 

  ՀՀ պետական 
բյուջե 

 

 99.3 Միջազգային 
լավագույն պրակտիկային 
համապատասխան 
հստակ կարգավորման 
ենթարկել կաշառք տալու 
նմանակման և 
օպերատիվ 
փորձարարության 
իրականացման 
պայմանները 

 Ուսումնասիրել կաշառք 
տալու նմանակման և 
օպերատիվ 
փորձարարության 
իրականացման հարցում 
միջազգային փորձը 
Օպերատիվ հետախուզական 
գործունեության մասին ՀՀ 
օրենքում 
փոփոխությունների 
նախագծի ներկայացում` 
ուղղված կաշառք տալու 
նմանակման և օպերատիվ 
փորձարարության 
իրականացման պայմանների 
օրենսդրական 
կարգավորմանը։  

Օպերատիվ 
փորձարարությունը 
թույլատրելի է միայն 
կաշառքի ստացման 
հանցագործության 
նախապատրաստման կամ 
սկզբի մասին օպերատիվ 
տեղեկությունների կամ 
կաշառքի շորթման փորձի 
վերաբերյալ հաղորդման 
առկայության դեպքում։  

Բացառված է կաշառք 
ստանալու 
հանցագործության 
բացահայտմանն 
ուղղված 
գործողությունների 
կատարումը 
օպերատիվ-
հետախուզական 
գործունեության 
իրականացնելու 
իրավասությամբ 
չօժտված անձանց 
կողմից 

ՀՀ ԿԱ 
Ոստիկանություն 
ՀՀ 
արդարադատության 
նախարարություն 
ՀՀ գլխավոր 
դատախազություն 

  ՀՀ պետական 
բյուջե 

 

100. Ներդնել իրավաբանական 
անձանց քրեական 
պատասխանատվության 
ինստիտուտը 

100.1 Քրեականացնել 
իրավաբանական անձի 
օգտին ֆիզիկական անձի 
կողմից կատարված 
կոռուպցիոն 
հանցագործությունը 

   Իրավաբանական անձանց 
քրեական 
պատասխանատվության 
ինստիտուտի կիրառման 
միջազգային փորձի 
ուսումնասիրություն, 
իրավաբանական անձնաց 
նկատմամբ կիրառվող  
սանկցիաների շրջանակի 
բացահայտում։ 
Իրավաբանական անձի 
օգտին ֆիզիկական անձի 
կողմից կատարված 
կոռուպցիոն 
հանցագործության համար 
քրեական 
պատասախանատվություն 
սահմանող 
փոփոխությունների 
ներկայացում  ՀՀ քրեական 
օրենսգրքում  

 Ներդված է ֆիզիկական և 
իրավաբանական անձանց 
սուբսիդիար 
պատասխանատվության 
սկզբունքը 

Սահմանված են  
քրեական, 
քաղաքացիական և 
վարչական 
պատասխանատվությ
ան ենթարկվող 
իրավաբանական 
անձանց նկատմամբ 
արդյունավետ, 
համաչափ և զսպող 
քրեական կամ ոչ 
քրեական 
պատժամիջոցներ, 
ներառյալ՝ 
դրամական 
պատժամիջոցներ 

ՀՀ 
արդարադատության 
նախարարություն 
 

  ՀՀ պետական 
բյուջե 

• ՀՀ քրեական 
օրենսդրությամբ 
իրավաբանական 
անձի օգտին 
ֆիզիկական անձի 
կողմից կատարված 
կոռուպցիոն 
հանցագործության 
նկատմամբ 
սահմանվել են 
համապատասխան 
պատժատեսակներ և 
պատժաչափեր 
(այո/ոչ) 

• ՀՀ քրեական 
օրենսդրությամբ 
ֆիզիկական անձի 
կողմից սեփական 
ազդեցությունը ի 
նպաստ 



       իրավաբանական 
անձի 
շահադիտական 
նպատակով 
oգտագործելու 
նկատմամբ 
սահմանվել են 
համապատասխան 
պատժատեսակներ և 
պատժաչափեր 
(այո/ոչ) 

• ՀՀ քրեական 
օրենսդրությամբ 
ֆիզիկական անձի 
կողմից ի շահ 
իրավաբանական 
անձի կատարած 
փողերի լվացման 
նկատմամբ 
սահմանվել են 
համապատասխան 
պատժատեսակներ և 
պատժաչափեր 
(այո/ոչ), 

101. Սահմանել կոռուպցիոն 
հանցագործությունների 
բացահայտման և դրանք 
կատարած անձանց 
պատասխանատվության 
ենթարկելու օպտիմալ և 
միջազգայնորեն ընդունելի 
վաղեմության ժամկետներ 

101.1Ուսումնասիրել 
կոռուպցիոն 
հանցագործությունների 
համար վաղեմության 
ընդունելի ժամկետների 
տևողության հարցում 
միջազգային փորձը 
 
 

 ՀՀ-ում կոռուպցիոն 
հանցագործությունների 
վերաբերյալ գործերով 
վաղեմության ժամկետներն 
անցնելու հետևանքով 
վարույթի կարճման 
վիճակագրության 
վերլուծություն և համադրում 
միջազգային փորձի հետ` 
գնահատելով կոռուպցիոն 
հանցագործությունների 
համար ՀՀ  քրեական 
օրենսգրքում սահմանված  
պատասխանատվության 
վաղեմության ժամկետների 
համապատասխանությունը 
կոռուպցիոն 
հանցագործությունների 
բացահայտման 
առանձնահատկություններին
 ՀՀ քրեական օրենսգրքում 
փոփոխությունների 
նախագծի 
ներկայացում`ուղղված 
կոռուպցիոն 
հանցագործությունների 
համար 
պատասխանատվության 
վաղեմության առավել երկար 
ժամկետների սահմանմանը 

 Միջազգային մոտեցումներին 
համահունչ` կոռուպցիոն 
հանցագործությունների 
համար 
պատասխանատվության 
վաղեմության առավել երկար 
ժամկետների առկայություն 

  ՀՀ 
դատախազություն 
ՀՀ 
արդարադատության 
նախարարություն 
 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

•  ՀՀ օրենսդրության 
մեջ կոռուպցիոն 
իրավախախտումներ
ի առնչությամբ 
վարույթ հարուցելու 
համար սահմանվել է 
վաղեմության ավելի 
երկար ժամկետ քան 
այլ 
հանցատեսակների 
պարագայում 
(այո/ոչ)  

• Վաղեմության 
ժամկետներն 
անցնելու 
հետևանքով 
կարճված 
կոռուպցիոն 
հանցագործություննե
րի վերաբերյալ 
գործերի 
հարաբերությունը 
բացահայտված 
կառուպցիոն 
հանցագործություննե
րի թվին  



 101.2 Վերանայել 
դատախազներին և 
դատավորներին 
անձեռնամխելիությունից 
զրկելու ընթացակարգերը  

 Դատախազի նկատմամբ 
քրեական հետապնդման 
հարուցման հարցում 
վերադաս անհատական 
որոշում կայացնողների 
մասնակցության 
նվազեցմանը ուղղված 
Դատախազության մասին ՀՀ 
օրենքում 
փոփոխությունների 
նախագիծ  

Դատավորի նկատմամբ 
քրեական հետապնդման 
հարուցման հարցում 
վերադաս անհատական 
որոշում կայացնողների 
մասնակցության 
նվազեցմանը ուղղված ՀՀ 
դատական օրենսգրքում 
փոփոխությունների 
նախագիծ 

Միջազգային 
պահանջներին են 
համապատասխանեց
ված դատախազներին 
և դատավորներին 
անձեռնամխելիությու
նից զրկելու 
ընթացակարգերը 

ՀՀ 
արդարադատության 
նախարարություն 
ՀՀ 
դատախազություն 
ՀՀ դատական 
դեպարտամենտ 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

• Դատախազի և 
դատավորի  
նկատմամբ քրեական 
հետապնդման 
հարուցման հարցում 
վերադաս 
անհատական 
որոշում 
կայացնողների 
մասնակցությունը 
նվազեցված է 
(այո/ոչ) 

102. Ապահովել կոռուպցիոն 
հանցագործությունների 
համար համարժեք և 
համադրելի խստության, 
արդյունավետ 
պատժատեսակներ ու 
պատժաչափեր 

102.1Ուսումնասիրել 
կոռուպցիոն 
հանցագործությունների 
համար սանկցիաների 
տարբերակման 
միջազգային փորձը 

  Կոռուպցիոն 
հանցագործությունների 
համար սանկցիաների 
տարբերակման միջազգային 
փորձի վերլուծություն և 
դրանց համադրում ՀՀ 
քրեական օրենսգրքով 
համապատասխան 
հանցատեսակների համար 
նախատեսված 
պատժաչափերի և 
պատժատեսակների հետ 
 ՀՀ քրեական օրենսգրքում 
փոփոխությունների 
նախագծի ներկայացում` 
ուղղված կոռուպցիոն 
հանցագործությունների 
վտանգավորության 
աստիճանի համարժեք 
գնահատմամբ դրանց  
համար սանկցիաների 
վերանայմանը։   

Կառուպցիոն 
հանցագործությունների 
համար 
պատասխանատվության 
հարցում քրեաիրավական 
ներգործության մեթոդներին 
զուգահեռ՝ նաև 
քաղաքացիաիրավական և 
վարչաիրավական 
ներգործության մեթոդների  
նախատեսում 

 Միջազգային 
չափանիշներին 
համահունչ 
սանկցիաների, այդ 
թվում նաև`  
քաղաքացիաիրավակ
ան և 
վարչաիրավական 
ներգործության 
մեթոդների 
առկայություն 
կոռուպցիոն 
հանցագործություննե
րի համար  

  ՀՀ գլխավոր 
դատախազություն 
ՀՀ 
արդարադատության 
նախարարություն 
 

 ՀՀ պետական 
բյուջե 

• Պասիվ կոռուպցիոն 
արարքների թվի 
հարաբերությունը 
ակտիվ կոռուպցիոն 
արարքների 
ընդհանուր 
թվաքանակի վրա 
(որքան մոտ է մեկին 
այնքան բարձր է 
կոռուպցիայի 
քրեականացման 
արդյունավետություն
ը)  

103. Զարգացնել կոռուպցիայի 
արդյունքում ստացված 
եկամուտների առգրավման և 
բռնագրավման մեխանիզմները 

103.1Ներդնել հանցավոր 
ճանապարհով ձեռք 
բերված և բռնագանձված 
միջոցների կառավարման 
թափանցիկ և 
արդյունավետ 
մեխանիզմներ, այդ թվում՝ 
վերածել բռնագանձված 
միջոցները պետական 
սեփականության և դրանք 
ուղղել 
հանցագործությամբ 
պատճառված վնաuի 
հատուցմանը կամ 
հարակից այլ ծրագրերի 

 Հանցավոր ճանապարհով 
ձեռք բերված և 
բռնագանձված միջոցների 
կառավարման միջազգային 
փորձի ուսումնասիրություն  
ՀՀ քրեական 
դատավարության 
օրենսգրքում 
փոփոխությունների 
նախագծի 
ներկայացում`ուղղված  
հանցավոր ճանապարհով 
ձեռք բերված և 
բռնագանձված միջոցների 
կառավարման 
կարգավորումների 
սահմանմանը։  

Հանցավոր ճանապարհով 
ձեռք բերված և բռնագանձված 
միջոցները պետական 
սեփականության վերածելու և 
դրանք հանցագործությամբ 
պատճառված վնաuի 
հատուցմանը կամ հարակից 
այլ ծրագրերի ուղղելու 
իրավական 
կարգավորումների մշակում 

 Գործում է հանցավոր 
ճանապարհով ձեռք 
բերված և 
բռնագանձված 
միջոցների 
կառավարման 
հստակ 
կառուցակարգ 

ՀՀ 
արդարադատության 
նախարարություն 
 

  ՀՀ պետական 
բյուջե 

• Նույն 
ժամանակահատված
ում, դատարան 
ուղարկված 
պետությանը 
պատճառված 
նյութական վնասի 
վերաբերյալ 
գործերով նյութական 
վնասի չափի 
հարաբերությունը 
գործը մինչև 
դատարան 
ուղարկելը 
վերականգնված 
գումարի չափին 
(որքան մոտ է մեկին 
այնքան զարգացած է 
կոռուպցիայի 
արդյունքում 
ստացված 
եկամուտների 
առգրավման և 
բռնագրավման 
մեխանիզմների 



արդյունավետություն
ը) 

• Նույն 
ժամանակահատված
ում կոռուպցիոն 
հանցատեսակների 
մասով 
բռնագրավված 
միջոցների չափի 
հարաբերությունը, 
նույն գործերով, 
առգրավված 
միջոցների 
գումարային չափին 
(որքան մոտ է մեկին 
այնքան զարգացած է 
կոռուպցիայի 
արդյունքում 
ստացված 
եկամուտների 
առգրավման և 
բռնագրավման 
մեխանիզմների 
արդյունավետություն
ը) 

• Նույն 
ժամանակահատված
ում կոռուպցիոն 
հանցագործություննե
րի պատճառով 
պետությանը 
հասցված վնասի 
չափի 
հարաբերությունը 
վերականգնված 
վնասի գումարային 
չափին (որքան մոտ է 
մեկին այնքան 
զարգացած է 
կոռուպցիայի 
արդյունքում 
ստացված 
եկամուտների 
առգրավման և 
բռնագրավման 
մեխանիզմների 
արդյունավետություն
ը) 



104.1Գործանականում 
պատշաճ կիրառել 
վկաների, 
փորձագետների և 
տուժողների 
պաշտպանության 
օրենսդրության առկա 
նորմերն ու 
մեխանիզմները, և 
ընդլայնել դրանց 
շրջանակն այլ արդիական 
միջոցներով  

 Վկաների, փորձագետների և 
տուժողների 
պաշտպանության համար 
միջազգայինորեն կիրառվող 
մեխանիզմների 
ուսումնասիրություն և 
համապատասխան 
դրույթներն ներառված են  ՀՀ 
քրեադատավարական 
օրենսդրության մեջ 
Կառուպցիոն 
հանցագործությունների 
վերաբերյալ իրենց կամքով ու 
նախաձեռնությամբ 
հիմնավոր տեղեկություններ 
հաղորդող անձանց 
պաշտպանության 
վերաբերյալ միջազգային 
փորձի ուսումնասիրություն 
և համապատսխան 
դրույթներն ներառված են  ՀՀ 
քրեադատավարական 
օրենսդրության մեջ 

 Կառուպցիոն 
հանցագործությունների 
վերաբերյալ տեղեկություններ 
հաղորդող անձանց համալիր  
պաշտպանությունն 
ապահովող նորմերն 
ամրագրված են  ՀՀ 
քրեադատավարական 
օրենսդրության մեջ  

Կառուպցիոն 
հանցագործություննե
րի վերաբերյալ 
տեղեկություններ 
հաղորդող անձանց 
համար միջազգային 
մոտեցումներին 
համահունչ 
պաշտպանությանն 
մեխանիզմները 
երաշխավորված են  

ՀՀ 
արդարադատության 
նախարարություն 
 

  ՀՀ պետական 
բյուջե 

104.Բարձրացնել վկաների, 
փորձագետների և 
տուժողների, ինչպես նաև 
տեղեկություններ հաղորդող 
անձանց պաշտպանության 
ինստիտուտի 
արդյունավետությունը 

104.2 Պաշտպանության 
տակ գտնվող անձանց 
տեղափոխության համար 
այլ պետությունների հետ 
կնքել համաձայնագրեր և 
հաստատել 
պայմանավորվածություն
ներ 

 Պաշտպանության տակ 
գտնվող անձանց 
տեղափոխության համար 
հնարավոր գործընկեր 
պետությունների շրջանակի 
ուսումնասիրություն և 
որոշակիացում  

 Պաշտպանության տակ գտնվող անձանց 
տեղափոխության համար այլ պետությունների հետ 
կնքված համաձայնագրեր  և հաստատված 
փոխադարձ պայմանավորվածություններ 

ՀՀ 
դատախազություն 
ՀՀ ԿԱ 
ոստիկանություն 
ՀՀ ԿԱ ազգային 
անվտանգության 
ծառայություն 
ՀՀ արտաքին 
գործերի 
նախարարություն 
 

  ՀՀ պետական 
բյուջե 

• ՀՀ 
քրեադատավարակա
ն օրենսդրության մեջ 
ամրագրվել է 
տեղեկություններ 
հաղորդող անձանց 
պաշտպանության 
մասին դրույթներ 
(այո/ոչ) 

• Պաշտպանության 
տակ գտնվող 
անձանց 
տեղափոխության 
համար այլ 
պետությունների 
հետ կնքվել են 
համաձայնագրեր և 
հաստատվել են 
պաշտոնական 
պայմանավորվածութ
յուններ (այո/ոչ) 

• Իրավասու 
մարմիններին 
կոռուպցիոն 
իրավախախտումներ
ի վերաբերյալ 
փաստերի մասին 
կամովին 
տեղեկատվության 
տրամադրման 
դեպքերի քանակի 
հարաբերությունը 
նույն 
ժամանակահատված
ում կոռուպցիոն 
հանցատեսակների 
մասով հարուցված 
քրեական գործերի 
ընդհանուր 
թվաքանակին 
(որքան մոտ է մեկին 
այնքան բարձր է 
պաշտպանության 
ինստիտուտի 
արդյունավետություն
ը) 

105.  Բարձրացնել իրավապահ 
մարմինների գործունեության 
արդյունավետությունը 
կոռուպցիայի դեմ պայքարում 

105.1 Հստակորեն 
տարանջատել 
կոռուպցիոն 
իրավախախտումների 
դեմ պայքարի 
գործունեություն 
իրականացնող 
պետական մարմինների 
գործառույթները 

  Կոռուպցիայի դեմ պայքարի 
մարմինների 
մասնագիտական 
վերապատրաստումների 
կազմակերպում`ուղղված 
կառուպցիոն 
իրավախախտումների 
բացահայտման 
կարողությունների 
զարգացմանը  
Առանձին կոռուպցիոն 
հանցատեսակներով 
քննության իրականացման 

 Կոռուպցիայի դեմ պայքարի 
մարմինների գործունեության 
համակարգման և 
փոխգործակցության հստակ 
ընթացակարգերի ներդրում, 
այդ թվում` կոռուպցիոն 
հանցագործությունների 
միասնական 
վիճակագրության վարում 

 Նախաքննության և 
հետաքննության 
մարմինների 
նկատմամբ 
վերահսկողության և 
հսկողության 
մեխանիզմների 
կատարելագործում 

ՀՀ 
դատախազություն 
 ՀՀ ԿԱ 
ոստիկանություն, 
ՀՀ ԿԱ ազգային 
անվտանգության 
ծառայություն 
ՀՀ հատուկ 
քննչական 
ծառայություն 

 ՀՀ պետական 
բոյւջե 
դոնոր 
աջակցություն 

• Հայաստանի 
Հանրապետությունու
մ սահմանված է 
կոռուպցիոն 
հանցագործություննե
րի վիճակագրության 
վարման 
միասնական 
համակարգ (այո/ոչ) 

• Նույն 
ժամանակահատված
ում կոռուպցիոն 
իրավախախտումներ



հարցում մասնագիտացված 
կառուցվածքային 
ստորաբաժանումների կամ 
հաստիքային միավորների 
ստեղծում, դրանք 
մարդկային, ֆինանսական և 
նյութատեխնիկական 
անհրաժեշտ 
ռեսուրսներով  ապահովում 
 
 

ի վերաբերյալ 
հարուցված 
քրեական գործերի 
թվի 
հարաբերությունը 
ավարտված գործերի 
ընդհանուր 
թվաքանակին 
(որքան մոտ է մեկին 
այնքան 
արդյունավետ է 
իրավապահ 
մարմինների 
գործունեությունը 
կոռուպցիայի դեմ 
պայքարում) 

• Նույն 
ժամանակահատված
ում կոռուպցիոն 
իրավախախտումներ
ի վերաբերյալ 
կարճված գործերի 
թվի 
հարաբերությունը 
հարուցված 
քրեական գործերի 
ընդհանուր 
թվաքանակին 
(որքան մոտ է զրոին 
այնքան 
արդյունավետ է 
իրավապահ 
մարմինների 
գործունեությունը 
կոռուպցիայի դեմ 
պայքարում) 

• Կոռուպցիոն 
իրավախախտումներ
ի վերաբերյալ 
դատարանի կողմից 
կայացված 
դատավճիռների թվի 
հարաբերությունը 
հարուցված 
քրեական գործերի 
ընդհանուր 
թվաքանակին 
(որքան մոտ է մեկին 
այնքան 
արդյունավետ է 
իրավապահ 
մարմինների 
գործունեությունը 
կոռուպցիայի դեմ 
պայքարում) 



106.1Սահմանել 
իրավապահ 
մարմիններին 
կոռուպցիոն 
իրավախախտումների 
վերաբերյալ 
տեղեկություններ 
հաղորդելը խրախուսող 
գործուն իրավական 
մեխանիզմներ 

 Կոռուպցիայի դեմ 
պայքարում իրավապահ 
մարմինների և 
քաղաքացիական 
հասարակության միջև 
համագործակցության առկա 
և միջազգային փորձի 
ուսումնասիրություն 
Իրավապահ մարմիններին 
կոռուպցիոն 
իրավախախտումների 
վերաբերյալ 
տեղեկություններ հաղորդելը 
խրախուսող 
միջոցառումների ծրագիր  

 ՀՀ քրեական օրենսգրքի 
նորմերը համալրել 
մարմիններին կոռուպցիոն 
իրավախախտումների 
վերաբերյալ տեղեկություններ 
հաղորդելը և 
հանցագործությունների 
բացահայտումը խրախուսող 
իրավական մեխանիզմներով  

 Կոռուպցիոն 
իրավախախտումներ
ի վերաբերյալ 
տեղեկությունների 
հաղորդրման 
արդյունքում աճել է 
կոռուպցիոն 
հանցագործություննե
րի բացահայտման 
արդյունավետություն
ը 

ՀՀ 
դատախազություն 
ՀՀ ԿԱ 
ոստիկանություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
աջակցություն 

106. Ապահովել կոռուպցիայի 
դեմ պայքարում իրավապահ 
մարմինների և 
քաղաքացիական 
հասարակության միջև ակտիվ 
և արդյունավետ 
համագործակցությունը 

106.2 Զարգացանել 
կոռուպցիոն 
իրավախախտումների 
վերաբերյալ ստացվող 
տեղեկությունները 
վերլուծելու և դրանց 
արագ արձագանքման 
համակարգերը 

  Ուսումնասիրել կոռուպցիոն 
հանցագործությունների 
վերաբերյալ 
տեղեկությունների ստացման 
և դրանց արձագանքման 
միջազգային փորձը 
 Ներդրված են կոռուպցիոն 
հանցագործությունների 
վերաբերյալ 
տեղեկությունների ստացման 
և արագ փոխանակման  
միջգերատեսչական գործուն 
համակարգ, այդ թվում`զլմ-
ների կողմից կոռուպցիոն 
հանցագործությունների 
վերաբերյալ  
հաղորդումներին ընթացք 
տալու մեխանիզմները  

Կոռուպցիոն 
իրավախախտումների 
վերաբերյալ տեղեկություններ 
հաղորդելը խրախուսող 
քարոզչական 
աշխատանքներ, 
կոռուպցիոն 
հանցագործությունների 
վերաբերյալ հաղորդումների, 
դրանց  արդյունքում 
ձեռանարկված 
միջոցառումների 
հրապարակայնությունն ու 
ամենամյա 
հաշվետվողականությունն 
ապահովող մեխանիզմների 
առկայություն 

Կոռուպցիայի դեմ 
պայքարի 
մարմինների 
գործունեության 
հրապարակային 
հաշվետվություններ 
և այդ 
հաշվետվությունների 
վերաբերյալ 
քաղաքացիական 
հասարակության 
արձագանքներ 

ՀՀ 
դատախազություն 
 ՀՀ ԿԱ 
ոստիկանություն, 
ՀՀ ԿԱ ազգային 
անվտանգության 
ծառայություն 
ՀՀ հատուկ 
քննչական 
ծառայություն 

 ՀՀ պետական 
բյուջե 

•  ԶԼՄ-ներով 
ֆիզիկական և 
իրավաբանական 
անձանց կողմից 
իրավասու 
մարմիններին 
ուղղված կոռուպցիոն 
հանցագործություննե
րի մասին 
հաղորդումների թվի 
հարաբերությունը, 
նույն 
ժամանակահատված
ում, այդ մարմինների 
կողմից կոռուպցիոն 
հանցատեսակների 
մասով հարուցված 
քրեական գործերի 
ընդհանուր 
թվաքանակին 
(որքան մոտ է մեկին 
այնքան 
արդյունավետ է 
իրավապահ 
մարմինների և 
քաղաքացիական 
հասարակության 
միջև 
համագործակցությու
նը) 

• ԶԼՄ-ներով 
իրավասու 
մարմինների կողմից 
հակակոռուպցիոն 
պայքարին նվիրված 
պաշտոնական 
հաղորդումների թվի 
հարաբերությունը 
նույն 
ժամանակահատված
ում այդ մարմինների 
կողմից 
հասարակության 
հետ 
համագործակցությու
նը քաջալերող 
քարոզչության 
դեպքերի ընդհանուր 
թվաքանակին 
(որքան մոտ է մեկին 
այնքան 
արդյունավետ է 
իրավապահ 
մարմինների և 
քաղաքացիական 
հասարակության 
միջև 
համագործակցությա
ն խրախուսումը)։ 



• Ֆիզիակական և 
իրավաբանական 
անձանց, 
լրատվության 
միջոցների 
հաղորդումներով 
հարուցված 
կոռուպցիոն 
հանցագործություննե
րի վերաբերայլ 
գործերի 
հարաբերությունը 
հետաքննության 
մարմնի, քննիչի, 
դատախազի, 
դատարանի, 
դատավորի կողմից  
հանցագործության 
մաuին տվյալների 
հանցագործության 
նյութական հետքերի 
եւ հետեւանքների 
հայտնաբերմամբ 
հարուցված գործերի 
թվին։ 

107.Զարագացել է միջազգային 
համագործակցությունը 
կոռուպցիոն 
հանցագործությունների դեմ 
պայքարում 

107.1Ընդլայնել 
փոխադարձ իրավական 
օգնության, քրեական 
գործերով վարույթների 
փոխանցման, հանցանք 
կատարած անձանց 
հանձմանն հարցերը 
կարգավորող երկկողմ և 
բազմակողմ միջազգային 
պայմանագրերի 
շրջանակը 

 ՀՀ կողմից այլ երկրների հետ 
փոխադարձ իրավական 
օգնության, քրեական 
գործերով վարույթների 
փոխանցման, հանցանք 
կատարած անձանց 
հանձմանն հարցերը 
կարգավորող երկկողմ և 
բազմակողմ  միջազգային 
պայմանագրերի շրջանակի 
վերանայում, հնարավոր 
գործընկեր երկրների ցանկի 
իդենետիֆիկացում 
Կոռուպցիոն 
հանցատեսակների մասով 
միջազգային երկկողմ և 
բազմակողմ 
համաձայնագրերում և 
պայմանագրերում 
ամրագրվել են քրեական 
գործերով համատեղ 
քննչական միջոցառումների 
իրականացումը, հատուկ 
քննչական տեխնիկաների 
կիրառումն ապահովող 
դրույթներ  
 

Փոխադարձ իրավական օգնության, քրեական 
գործերով վարույթների փոխանցման, հանցանք 
կատարած անձանց հանձմանն հարցերը 
կարգավորող կնքված երկկողմ և բազմակողմ 
միջազգային պայմանագրեր  
 

ՀՀ 
դատախազություն  
 ՀՀ ԿԱ 
ոստիկանություն 
ՀՀ արտաքին 
գործերի 
նախարարություն  
 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

• Կոռուպցիոն 
հանցատեսակների 
մասով միջազգային 
երկկողմ և 
բազմակողմ 
համաձայնագրերի ու 
պայմանագրերի 
շրջանակներում 
համագործակցությա
ն դեպքերի թվի 
հարաբերությունը, 
նույն 
ժամանակահատված
ում, միջազգային 
պայմանագրերի 
բացակայությամբ 
քրեական գործերով 
իրավական 
օգնության դեպքերի 
ընդհանուր 
թվաքանակին 
(որքան մոտ է մեկին 
այնքան բարձր է 
միջազգային 
համագրոծակցությու
նը կոռուպցիոն 
հանցագործություննե
րի դեմ պայքարում) 

 
 
 
 
 
 



 
Ակնկալվող արդյունք Ռազմավարության 

դրույթներ Միջոցառում 2009թ. 2010թ. 2011թ. 2012թ. 
Պատասխանատու 

մարմին 
Ֆինանսավորման 

աղբյուրը 
Մոնիտորինգային 

 ցուցիչներ 
ԿԱԴՐԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ և ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ, ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ՄԱՍԻՆ  ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

108.1Սահմանել 
կոռուպցիայի դեմ 
պայքարի ոլորտում 
ուսուցման 
գործընթացին 
ներկայացվող 
պահանջներ 
 

  Կոռուպցիայի դեմ պայքարի 
ոլորտում ուսումնական 
ծրագրերը, 
գիտամեթոդական ու 
կրթական գործընթացի 
կազմակերպան համար 
պահանջվող այլ նյութերը 
հաստատված են 
կոռուպցիայի  դեմ պայքարի 
ոլորտում ուսուցման 
համակարգի ներդրման 
իրավական փաստաթղթերը 
մշակված են 
Կոռուպցիայի դեմ պայքարի 
ոլորտում ուսուցանվող 
ուսումնական ծրագրերի 
համար սահմանված են 
բյուջետային 
ֆինանսավորման 
ծավալներն ու կարգը 
 Կոռուպցիայի 
հիմնախինդիրն ու 
հակակոռուպցիոն թեմատիկ 
մոդուլները ներառվել են 
հանրակրթության և 
մասնագիտական կրթության 
ուսումնական պլաններում 

 Հանրակրթական և 
մասնագիտական 
կրթության 
հաստատություններու
մ իրականացվում է 
համապատասխան 
դասընթացներ ու 
թեմաների ուսուցում  

  Հանրակրթական և 
մասնագիտական 
կրթության 
հաստատություննե
րում իրականացվու
մ է 
համապատասխան 
դասընթացներ ու 
թեմաների 
ուսուցում 

 ՀՀ կրթության և 
գիտության 
նախարարություն, 
ՀՀ կոռուպցիայի դեմ 
պայքարի խորհուրդ, 
 

 ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպություն
ների աջակցություն 

108.2 Համապատասխան 
մասնագիտությունների 
գծով բարձրագույն 
կրթության 
հաստատություններում, 
առանձին 
մասնագիտությունների 
կրթական ծրագրերում 
ներդնել կոռուպցիայի 
կանխարգելման, 
բացահայտման և 
հանրային իրազեկման 
թեմաներ  

  Բարձրագույն կրթության 
առանձին 
մասնագիտությունների 
կրթական ծրագրերում 
կոռուպցիայի 
կանխարգելման, 
բացահայտման և հանրային 
իրազեկման  վերաբերյալ 
մշակված թեմաներ, 
մոդուլներ, 
 Կոռուպցիայի 
հիմնախինդիրն ու 
հակակոռուպցիոն թեմատիկ 
մոդուլները ներառվել են 
բարձրագույն կրթության 
առանձին 
մասնագիտությունների 
մագիստրոսական կրթական 
ծրագրերում ու 
հետազոտությունների 
ցանկում 

 Իրականացվում է 
համապատասխան 
դասընթացներ, 
թեմաների ուսուցում և 
հետազոտություններ 
բարձրագույն 
կրթության 
հաստատությունների 
առանձին 
մասնագիտություններ
ում և գիտական 
հաստատություններու
մ  

 Իրականացվում է 
համապատասխան 
դասընթացներ 
թեմաների 
ուսուցում և 
հետազոտություննե
ր բարձրագույն 
կրթության 
հաստատություննե
րի առանձին 
մասնագիտությունն
երում 

 ՀՀ կրթության և 
գիտության 
նախարարություն, 
ՀՀ գիտութուների 
ազգային ակադեմիա 

 ՀՀ պետական 
բյուջե,  

108.Իրականացնել 
կոռուպցիայի դեմ պայքարի 
կրթա-լուսավորչական 
քաղաքականության 
առանձին ծրագեր 

108.3 Զարգացնել 
կոռուպցիայի դեմ 
պայքարի ոլորտում 
ուսուցման գործում 
ներգրավված 
բարձրագույն 
ուսումական 

Բարձրագույն ուսումական 
հաստատությունների 
կարողություների 
կարիքների գնահատման 
հետազոտություններ, 
վերապատրաստման 
ենթակա դասախոսական 

 Վերապատրաստման 
դասընթացների ծրագրի և 
պլանի  մշակում ԲՈՒՀ-րի 
դասախոական 
անձնակազմի համար 

  Ըստ 
վերապատրաստման 
ծրագրի դասախոական 
անձնակազմի 
վերապատրաստման 
դասընթացների 
իրականացում 

 Ըստ 
վերապատրաստմա
ն ծրագրի 
դասախոական 
անձնակազմի 
վերապատրաստմա
ն դասընթացների 

 ՀՀ կրթության և 
գիտության 
նախարարություն, 
 

 ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպություն
ների աջակցություն 

•  Կոռուպցիայի 
հիմնախինդիրն ու 
հակակոռուպցիոն թեմատիկ 
դասընթացներ 
իրականացնող 
հանրակրթական և 
մասնագիտական կրթական 
հաստատությունների 
տեսակարար կշիռը 
ընդամենը հանրակրթական, 
և մասնագիտական 
կրթական 
հաստատություններում 

• Կոռուպցիայի 
հիմնախնդրների շուրջ 
իրականացված թեմատիկ 
դասընթացների, գիտական և 
հետազոտական 
աշխատանքների ու 
ուսումնասիրությունների 
թվի հարաբերությունը նույն 
ժամանակահատվածում 
տվյալ հաստատության 
կողմից ներկայացված 
գիտահետազոտական 
աշխատանքների ընդհանուր 
թվաքանակում 

• Կոռուպցիայի 
հիմնախնդրների շուրջ 
տպագրված 
տեղեկատվական նյութեր  

 



հաստատությունների 
կարողություները 

կազմի շրջանակի և 
պահանջների գնահատում 

իրականացում 

108.4 Ապահովել 
կոռուպցիայի  դեմ 
պայքարի ոլորտում 
ուսուցման համակարգի 
ներդրման 
աշխատանքների 
լուսաբանումը 

 Մամլո 
հաղորդագրություններ, 
կլոր սեղաններ, 
հեռուստահաղորդումներ 

 Մամլո 
հաղորդագրություններ, 
կլոր սեղաններ, 
հեռուստահաղորդումներ 

 Մամլո 
հաղորդագրություններ
, 
կլոր սեղաններ, 
հեռուստահաղորդումն
եր 

 Մամլո 
հաղորդագրություն
ներ, 
կլոր սեղաններ, 
հեռուստահաղորդո
ւմներ 

 ՀՀ կրթության և 
գիտության 
նախարարություն, 
Համապատասխան 
ուսումնական 
հաստատություն 

 ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպություն
ների աջակցություն 

109.1Հաստատել 
կոռուպցիայի դեմ 
պայքարի ոլորտում 
հանրային ծառայողների 
վերապատրաստման 
ծրագրերը և սահմանել 
դրանց կազմակերպման 
կարգը 

   
 

 Կոռուպցիայի դեմ պայքարի 
ոլորտում հանրային 
ծառայողների,այդ թվում 
կոռուպցիայի 
բացահայտման, 
կանխարգելման և փողերի 
լվացման թեմաներով 
ոստիկանության, 
դատախազության, 
դատավորների համատեղ 
վերապատրաստման 
հաստատված ծրագրեր։ 
Կոռուպցիայի 
հիմնախինդիրն ու 
հակակոռուպցիոն թեմատիկ 
մոդուլները ներառվել են 
հանրային ծառայողների 
ուսուցման և պարտադիր 
վերապատրաստման  
պլաններում  
Ըստ հաստատված ծրագրի 
հանրային ծառայողների 
վերապատրաստման 
դասընթացներ,  

 Ըստ հաստատված 
ծրագրի հանրային 
ծառայողների 
վերապատրաստման 
դասընթացներ։ 
 

 Ըստ հաստատված 
ծրագրի հանրային 
ծառայողների 
վերապատրաստմա
ն դասընթացներ, 
 

 ՀՀ կառավարության 
աշխատակազմ, 
ՀՀ կոռուպցիայի դեմ 
պայքարի խորհուրդ, 
ՀՀ կրթության և 
գիտության 
նախարարություն, 
 ՀՀ քաղաքացիական 
ծառայության 
խորհուրդ, 
 ՀՀ գլխավոր 
դատախազություն, 
ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր 
ոստիկանություն, 
 ՀՀ ազգային 
անվտանգության 
ծառայություն,  
ՀՀ Պետական 
եկամուտների 
կոմիտե և այլ 
շահագրգիռ 
պետական 
մարմիններ 

 ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպություն
ների աջակցություն 

109.2 Գնահատել 
հակակոռուպցիոն 
քաղաքականության 
իրականացման մեջ 
ներգրավված պետական 
մարմիններին կից 
վերապատրասման 
հաստատությունների 
կարողությունները և 
սահմանել այդ 
հաստատությունների 
միջոցով 
վերապատրաստման 
ենթակա 
պաշտոնյաների ու 
կազմակերպությունների
շրջանակը 

  Վերապատրաստման 
հաստատությունների 
կարիքների գնահատման 
հետազոտություններ 
 
Ճշգրտված  
վերապատրաստման 
ենթակա պաշտոնյաների 
շրջանակ( ցանկ) 
Վերապատրաստման 
հաստատությունների 
կարիքների գնահատման 
հետազոտություններ 
 
Հստակեցված են  
կոռուպցիայի դեմ պայքարի 
ոլորտում մասնագետների 
վերապատրաստում 
իրականացնող 
կազմակերպությունների 
ցանկ 

 վերապատրաստման 
ենթակա 
պաշտոնյաների և 
վերապատրաստում 
իրականացնող 
կազմակերպություննե
րի շրջանակը 
համապատախանեցվա
ծ է  պահանջարկին 

 վերապատրաստմ
ան ենթակա 
պաշտոնյաների և 
վերապատրաստու
մ իրականացնող 
կազմակերպություն
ների շրջանակը 
համապատախանե
ցված է 
պահանջարկին 

 ՀՀ կառավարության 
աշխատակազմ, 
ՀՀ կոռուպցիայի դեմ 
պայքարի խորհուրդ, 
ՀՀ կրթության և 
գիտության 
նախարարություն, 
 ՀՀ քաղաքացիական 
ծառայության 
խորհուրդ, 
 ՀՀ գլխավոր 
դատախազություն, 
ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր 
ոստիկանություն, 
 ՀՀ ազգային 
անվտանգության 
ծառայություն,  
ՀՀ Պետական 
եկամուտների 
կոմիտե և այլ 
շահագրգիռ 
պետական 
մարմիններ, 

 ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպություն
ների աջակցություն 

109.Ներդնել և ապահովել 
կոռուպցիայի դեմ պայքարի 
ոլորտում հանրային 
ծառայողների 
շարունակական 
վերապատրաստման 
համակարգ 

109.3 Հաստատել 
կոռուպցիայի դեմ 
պայքարի ոլորտում 

  
 

 Հաստատված ուսումնական 
ձեռնարկներ և 
վերապատրաստման 

 Նոր մշակված կամ 
թարմացված  
ուսումնական 

Ուսումնական 
ձեռնարկներ և 
վերապատրաստմա

 ՀՀ կրթության և 
գիտության 
նախարարություն,  

 ՀՀ պետական 
բյուջե, 
միջազգային, դոնոր 

• Կոռուպցիայի 
հիմնախինդիրն ու 
հակակոռուպցիոն թեմատիկ 
մոդուլների վերանայման ու 
լրամշակման 
հաճախականությունը, 
տոկոս 

• կոռուպցիայի դեմ 
պայքարում ըստ 
մասնագիտությունների 
իրականացված 
վերապատրաստման 
մոդուլների քանակը, 
հանրային ծառայության 
վերապատրաստման 
ընդհանուր 
դասընթացներում, տոկոս 

• հակակոռուպցիոն 
թեմատիկայով 
վերապատրաստում անցած 
մասնագետների թիվը 
տոկոսով կարիքների 
գնահատման 
հետազոտությամբ 
սահմանված ցանկի 
նկատմամբ 



շարունակական 
վերապատրաստման 
ծրագրերը և 
ուսումնական 
ձեռնարկները` ըստ 
ոլորտների  

ծրագրեր ու մոդուլներ ըստ 
ոլոտների  
 

ձեռնարկներ և 
վերապատրաստման 
ծրագրեր ու մոդուլներ 
ըստ ոլորտների  

ն ծրագրեր ու 
մոդուլներ ըստ 
ոլորտների 

ՀՀ կոռուպցիայի դեմ 
պայքարի խորհուրդ, 
 ՀՀ քաղաքացիական 
ծառայության 
խորհուրդ, 
 ՀՀ գլխավոր 
դատախազություն, 
ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր 
ոստիկանություն, 
 ՀՀ ազգային 
անվտանգության 
ծառայություն,  
ՀՀ Պետական 
եկամուտների 
կոմիտե և այլ 
շահագրգիռ 
պետական 
մարմիններ 

կազմակերպություն
երի աջակցություն 

110.1 Հստակեցնել 
կոռուպցիայի դեմ 
պայքարի առանձին 
մարմիների միջև  և 
միջազգային ու 
տարածաշրջանային 
կազմակերպությունների 
հետ կոռուպցիայի 
վերաբերյալ տվյալների 
փոխանակման 
ընթացակարգերը 

   օրենսդրական 
փոփոխություններ 
կոռուպցիայի դեմ պայքարի 
առանձին մարմիների միջև  
և միջազգային և 
տարածաշրջանային 
կազմակերպությունների 
հետ կոռուպցիայի 
վերաբերյալ տվյալների 
փոխանակման 
ընթացակարգերը 
միջազգային 
չափորոշիչներին 
համապատասխանեցնելու 
նպատակով 

կոռուպցիայի դեմ 
պայքարի առանձին 
մարմիների միջև  և 
միջազգային ու 
տարածաշրջանային 
կազմակերպություննե
րի միջև տվյալների 
փոխանակումը 
կատարվում է  

 կոռուպցիայի դեմ 
պայքարի առանձին 
մարմիների միջև  և 
միջազգային ու 
տարածաշրջանայի
ն 
կազմակերպություն
ների միջև 
տվյալների 
փոխանակումը 
կատարվում է 
 

 ՀՀ գլխավոր 
դատախազություն,  
 ՀՀ ԿԱ 
Ոստիկանություն,  
ՀՀ ԿԱ ազգային 
անվտանգության 
ծառայություն, 
 ՀՀ Ազգային 
վիճակագրական 
ծառայություն, 
 ՀՀ կոռուպցիայի դեմ 
պայքարի խորհուրդ, 

 ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպություն
ներ 

110.2 Ամբողջականացնե
լ կոռուպցիոն 
իրավախախտումների 
վերաբերյալ 
վիճակագրության 
համակարգը և ներդնել 
վիճակագրության 
վերլուծության 
մեթոդիկա 

   Օրենսդրորեն 
կանոնակարգված են 
կոռուպցիոն 
իրավախախտումների 
շրջանակը։ Մշակված է 
կոռուպցիոն դեպքերի 
վերաբերյալ 
վիճակագրական 
վերլուծության մեթոդիկա 
Հաստատվել է կոռուպցիոն 
դեպքերի, այդ թվում` 
միջազգային 
պայմանագրերով ՀՀ 
հանձնառությունների 
իրականացման 
մոնիտորինգի արդյունքների, 
վիճակագրության վարման 
միասնական մեթոդիկան 

ՀՀ Ազգային 
վիճակագրական 
ծառայությունը 
ապահովում է 
կոռուպցիայի դեմ 
պայքարին վերաբերող 
ամբողջականացված 
պաշտոնական 
վիճակագրությունը, 
 
  
 

 ՀՀ Ազգային 
վիճակագրական 
ծառայությունը 
ապահովում է 
կոռուպցիայի դեմ 
պայքարին 
վերաբերող 
ամբողջականացվա
ծ պաշտոնական 
վիճակագրությունը, 
 
 

ՀՀ Ազգային 
վիճակագրական 
ծառայություն, 
ՀՀ գլխավոր 
դատախազություն, 
ՀՀ ԿԱ ազգային 
անվտանգության 
ծառայություն, 
 ՀՀ ԿԱ 
Ոստիկանություն,  
ՀՀ կոռուպցիայի դեմ 
պայքարի խորհուրդ, 
 

 ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպություն
ներ 

110.Բարելավել կոռուպցիայի 
վերաբերյալ 
տեղեկատվության 
հավաքագրման, 
փոխանակման և 
վերլուծության համակարգը 

110.3Իրականացնել 
կոռուպցիայի 
մակարդակը, գերիշխող 
տեսակները, 
բնագավառներն ու 
ոլորտները գնահատող 
ուսումնասիրություններ 
և հետազոտություններ, 

   կոռուպցիայի մակարդակի 
գնահատման, առանձին 
բնագավառներում 
կոռուպցիայի 
տարածվածության և 
միտումների, կոռուպցիոն 
ռիսկերի գնահատման և 
դրսևորումների 

 ՀՀ կառավարության 
պատվերով 
իրականացվել են 
կոռուպցիայի 
մակարդակի 
գնահատման, 
առանձին 
բնագավառներում 

 ՀՀ 
կառավարության 
պատվերով 
իրականացվել են 
կոռուպցիայի 
մակարդակի 
գնահատման, 
առանձին 

ՀՀ կառավարության 
աշխատակազմ,  
ՀՀ կոռուպցիայի դեմ 
պայքարի խորհուրդ, 
ՀՀ հանրապետական 
գործադիր 
մարմիններ  
քաղաքացիական 

 ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպություն
ներ 

• Միջազգային և 
տարածաշրջանային 
կազմակերպություների հետ 
համագործակցությամբ 
բացահայտված կոռուպցիոն 
դեպքերի թիվը, կամ 
համագործակցության 
պայմանագրերի ու 
համաձայնագրերի թիվը 

• Տեղական 
կազմակերպությունների 
կողմից ՀՀ կառավարության 
պատվերով իրականացված 
կոռուպցիայի մակարդակի 
գնահատման, առանձին 
բնագավառներում 
կոռուպցիայի 
տարածվածության և 
միտումների, կոռուպցիոն 
ռիսկերի գնահատման և 
դրսևորումների 
բացահայտման վերաբերյալ 
ուսումնասիրությունների 
թվի հարաբերությունը նույն 
ժամանակահատվածում 
արտերկրյա հասարակական 
կազմակերպությունների 
կողմից իրականացված 
համանման 
ուսումնասիրությունների 
ընդհանուր թվաքանակին  

 



այդ թվում՝ դրանց 
իրականացումը 
պատվիրակել 
քաղաքացիական 
հասարակության 
կառույցներին, ինչպես 
նաև պաշտոնական 
վիճակագրության հետ 
համադրել և կիրառել 
դրանց արդյունքների 
վերլուծությունը 

բացահայտման վերաբերյալ 
ուսումնասիրություններ և 
հանրային հարցումների 
մեթոդաբանության մշակում 
ՀՀ կառավարության 
պատվերով իրականացվել 
են կոռուպցիայի 
մակարդակի գնահատման, 
առանձին բնագավառներում 
կոռուպցիայի 
տարածվածության և 
միտումների, կոռուպցիոն 
ռիսկերի գնահատման և 
դրսևորումների 
բացահայտման վերաբերյալ 
ուսումնասիրություններ և 
հանրային հարցումներ 

կոռուպցիայի 
տարածվածության և 
միտումների, 
կոռուպցիոն ռիսկերի 
գնահատման և 
դրսևորումների 
բացահայտման 
վերաբերյալ 
ուսումնասիրություննե
ր և հանրային 
հարցումներ 

բնագավառներում 
կոռուպցիայի 
տարածվածության 
և միտումների, 
կոռուպցիոն 
ռիսկերի 
գնահատման և 
դրսևորումների 
բացահայտման 
վերաբերյալ 
ուսումնասիրությու
ններ և հանրային 
հարցումներ 

հասարակության 
միավորումներ 
(Համաձայնությամբ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ակնկալվող արդյունք Ռազմավարության 
դրույթներ Միջոցառում 2009թ. 2010թ. 2011թ. 2012թ. 

Պատասխանատու 
մարմին 

Ֆինանսավորման 
աղբյուրը 

Մոնիտորինգային 
 ցուցիչներ 

ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐՈՒՄ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ  ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
111.1 Իրականացնել 
կոռուպցիա երևույթի  
պատճառների, 
հետևանքների, էության 
վերաբերյալ թեմաներով 
քարոզարշավներ 

 Կոռոուպցիայի 
պատճառների, 
հետևանքների, էության 
վերաբերյալ թեմաներով  
իրականացված 
քարոզարշավներ։ 

Կոռոուպցիայի 
պատճառների, 
հետևանքների, էության 
վերաբերյալ թեմաներով  
իրականացված 
քարոզարշավներ։ 

Կոռոուպցիայի 
պատճառների, 
հետևանքների, էության 
վերաբերյալ թեմաներով  
իրականացված 
քարոզարշավներ։ 

ՀՀ 
կառավարության 
աշխատակազմ, 
ՀՀ Կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի 
խորհուրդ, 
Քաղաքացիական 
հասարակության 
միավորումներ 
(համաձայնությա
մբ) 

ՀՀ պետական 
բյուջե,  
դոնոր 
կազմակերպությո
ւններ 

111.2 Ապահովել 
կոռուպցիայի դեմ 
պայքարի պետական 
քաղաքականության 
իրականացման 
լուսաբանումը 

  Պետական բյուջեում  
նախատեսվել և 
տեղական ՀԿ-ներին և 
ԶԼՄ-ներին 
տրամադրվում են  
կոռոուպցիա երեւույթի 
պատճառների, 
հետևանքների, էության 
վերաբերյալ թեմաներով 
քարոզարշավներ 
իրականացնելու 
դրամաշնորհներ 
Կոռուպցիայի դեմ 
պայքարի պետական 
քաղաքականության 
իրականացման ընթացքը  
լուսաբանող 
հաղորդաշար ՀՀ 
հանրային 
հեռու։ստատեսությամբ 
հանրային 
ծառայությունների 
վերաբերյալ 
քաղաքացիներին 
իրազեկող տպագիր և 
էլէկտրոնային նյութերի 
պատրաստում ու 
տարածում 

Հանրամատչելի 
ձեռնարկներ 
տեղեկատվական 
թերթիկներ, պաստառներ, 
քարոզչական ակցիաներ, 
երթեր ՀԿ-ների  եւ ԶԼՄ-
ների կողմից 

ՀՀ 
կառավարության 
աշխատակազմ, 
ՀՀ Կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի 
խորհուրդ, ՀՀ 
հանրային 
հեռուստառադիոը
նկերություն, ԶԼՄ-
ներ 

ՀՀ պետական 
բյուջե,  
դոնոր 
կազմակերպությո
ւններ 

• կոռուպցիայի, դրա 
պատճառների, վտանգների 
բնույթի, սպառնալիքների 
վերաբերյալ քաղաքացիական 
հասարակության 
իրազեկության մակարդակը , 
տոկոս 

• Կոռուպցիայի 
հիմնախնդրների շուրջ 
իրականացված 
քարոզարշավների թվի 
հարաբերությունը նույն 
ժամանակահատվածում 
կրթալուսավորչական 
բնույթի քարոզչական 
միջոցառումների ընդհանուր 
թվաքանակին 

111.  Ընդլայնել 
քաղաքացիական 
հասարակության 
իրազեկությունը 
կոռուպցիայի, դրա 
պատճառների, 
վտանգների բնույթի, 
սպառնալիքների 
վերաբերյալ 

111,3 Ապահովել 
պետական կառավարման 
և տեղական 
ինքնակառավարման 
մարմինների 
պաշտոնական վեբ-
կայքերում 
հակակոռուպցիոն 
տեղեկատվության 
պարբերական 
հրապարակումը 

 ՀՀ կառավարության վեբ-
կայքին կից ՀՀ 
հակակոռուպցիոն 
ռազմանարության 
պաշտոնական կայքի 
շահագործման ապահովում։ 
ՀՀ պետական 
կառավարման մարմիների 
գործող վեբ կայքերը 
ուղղակիորեն կապված են 
ՀՀ հակակոռուպցիոն 
ռազմավարության 
պաշտոնական կայքին  

ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
մարմինների գործող վեբ 
կայքերը ուղղակիորեն 
կապված են ՀՀ 
հակակոռուպցիոն 
ռազմանարության 
պաշտոնական կայքին  
  
 

ՀՀ քաղաքային 
համայնքների համար 
ստեղծված (տիպային) 
պաշտոնական վեբ 
կայքերն ուղղակիորեն 
կապված են ՀՀ 
հակակոռուպցիոն 
ռազմանարության 
պաշտոնական կայքին։ 
 

ՀՀ 
կառավարության 
աշխատակազմ, 
ՀՀ Կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի 
խորհուրդ, 
համապատասխա
ն պետական 
կառավարման 
մարմիններ, 
տեղական 
ինքնակառավարմ
ան մարմիններ 
 

ՀՀ պետական 
բյուջե,  
դոնոր 
կազմակերպությո
ւններ 

• ՀՀ հակակոռուպցիոն 
ռազմանարության վեբ 
կայքին միացված 
պաշտոնական վեբ կայքերի 
ընդհանուր թիվը նշված 
ժամանակահատվածում 



112.  Ամրագրել 
քաղաքականության 
որոշումների կայացման 
գործում մասնակցության 
պարտադիր մեխանիզմներ 

112.1 Որոշումներ 
կայացնողներին կից 
առանձին 
խորհուրդներում ու 
հանձնաժողովներում 
քաղաքացիական 
հասարակության 
ներկայացուցիչների 
ներգրավում 

 Քաղաքականության 
հարցերով որոշումների 
կայացման գործում 
քաղաքացիական 
հասարակության 
ներկայացուցիչների 
մասնակցության 
ընթացակարգերի 
սահմանում։ 
Պետական կառավարման 
մարմինների 
քաղաքականության 
հարցերով կոմիտեներում 
ընդգրկված են  
քաղաքացիական 
հասարակության 
ներկայացուցիչներ 

Տարածքային 
կառավարման 
մարմինների` մարզային 
խորհուրդների կազմը 
համալրված է 
քաղաքացիական 
հասարակության 
ներկայացուցիչներով 

Տեղական 
ինքնակառավարման 
խոշոր մարմիններին կից 
ձևավորված են 
քաղաքացիական 
հասարակության 
ներկայացուցիչների 
խմբեր 

ՀՀ 
կառավարության 
աշխատակազմ, 
ՀՀ կոռուպցիաի 
դեմ պայքարի 
խորհուրդ,  
 ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե,  
դոնոր 
կազմակերպությո
ւններ 

• Օրենքների և 
Ենթաօրենսդրական ակտերի 
նախագծերի վերաբերյալ 
հասարարական կառույցների 
կողմից տրամադրված 
ուսումնասիրությունների, 
եզրակացությունների, 
հիմնավորումների, 
հանրային կարծիքի, տոկոս 

•  

113.1 ՀՀ մարզերում 
ձևավորել 
քաղաքացիների 
հակակոռուպցիոն 
հանրային 
ընդունարաններ 

ՀՀ  5 մարզերում 
քաղաքացիների 
հակակոռուպցիոն 
հանրային 
ընդունարանները 
ձևավորված  են և գործում 
են 

ՀՀ  10 մարզերում և Երևան 
քաղաքում քաղաքացիների 
հակակոռուպցիոն 
հանրային 
ընդունարանները 
ձևավորված  են և գործում 
են 
 

Ապահովված է 
քաղաքացիների 
հակակոռուպցիոն 
հանրային 
ընդունարանների կապը 
համապատասխան 
հակակոռուպցիոն 
մարմնի հետ 

Հստակեցված են 
քաղաքաքացիների 
հակակոռուպցիոն 
ընդունարանների 
կարգավիճակը և 
երաշխավորված են 
դրանց գործունեությունը 

ՀՀ 
կառավարության 
աշխատակազմ, 
ՀՀ Կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի 
խորհուրդ, ԱՄՆ 
ՄԶԳ 
հակակոռուպցիոն 
ծրագիր 

ՀՀ պետական 
բյուջե,  
դոնոր 
կազմակերպությո
ւններ 

113.2 Հակակոռուպցիոն 
բոլոր մարմիններին կից 
ապահովել կոռուպցիոն 
դեպքերի մասին 
անանուն հեռախոսային 
«թեժ գծերիե և 
էլեկտրոնային կապի այլ 
միջոցներով անվճար 
խորհրդատվություն  

   Հակակոռուպցիոն 
մարմիններին կից ստեղծվել 
են կոռուպցիոն դեպքերի 
մասին անանուն 
հեռախոսային «թեժ գծերե և 
էլեկտրոնային կապի այլ 
միջոցներ, որոնցով նաեւ 
անվճար 
խորհրդատվություն է 
ապահովվում 
քաղաքացիներին 

    ՀՀ 
կառավարության 
աշխատակազմ,  
ՀՀ 
դատախազություն
,ՀՀ ԿԱ  
ոստիկանություն, 
ՀՀ ԿԱ ազգային 
անվտանգության 
ծառայություն, ՀՀ 
ԿԱ պետական 
եկամուտների 
կոմիտե, ՀՀ 
վերահսկիչ 
պալատ 

ՀՀ պետական 
բյուջե, 

113. Ապահովել 
հակակոռուպցիոն 
մարմիների 
գործունեության 
հրապարակայնությունն ու 
դրանց հասանելությունը 
քաղաքացիական 
հասարակությանը 

113.4 Հրապարակայնացն
ել հակակոռուպցիոն 
մարմինների 
գործունեությունը՝ ԶԼՄ-
ներով պարբերական 
հաղորդումների, 
հրապարակումների, 
հանրային 
քննարկումների, 
լսումների, տպագրված 
բուկլետների, 
կոնֆերանսների և 
հանրային քարոզարշավի 
ժամանակակից այլ 
միջոցներով 

 Հակակոռուպցիոն 
մարմինների 
գործունեությունը՝ ԶԼՄ-
ներով պարբերական 
հաղորդումների, 
հրապարակումների, 
հանրային քննարկումների, 
լսումների, տպագրված 
բուկլետների, 
կոնֆերանսների և 
հանրային քարոզարշավի 
2009-2012թթ. 
գործողություների ծրագիր 
 

Արդյունքներն ըստ 
գործողությունների 
ծրագրի   

Արդյունքներն ըստ 
գործողությունների 
ծրագրի   

ՀՀ 
կառավարության 
աշխատակազմ, 
ՀՀ Կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի 
խորհուրդ, 
ՀՀ 
դատախազություն
,ՀՀ ԿԱ  
ոստիկանություն, 
ՀՀ ԿԱ ազգային 
անվտանգության 
ծառայություն, ՀՀ 
ԿԱ պետական 
եկամուտների 
կոմիտե, ՀՀ 
վերահսկիչ 
պալատ 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

• ՀՀ պետական կառավարման 
մարմիններին կից գործող 
անանուն հեռախոսային «թեժ 
գծերիե թվի 
հարաբերությունը հանրային 
ծառայություններ մատուցող 
պետական մարմինների 
ընդհանուր թվաքանակին 

• Զանգվածային լրատվության 
միջոցներով կոռուպցիոն 
դեպքերի բացահայտմանը 
նվիրված հրապարակումների 
թվի հարաբերությունը նույն 
ժամանակահատվածում 
օրինախախտումները 
լուսաբանող 
հրապարակումների 
ընդհանուր թվաքանակին 

 

114.  Զարգացնել 114.1 Տրամադրել  Հակակոռուպցիոն  Պետական պատվերի   Շարունակելի ՀՀ ՀՀ պետական • Քաղաքացիական 



հակակոռուպցիոն 
մոնիտորինգի, 
կոռուպցիայի 
մակարդակի, 
տարածվածության 
գնահատման և 
ուսումնասիրությունների 
իրականացման  
դրամաշնորհներ և 
պետական պատվերներ 

մոնիտորինգի, 
կոռուպցիայի մակարդակի, 
տարածվածության 
գնահատման և 
ուսումնասիրությունների 
իրականացման  
դրամաշնորհներ և 
պետական պատվերների 
տրամադրման սահմանված 
ընթացակարգեր 
 

շրջանակներում 
ֆինանսավորվել են 
մասնագիտական ոչ 
պետական 
միավորումների կողմից 
կոռուպցիայի 
մակարդակի, 
տարածվածության 
գնահատման և 
ուսումնասիրությունների 
նախաձեռնություններ 

կառավարության 
աշխատակազմ, 
ՀՀ Կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի 
խորհուրդ, 
 

բյուջե,  
դոնոր 
կազմակերպությո
ւններ 

քաղաքացիական 
հասարակության 
կարողությունները 
կոռուպցիայի դեմ 
պայքարում 

114.2 Քաղաքացիական 
հասարակության 
մոնիտորինգի խմբերի, 
այդ թվում՝ հետաքննող 
լրագրողների համար 
կազմակերպել 
վերապատրաuտման 
ծրագրեր և դաuընթացներ 

   Քաղաքացիական 
հասարակության 
մոնիտորինգի խմբերի 
համար կազմակերպվել 
են վերապատրաuտման  
10 դաuընթացներ  ՀՀ 10 
մարզկենտրոններում և 
Երևանում Հետաքննող 
լրագրողների համար 
կազմակերպվել են 
վերապատրաuտման  10 
դաuընթացներ  ՀՀ 10 
մարզկենտրոններում եւ 
Երևանում  

  Քաղաքացիական 
հասարակության 
մոնիտորինգի խմբերի 
համար կազմակերպվել 
են վերապատրաuտման  
10 դաuընթացներ  ՀՀ 10 
մարզկենտրոններում և 
Երևանում Հետաքննող 
լրագրողների համար 
կազմակերպվել են 
վերապատրաuտման  10 
դաuընթացներ  ՀՀ 10 
մարզկենտրոններում եւ 
Երևանում 

ՀՀ 
կառավարության 
աշխատակազմ, 
ՀՀ Կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի 
խորհուրդ, 
 Մասնագիտացած 
ՀԿ-ներ 
(Համաձայնությամ
բ) 

ՀՀ պետական 
բյուջե,  
դոնոր 
կազմակերպությո
ւններ 

հասարակության 
մոնիտորինգի խմբերի, այդ 
թվում՝ հետաքննող 
լրագրողների համար 
կազմակերպված 
վերապատրաuտման 
դաuընթացների և դրանց 
մասնակիցների թիվը 

• ՀՀ պետական բյուջեով ՀԿ-
ներին տրամադրվելիք  
դրամաշնորհների ծավալում 
հակակոռուպցիոն 
մոնիտորինգի, կոռուպցիայի 
մակարդակի, 
տարածվածության 
գնահատման և 
ուսումնասիրությունների 
իրականացման  համար 
նախատեսված միջոցներ, 
տոկոս 

•  

115.  Ակտիվացնել 
երկխոսությունը և 
համագործակցությունը  
պետական կառավարման 
և տեղական 
ինքնակառավարման 
մարմինների ու 
բնակչության միջև 

115.1 Ներդնել 
«Տեղեկատվության 
ազատության մասինե ՀՀ 
օրենքի արդյունավետ 
կիրարկումն ապահովող 
ընթացակարգեր և 
սահմանել 
վերահսկողություն՝ 
դրանց պահպանման 
նկատմամբ 

 ՀՀ Կառավարությունը 
ընդունել է 
«Տեղեկատվության 
ազատության մասինե ՀՀ 
օրենքից բխող 
ենթաօրենսդրական 
ակտերի նախագծերի 
փաթեթը։ 

Տեղեկատվության 
ազատության  մասին ՀՀ 
օրենքի վերանայման 
վերաբերյալ 
առաջարկություններ, 

«Տեղեկատվության 
ազատության մասինե ՀՀ 
օրենքից բխող 
ենթաօրենսդրական 
ակտերի կիրարկում 

«Տեղեկատվության 
ազատության մասինե ՀՀ 
օրենքից բխող 
ենթաօրենսդրական 
ակտերի կիրակման 
մոնիտորինգի 
արդյունքներ 

«Տեղեկատվության 
ազատության մասինե ՀՀ 
օրենքից բխող 
ենթաօրենսդրական 
ակտերի կիրակման 
մոնիտորինգի 
արդյունքներ 

ՀՀ 
արդարադատությ
ան 
նախարարություն, 
ՀՀ 
կառավարության 
աշխատակազմ, 
ՀՀ կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի 
խորհուրդ, 
Ինֆորմացիայի 
ազատության 
կենտրոն ՀԿ 
(Համաձայնությամ
բ) 
 

ՀՀ պետական 
բյուջե,  
դոնոր 
կազմակերպությո
ւններ 

• Տեղեկատվություն ստանալու 
վերաբերյալ ՀՀ պետական 
մարմիններին եւ ՏԻՄ-երին 
ուղղված 
դիմում/հարցումների թվի 
հարաբերությունը նույն 
ժամանակահատվածում այդ 
մարմինների կողմից 
տրամադրված 
տեղեկատվության 
ընդհանուր թվաքանակին 

116.  Հզորացնել և 
զարգացնել 
տեղեկատվության 
մատչելիությունն 
ապահովող մարմինների 
կարողությունները 

116.1 Նշանակել 
պետական կառավարման 
և տեղական 
ինքնակառավարման 
մարմիններում 
տեղեկատվության 
ազատության հարցերով 
պատասխանատու 
պաշտոնյաներ և 
իրականացնել նրանց 
մասնագիտական 
վերապատրաստման 
ծրագրեր 

 Պետական կառավարման և 
տեղական 
ինքնակառավարման 
մարմիններում 
տեղեկատվության 
ազատության հարցերով 
գործառույթի 
վերլուծություն, 
վերապատրաստման 
կարիքների գնահատում, 
«Տեղեկատվության 
ազատության մասինե ՀՀ 
օրենքի պահանջներին 
համապատասխան 
պետական 
կառավարչական 

ՀՀ քաղաքային 
համայնքերում 
առանձնացված 
հաստիքով նշանակվել են 
տեղեկատվության 
տրամադրման 
պատասխանատուներ  
  

Պետական և տեղական 
ինքնակառավարման 
մարմիններում 
տեղեկատվության 
տրամադրման համար 
պատասխանատու 
պաշտոնյաների 
պարբերական 
վերապատրաստումը 
իրականացվում է  
պետական և 
համայնքային 
ծառայության պարտադիր 
վերապատրաստման 
ընթացակարգով  

ՀՀ 
կառավարության 
աշխատակազմ, 
ՀՀ կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի 
խորհուրդ, 
ՀՀ Տարածքային 
կառավարման 
նախարարություն, 
ՀՀ 
քաղաքացիական 
ծառայության 
խորհուրդ 
 

ՀՀ պետական 
բյուջե, 
դոնոր 
կազմակերպությո
ւններ 

• Վերապատրաստում անցած 
տեղեկատվության 
ազատության հարցերով 
պատասխանատու 
պաշտոնյաների թվի 
հարաբերությունը նույն 
ժամանակահատվածում այդ 
պաշտոնյաների ընդհանուր 
թվաքանակին, 

• Տեղեկատվության 
ազատության իրավունքի 
խախտման դեպքերով 
պատասխանատվության 
ենթարկված պետական 
պաշտոնյաների տեսակարար 



հիմնարկներում 
առանձնացված հաստիքով 
նշանակվել են 
տեղեկատվության 
տրամադրման 
պատասխանատուներ և 
կազմակերպվել  են 
վերապատրաստման 
դասընթացներ 

կշիռը ընդհանուր 
խախտումների թվում։ 

• «Տեղեկատվության 
ազատության մասինե ՀՀ 
օրենքի պահանջների 
խախտման դատական 
հայցերով ի օգուտ 
քաղաքացիների 
բավարարված վճիռների թվի 
հարաբերությունը նույն 
ժամանակահատվածում 
ներկայացված 
հայցադիմումների 
ընդհանուր թվաքանակին 

117.1 Պարբերաբար 
վերլուծել և 
շարունակականորեն 
կատարելագործել 
վարչարարության 
օրենսդրական 
պրակտիկայի 
կիրարկման 
արդյունքները 

 «Քաղաքացիների 
առաջարկությունները, 
դիմումները և բողոքները 
քննարկելու կարգի 
մասինե ՀՀ օրենքից բխող 
ենթաօրենսդրական 
կարգերով սահամանված է 
քաղաքացիների 
դիմում/բողոքների 
ընթացակարգերը 

Քաղաքացիներին 
ծառայություններ 
մատուցվող վարչական 
մարմինների և հանրային 
ընդունարանների միջև 
կնքվել են քաղաքացիների 
բողոք/դիմումների 
միջնորդավորված 
քննարկման և սպառիչ 
բավարարման 
ընթացակարգերը 
պարզաբանող 
պայմանագրեր 

Հակակոռուպցիոն 
հանրային 
ընդունարանների և մեկ 
պատուհանի 
համակարգն ու 
ընթացակարգերը 
ընդլայնված են 

   
 

ՀՀ 
կառավարության 
աշխատակազմ, 
ՀՀ կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի 
խորհուրդ,  
ՀՀ 
նախարարություն
ներ 

 ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպությո
ւններ 

117.  Բարելավել 
ֆիզիկական և 
իրավաբանական անձ-
վարչական մարմին 
հարաբերությունների 
վարչարարությունը 

117.2  Վարչական 
մարմինների կողմից 
քաղաքացիներին 
մատուցվող 
ծառայությունների 
ընթացակարգերում 
բացառել այլ պետական 
մարմիններից 
պահանջվող 
տեղեկատվությունը 
քաղաքացիների միջոցով 
ստանալը 

Վարչական մարմինների 
կողմից քաղաքացիներին 
մատուցվող 
ծառայությունների 
ընթացակարգերի 
ուսումնասիրություն, 
քաղաքացիների միջոցով 
պահանջվող 
տեղեկատվության 
տեսակների և ծավալի 
բացահայտում 

Օրենսդրական 
փոփոխություններ 
կատարելու վերաբերյալ 
առաջարկություններ 

Մոնիտորինգի և 
գնահաման նոր 
ընթացակարգերը 
սահմանված են 

Վարչական մարմինների 
կողմից քաղաքացիներին 
մատուցվող 
ծառայությունների 
ընթացակարգերում 
բացառված է այլ 
պետական մարմիններից 
պահանջվող 
տեղեկատվությունը 
քաղաքացիների միջոցով 
ստանալու 
հնարավորությունը 
 

ՀՀ 
արդարադատությ
ան 
նախարարություն, 
ՀՀ 
կառավարության 
աշխատակազմ, 
 ՀՀ կոռուպցիաի 
դեմ պայքարի 
խորհուրդ,  

ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպությո
ւններ 

• Պետական միջոցների 
հաշվին հանրային 
պաշտպանության անվճար 
իրավաբանական օգնություն 
ստացած սոցիալապես 
անապահով առանձին 
խմբերի ներկայացուցիչների 
թվի հարաբերակցությունը 
անվճար իրավաբանական 
օգնություն ստացած 
քաղաքացիների ընդհանուր 
թվի նկատմամբ 

• Վարչական դատարանում 
պետության դեմ ուղղված 
հայցերի թվաքանակի 
հարաբերությունը ի վնաս 
պետության կայացված 
դատավճիռների քանակին 
(որքան մոտ է 1-ին այնքան 
բարձր կարելի է համարել 
ձայնի լսելիության 
մակարդակը) 

119.  Ապահովել  
Զանգվածային 
լրատվության ոլորտը 
կարգավորող մարմինների 
մասնագիտական 
անկախությունն և 
ինքնուրույնությունը 

119.1 Բարձրացնել 
զանգվածային 
լրատվամիջոցների 
տնտեսական և 
մասնագիտական 
անկախության 
մակարդակը 

Լրատվամիջոցների 
հավատարմագրման և 
գործունեության ազատ 
միջավայրի ապահովման 
օրենսդրական 
պահանջների նկատմամբ 
սահմանված է 
վերահսկողություն 

Զանգվածային 
լրատվության միջոցների և 
լրագրողների հանդեպ 
ճնշումները բացառելուն 
ուղղված օրենսդրական 
պահանջների կատարման 
նկատմամբ սահմանված է 
վերահսկողություն 

Զանգվածային 
լրատվության միջոցների 
և լրագրողների հանդեպ 
ճնշումները բացառելուն 
ուղղված օրենսդրական 
պահանջների 
կատարման նկատմամբ 
իրականացվում է 
վերահսկողություն 

Զանգվածային 
լրատվության միջոցների 
և լրագրողների հանդեպ 
ճնշումները բացառելուն 
ուղղված օրենսդրական 
պահանջների կատարման 
նկատմամբ 
իրականացվում է 
վերահսկողություն 

ՀՀ 
կառավարության 
աշխատակազմ, 
Կոռուպցիայի դեմ 
պայքարի 
խորհուրդ,ՀՀ 
արդարադատությ
ան 
նախարարություն, 
ՀՀ 
դատախազություն 
ԶԼՄ-ներ,  
Քաղաքացիական 
միավորումներ(Հա
մաձայնությամբ) 

ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպությո
ւններ 

• Զանգվածային լրատվության 
միջոցների և լրագրողների 
հանդեպ ճնշումների 
բացահայտված դեպքերի 
քանակը 

• Լրատվամիջոցների 
հավատարմագրման և 
գործունեության ազատ 
միջավայրի ապահովման 
խախտումների վերաբերյալ 
հրապարակումների քանակը 
և բողոքների թիվը 

 
 
 
 



Ակնկալվող արդյունք Ռազմավարության 
դրույթներ Միջոցառում 2009թ. 2010թ. 2011թ. 2012թ. 

Պատասխանատու 
մարմին 

Ֆինանսավորման 
աղբյուրը 

Մոնիտորինգային 
 ցուցիչներ 

ՀՀ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԴՐԱ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
120.1 Ձևավորել և 
շարունակականորեն 
զարգացնել ՀՌԻՄԾ 
մոնիտորինգի և 
գնահատման 
ինստիտուցիոնալ 
կարողությունները 

 
 

ՀՀ պետական կառվարման 
մարմիններում ՀՌԻՄԾ 
մոնիտորինգի և 
գնահատման 
ինստիտուցիոնալ 
կարողությունների 
շրջանակի գնահատման 
հետազոտություն, 
Հատատված է ՀՌԻՄԾ 
իրականացման ընթացիկ 
մասնակցային 
մոնիտորինգի 
մեթոդաբանությունը, այդ 
թվում` սահմանված են 
մոնիտորինգի 
գործընթացում 
քաղաքացիական 
հասարակության 
կառույցների 
գործունեության 
շրջանակները 
ՀՀ պետական 
կառավարման 
մարմիններում ՀՌԻՄԾ 
մոնիտորինգի և 
գնահատման 
համապատասխան 
միավորները ձևավորված 
են,  
 
ՀՌԻՄԾ իրականացման 
ընթացիկ մասնակցային 
մոնիտորինգի 
ընթացակարգերը 
հաստատված են 

ՀՌԻՄԾ մոնիտորինգի, 
վերլուծության և 
գնահատման 
ընթացակարգերը 
սահմանված են, 
ուղեցույցները ներդրված 
են 
 
 
Քաղաքացիական 
հասարակության 
կառույցների միջև 
տեղեկատվության և 
փորձի փոխանակումն 
ու դրանց միավորումը 
քաղաքացիական 
հակակոռուպցիոն 
ցանցում ապահովված է 

ՀՌԻՄԾ վերանայման 
գործընթացը 
կանոնակարգված է  
 
Քաղաքացիական 
հակակոռուպցիոն 
ցանցը գործում է 
 
 
Մասնակցային 
մոնիտորինգի 
արդյունքների 
վերլուծություն և դրա 
հիման վրա առանձին 
առաջարկների մշակում 

ՀՀ 
կառավարության 
աշխատակազմ, 
ՀՀ կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի 
խորհուրդ, 
համապատասխա
ն պետական 
կառավարման 
մարմիններ 
  

ՀՀ  պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպությո
ւերի 
աջակցություն 

120.2 Սահմանել ՀՌԻՄԾ 
կատարողական 
հաշվետվությունների, այդ 
թվում` տարեկան 
արդյունքների ամփոփման 
չափորոշիչներ և 
ընթացակարգեր  

ՀՌԻՄԾ 2009թ. 
կատարողական 
հաշվետվություն, 

ՀՌԻՄԾ կատարողական 
հաշվետվությունների 
տիպային ձևաթղթեր և 
ուղեցույց 
ՀՌԻՄԾ 2010թ. 
կատարողական 
հաշվետվություն, OECD և 
GRECO-ի 
երաշխավորությունների 
կատարման վերաբերյալ  
մոնիտորինգի զեկույցներ 
 

ՀՌԻՄԾ 2011թ. 
կատարողական 
հաշվետվություն 
ՄԱԿ-ի “Կոռուպցիայի 
դեմ” կոնվենցիայիով 
ստանձնած 
պարտավորությունների 
կատարման վերաբերյալ 
զեկույց 

ՀՌԻՄԾ 2012թ. 
կատարողական 
հաշվետվություն 
 

ՀՀ 
կառավարության 
աշխաակազմ, 
ՀՀ կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի 
խորհուրդ, 

ՀՀ  պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպությո
ւերի 
աջակցություն 

120.3 Ներգրավել 
հակակոռուպցիոն 
մոնիտորինգի միջազգային 
լավագույն փորձն ու 
տեխնիկական 
աջակցությունը 
 
 

 ՀՌԻՄԾ 2010թ. 
կատարողական 
հաշվետվության 
միջազգային 
փորձաքննություն 
Հակակոռուպցիոն 
մոնիտորինգի գործում 
նախագծված Թյունինգ և 
Թայեքս ծրագրեր, 

Իրականացված 
Թյունինգ և Թայեքս 
ծրագրեր 
հակակոռուպցիոն 
մոնիտորինգի 
միջազգային փորձի 
ընկալման վերաբերյալ 

Հայաստանի 
հակակոռուպցիոն 
մոնիտորինգի փորձի 
ներկայացում  

ՀՀ 
կառավարության 
աշխաակազմ, 
ՀՀ կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի 
խորհուրդ,  

ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպությո
ւնների 
աջակցություն 

120. Ապահովել ՀՌԻՄԾ 
միջոցառումների մոնիտորինգի 
(մասնակցային մոնիտորինգի) և 
դրանց արդյունավետության 
գնահատման իրականացումը 
հանրային կառավարման, 
տնտեսության առանձին 
ոլորտներում և ճյուղերում 

120.4 Կազմակերպել  Վերապատրաստման Կազմակերպված Կազմակերպված ՀՀ ՀՀ պետական 

• ՀՌԻՄԾ մոնիտորինգի և 
գնահատման 
համապատասխան 
միավորների 
առկայությունը 
պետական կառավարման 
մարմիների ընդհանուր 
թվում 

• ՀՀ կառավարության 
կողմից ՀՌԻՄԾ 
ներառված ոլորտներում 
մասնակցային 
մոնիտորինգ 
իրականացնելու 
նպատակով 
ներկայացված 
պատվերների քանակը 

• ՀՌԻՄԾ ամփոփ 
հաշվետվություններն 
ընդունված են ՀՀ 
Կոռուպցիայի դեմ 
պայքարի խորհրդի 
կողմից 

• ՀՌԻՄԾ և դրա 
իրականացման 
արդյունքների 
վերաբերյալ հանրային 
քննարկումների քանակը 

• ՀՌԻՄԾ շրջանակներում 
ներառված ոլորտներում և 
համակարգերում առկա 
կոռուպցիոն ռիսկերի 
գնահատման 
մասնակցային 
մոնիտորինգի 
զեկույցների քանակական 
աճ, տոկոս 

• OECD և GRECO, ՄԱԿ-ի 
կոռուպցիայի դեմ 
կոնվենցիայի 
պահանջների 
կատարման 
մոնիտորինգի զեկույցներ, 
չկատարված 
հանձնառությունների 
ազդեցության 
գնահատականը, 
փորձագիտական 
գնահատական 

• Միջազգային լավագույն 
փորձը յուրացրած 
ՀՌԻՄԾ մոնիտորինգի և 
գնահատման 
միավորների թիվը 
ՀՌԻՄԾ մոնիտորինգի 



պետական մարմինների և 
քաղաքացիական 
հասարակության 
կառույցների 
ներկայացուցիչների 
համար ՀՌԻՄԾ 
մոնիտորինգի և 
գնահատման վերաբերյալ 
համատեղ 
վերապատրաստման 
դասընթացներ 

թեմատիկա և 
դասընթացների 
ժամանակացույց 
Կազմակերպված 
վերապատրաստման 
դասընթացներ պետական 
կառավարման և 
քաղաքացիական 
հասարակության 
կառույցների 
ներկայացուցիչների 
համար, այդ թվում 
մասնակցային 
մոնիտորինգի 
մեթոդաբանության և 
գործիքների վերաբերյալ 

վերապատրաստման 
դասընթացներ 
պետական 
կառավարման և 
քաղաքացիական 
հասարակության 
կառույցների 
ներկայացուցիչների 
համար, այդ թվում 
մասնակցային 
մոնիտորինգի 
մեթոդաբանության և 
գործիքների վերաբերյալ 

վերապատրաստման 
դասընթացներ 
պետական 
կառավարման և 
քաղաքացիական 
հասարակության 
կառույցների 
ներկայացուցիչների 
համար, այդ թվում 
մասնակցային 
մոնիտորինգի 
մեթոդաբանության և 
գործիքների վերաբերյալ 

կառավարության 
աշխաակազմ, 
ՀՀ կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի 
խորհուրդ,  

բյուջե, դոնոր 
կազմակերպությո
ւնների 
աջակցություն 

համակարգ ներգրավված 
միավորների ընդհանուր 
թվում, տոկոս 

• Ապահովված է 
համագործակցությունը 
պետական կառավարման 
մարմիների ՀՌԻՄԾ 
մոնիտորինգի և 
գնահատման 
միավորների և ՀՀ 
կոռուպցիայի դեմ 
պայքարի խորհրդի ներքո 
գործող կառուցվածքային 
միավորի միջև 

• Վերապատրաստում 
անցած պետական 
ծառայողների թիվը, 
ՀՌԻՄԾ մոնիտորինգի և 
գնահատման 
համակարգում 
ընդգրկված պետական 
ծառայողների ընդհանուր 
թվում, տոկոս 

• ՀՌԻՄԾ մոնիտորինգի և 
գնահատման 
գործառույթներ 
ստանձնած 
քաղաքացիական 
հասարակության 
միավորների 
ներակայացուցիչներից 
վերապատրաստում 
անցածների թվաքանակը, 
տոկոս 

121.  Ապահովել քաղաքացիական 
հասարակության կողմից ՀՌԻՄԾ 
ազդեցության ընկալման 
գնահատման իրականացումը 

121.1 Գնահատել տնային 
տնտեսությունների, 
գործարարների և 
հասարակության 
առանձին թիրախ խմբերի 
շրջանում կոռուպցիայի 
մակարդակի կրճատման 
նկատելիությունը և դրա 
տեմպերից ու պետական 
մարմինների մատուցած 
հանրային 
ծառայությունների որակից 
բավարարվածությունը 

  Տնային տնտեսությունների, 
գործարարների և 
հասարակության առանձին 
թիրախ խմբերի շրջանում 
կոռուպցիայի մակարդակի 
վերաբերյալ հարցում 
Հարցման արդյունքների 
հիման վրա 
միջոցառումների ծրագրում 
փոփոխությունների 
կատարում  
 
Կռուպցիայի մակարդակի 
կրճատման 
նկատելիությունը և դրա 
տեմպերից 
բավարարվածության 
վերաբերյալ  ամփոփ 
գնահատական, զեկույց 

Տնային 
տնտեսությունների, 
գործարարների և 
հասարակության 
առանձին թիրախ 
խմբերի շրջանում 
կոռուպցիայի 
մակարդակի և 
ՀՀ պետական 
մարմինների մատուցած 
հանրային 
ծառայությունների 
որակի վերաբերյալ 
հարցում  
Հարցման արդյունքների 
հիման վրա 
միջոցառումների 
ծրագրում 
փոփոխությունների 
կատարում  
Կռուպցիայի 
մակարդակի կրճատման 
նկատելիությունը և դրա 
տեմպերից, ինչպես նաև 
ՀՀ պետական 

Տնային 
տնտեսությունների, 
գործարարների և 
հասարակության 
առանձին թիրախ 
խմբերի շրջանում 
կոռուպցիայի 
մակարդակի և 
ՀՀ պետական 
մարմինների մատուցած 
հանրային 
ծառայությունների 
որակի վերաբերյալ 
հարցում 
 Հարցման 
արդյունքների հիման 
վրա միջոցառումների 
ծրագրում 
փոփոխությունների 
կատարում  
Կռուպցիայի 
մակարդակի 
կրճատման 
նկատելիությունը և դրա 
տեմպերից, ինչպես նաև 

ՀՀ 
կառավարության 
աշխաակազմ, 
ՀՀ կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի 
խորհուրդ,  

 ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպությո
ւներ 

• ՀՀ Կառավարության 
կողմից ՀՌԻՄԾ 
ներառված ոլորտներում 
մասնակցային 
մոնիտորինգի 
հարցումներ 
իրականացնելու 
նպատակով 
հայտարարված 
մրցույթների քանակը 

• Քաղաքացիական 
հասարակության կողմից 
ՀՌԻՄԾ ազդեցության 
ընկալման գնահատման 
հաշվետվություններում 
ներառված առաջարկների 
թիվը 

 



մարմինների մատուցած 
հանրային 
ծառայությունների 
որակի 
բավարարվածության 
վերաբերյալ  ամփոփ 
գնահատական, զեկույց 

ՀՀ պետական 
մարմինների մատուցած 
հանրային 
ծառայությունների 
որակի 
բավարարվածության 
վերաբերյալ  ամփոփ 
գնահատական, զեկույց 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ակնկալվող արդյունք Ռազմավարության 
դրույթներ Միջոցառում 2009թ. 2010թ. 2011թ. 2012թ. 

Պատասխանատու 
մարմին 

Ֆինանսավորման 
աղբյուրը 

Մոնիտորինգային 
 ցուցիչներ 
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123.1Ամբողջականացնել 
Կոռուպցիայի դեմ 
պայքարի խորհրդի 
կազմը 

 Օրենսդրական 
փոփոխություններ 
կոռուպցիայի դեմ 
պայքարի խորհրդի 
գործունեությունն 
կանոնակարգող 
իրավական ակտերում` 
Խորհրդի կազմը 
համալրված է  
դատական 
դեպարտամենտի, 
քաղաքացիական 
հասարակության ու 
գործարարների 
ներկայացուցիչներով 
Քննարկված 
հաշվետվություններ, , 
զեկույցներ, կայացրած  
որոշումներ 

Հակակոռուպցիոն 
ռազմավարության 
իրականացման 
հաշվետվություններ, 
զեկույցներ, կայացրած 
որոշումներ 

Հակակոռուպցիոն 
ռազմավարության 
իրականացման ամփոփ 
հաշվետվություններ, 
գնահատված 
արդյունքներ, զեկույցներ, 
կայացրած որոշումներ 

ՀՀ 
կառավարության 
աշխատակազմ, 
ՀՀ կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի 
խորհուրդ, 

 ՀՀ պետական 
բյուջե 

123.2 Վերանայել 
Կոռուպցիայի դեմ 
պայքարի խորհրդի 
գործառույթների 
շրջանակը 

 Օրենսդրական 
փոփոխություններ 
կոռուպցիայի դեմ 
պայքարի խորհրդի 
գործունեությունն 
կանոնակարգող 
իրավական ակտերում 
Կոռուպցիայի դեմ 
պայքարի խորհրդի 
կողմից  իրականացվում 
են գիտելիքների 
ընդլայնման ու 
տարածման, 
քաղաքացիական 
հասարակության 
ներգրավվման, 
կոռուպցիոն դեպքերի 
վերաբերյալ 
քաղաքացիների 
դիմումներին, 
զանգվածային 
լրատվության միջոցների 
հրապարակումներին 
արձագանքման 
գործառույթները 

Կոռուպցիայի դեմ պայքարի 
խորհրդի կողմից  
իրականացվում են 
գիտելիքների ընդլայնման ու 
տարածման, քաղաքացիական 
հասարակության 
ներգրավվման, կոռուպցիոն 
դեպքերի վերաբերյալ 
քաղաքացիների դիմումներին, 
զանգվածային լրատվության 
միջոցների 
հրապարակումներին 
արձագանքման 
գործառույթները 

  ՀՀ 
կառավարության 
աշխատակազմ, 
ՀՀ կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի 
խորհուրդ, 

 ՀՀ պետական 
բյուջե 

123. Զարգացնել 
Կոռուպցիայի դեմ պայքարի 
խորհրդի կարողությունները 
հակակոռուպցիոն 
քաղաքականության 
մշակման և վերանայման, 
համակարգման, 
հսկողության և 
արդյունքների գնահատման 
գործառույթների  
իրականացման գործում 

123.3 Ստեղծել 
Կոռուպցիայի դեմ 
պայքարի խորհրդին կից 
կառուցվածքային 
ստորաբաժանում 

Կոռուպցիայի դեմ 
պայքարի խորհրդին կից 
կառուցվածքային 
ստորաբաժանման 
խնդիրները, 
գործառույթները,  
կազմակերպչական 
կառուցվածքը և 
կարգավիճակը 
սահմանող իրավական 
ակտերը մշակված են, 

Կառուցվածքային 
ստորաբաժանման 
կողմից ապահովվում է 
կոռուպցիայի դեմ 
պայքարի խորհրդի 
բնականոն 
գործունեությունը,  
 
ՀՀ պետական բյուջեում 
նախատեսված են 
համապատասխան 

Կառուցվածքային 
ստորաբաժանման կողմից 
ապահովվում է կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի խորհրդի 
բնականոն գործունեությունը 
 
Հակակոռուպցիոն 
ռազմավաության և 
միջոցառումների ծրագրի 
առաջընթացի 
հաշվետվություն, միջազգային 

Կառուցվածքային 
ստորաբաժանման 
կողմից ապահովվում է 
կոռուպցիայի դեմ 
պայքարի խորհրդի 
բնականոն 
գործունեությունը, 
 
Հակակոռուպցիոն 
ռազմավաության և 
միջոցառումների ծրագրի 

ՀՀ 
կառավարության 
աշխատակազմ, 
ՀՀ կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի 
խորհուրդ, 

 ՀՀ պետական 
բյուջե 

• Խորհրդի կողմից 
հրավիրված նիստերի 
քանակ,  

• ՀՀ միջազգային 
հանձնառությունները, 
պայմանավորված` ՄԱԿ-ի 
«Կոռուպցիայի դեմե 
կոնվենցիայիով, OECD և 
GRECO-ի 
երաշխավորություններով, 
իրականացված են 

 



կառուցվածքային 
միավորը ձևավորված է։ 

ֆինանսական միջոցներ   պայմանագրերով ստանձնած 
պարտավորությունների 
կատարման վերաբերյալ 
զեկույցներ 

գնահատման 
արդյունքների ու ծրագրի 
վերանայման 
գործընթացն սկսված է 

124.1 Սահմանել 
կոռուպցիայի 
կանխարգելման և 
բացահայտման 
մարմինների միջև 
համագործակցության 
հստակ ընթացակարգեր 

 Կոռուպցիայի դեմ 
պայքարի խորհրդի 
որոշում, կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի 
մարմիների միջև 
համագործակցության 
մասին 

 Սահմանված 
ընթացակարգերի 
արդյունքներն գնահատված 
են 

  ՀՀ 
կառավարության 
աշխատակազմ, 
ՀՀ կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի 
խորհուրդ, 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

124. Բարձրացնել 
կոռուպցիայի 
կանխարգելման և 
բացահայտման մարմինների 
միջև համագործակցության 
արդյունավետությունը 

124.2 Զարգացնել 
կոռուպցիայի 
կանխարգելման և 
բացահայտման 
մարմինների միջև 
համագործակցության 
կարողությունները 

 Կոռուպցիայի դեմ 
պայքարի պետական 
մարմինների  
աշխատակիցների 
վերապատրաստման 
դասընթացների 
թեմատիկայի մշակում և 
համատեղ 
կազմակերպված 
վերապատրաստման 
դասընթացներ  

Մասնավոր հատվածի և 
քաղաքացիական 
հասարակության  
կազմակերպությունների հետ 
համատեղ իրականացված 
վերապատրաստման ծրագրեր 
 

Մասնավոր հատվածի և 
քաղաքացիական 
հասարակության  
կազմակերպությունների 
հետ համատեղ 
իրականացված 
վերապատրաստման 
ծրագրեր  

ՀՀ 
կառավարության 
աշխատակազմ, 
ՀՀ կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի 
խորհուրդ, 

 ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպությո
ւններ 

• Համատեղ իրականացված 
վերապատրաստման  
դասընթացների, քանակ 

 


