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ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 

ՀՊ  Հաշվեքննիչ պալատ 

ԱՏՄ  Ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգ  

ՀՀ դրամ  Հայկական դրամ  

ՀՀՀՀՍ    Հայաստանի Հանրապետության հանրային հատվածի հաշվապահական 

հաշվառման ստանդարտներ  

ARMEPS Էլեկտրոնային գնումների համակարգ  

ՀԿԲ  Հայաստանի կենտրոնական բանկ  

ԲՊԱԷՀ  Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով 

ՀԸԳՀ  Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիր  

ԳՏՏ  Գլխավոր տեղեկատվական տնօրեն 

ԵԽ  Եվրոպայի խորհուրդ  

ԿԿ  Կենտրոնական կառավարություն  

ՆԽ  Նախարարների խորհուրդ  

ՀԿԿ   Հովանավոր կազմակերպությունների կոմիտե  

ԿԿՀ  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  

ՔԾԽ  Քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ  

ՌՆԿ  «Ռազմավարական նախաձեռնությունների կենտրոն» հիմնադրամ  

ՔԾՕ   «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք  

ՔԾԳ  Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ  

ԹՀՀ   «Թվային Հայաստան» հիմնադրամ  

ՓՎ   Փոխվարչապետ  

ՀԹՕ   «Հայաստանի թվային փոխակերպման օրակարգ»  

ԷԿԵՆԳ  Էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակ  

ԵՄ  Եվրոպական միություն  

ՖԿՀ   Ֆինանսական կառավարում և հսկողություն  

ԿԳԾ  Կառավարության գործողությունների ծրագիր  

ՀՆԱ  Համախառն ներքին արդյունք  

ԿՖԿՏՀ  Կառավարության ֆինանսների կառավարման տեղեկատվական համակարգ  

ՊՖՎՁ   Պետական ֆինանսների վիճակագրության ձեռնարկ  

GIZ  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH 

ՊԳՀ  «Պետական գնումների մասին» համաձայնագիր  
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ՄԿ  Մարդկային ռեսուրսներ  

ՄՌԿ  Մարդկային ռեսուրսների կառավարում  

ՄՌԿՏՀ   Մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեղեկատվական համակարգ  

ՆԱ  Ներքին աուդիտ  

ԱՄՀ  Արժույթի միջազգային հիմնադրամ  

ԻՆՏՈՍԱԻ Բարձրագույն վերահսկիչ մարմինների միջազգային կազմակերպություն  

ԱԲՄՄՍ Աուդիտի բարձրագույն մարմինների միջազգային ստանդարտներ  

ՏՏ  Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ  

ԿԻՀԿՕ  «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենք  

ԿԿՀՕ   «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենք  

ԿԿԳՕ  «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» օրենք  

ՎՀՎՎՕ   «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենք 

ՏԱՕ  «Տեղեկատվության ազատության մասին» օրենք  

ՊԿՀՄՕ   «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին» օրենք  

ՊՊՊԾՊԶԱՎՕ  «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող 

անձանց վարձատրության մասին» օրենք  

ԱՊՕ  «Ազդարարների պաշտպանության մասին» օրենք  

ՖՆ  Ֆինանսների նախարարություն  

ԱՆ  Արդարադատության նախարարություն 

ԱՍՀՆ  Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  

ՄԺՀՇ  Միջնաժամկետ հարկաբյուջետային շրջանակ  

ՏԿՏՏՆ   Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն  

ՄԺԾԾ  Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր  

ՕԿԱԿ  Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն  

ՎԳ  Վարչապետի գրասենյակ 

ՊԿԲ  Պետական կառավարման ոլորտի բարեփոխումներ  

ԾՓՎ  Ծրագրերի փորձաքննության վարչություն  

ՀԾՖՀ  Հանրային ծախսեր և ֆինանսական հաշվետվողականություն  

ՀՖԿ  Հանրային ֆինանսների կառավարում  

ՀՖԿՀԲՎՌ Հանրային ֆինանսների կառավարման համակարգի բարեփոխումների 

վերանայված ռազմավարություն  

ՊՆՖՀ   Պետական ներքին ֆինանսական հսկողություն  

ՎՉ  Վարչապետ 
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ՊԳՕ   «Պետական գնումների մասին» օրենք  

ՊՄԳ   Պետական-մասնավոր գործընկերություններ  

ՀԾՕ   «Հանրային ծառայության մասին» օրենք  

ԿԱԳ  Կարգավորման ազդեցության գնահատում  

ԿԿ  Կանոնակարգ  

ԱԲՄ  Աուդիտի բարձրագույն մարմին  

ԱԲՄ-ԿՉՇ  ԱԲՄ Կատարողականի չափման շրջանակ  

ԶՌԾ  Զարգացման ռազմավարական ծրագիր  

ԲԴԽ  Բարձրագույն դատական խորհուրդ  

ՓՄՁ-ներ  Փոքր և միջին ձեռնարկություններ  

ԱՀՀ  Ազգային հաշիվների համակարգ  

ՊՁ  Պետական ձեռնարկություններ  

ՎԿՎ  Վերապատրաստման կարիքների վերլուծություն  

ԳՄՀ  Գանձապետական միասնական հաշիվ  

ՄԱԿ  Միավորված ազգերի կազմակերպություն 

WCAG   Վեբ բովանդակության մատչելիության ուղեցույց 
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 ՍԻԳՄԱ-ի «Ելակետային գնահատման զեկույցն» գործածում է «Հանրային 

կառավարման սկզբունքները. շրջանակ ԵՀՔ երկրների համար»1 փաստաթուղթը` վերլուծելու 

համար հանրային կառավարման վեց առանցքային հորիզոնական ոլորտները Հայաստանի 

Հանրապետությունում՝ հանրային կառավարման բարեփոխումների ռազմավարական 

շրջանակը, քաղաքականության մշակումը և համակարգումը, հանրային ծառայությունների և 

մարդկային ռեսուրսների կառավարումը, հաշվետվողականությունը, ծառայությունների 

մատուցումը և հանրային ֆինանսների կառավարումը, այդ թվում՝ պետական գնումները և 

արտաքին հաշվեքննությունը։ 

 ՍԻԳՄԱ-ն, սերտորեն համագործակցելով Եվրոպական հանձնաժողովի (ԵՀ) հետ, 

2016 թվականին մշակել է «Հանրային կառավարման սկզբունքները. շրջանակ ԵՀՔ երկրների 

համար» փաստաթուղթը, իսկ 2018 թվականին՝ «Մեթոդաբանական շրջանակը»2։ Սույն 

Սկզբունքների նպատակն է ազգային մարմիններին, ԵՀ ծառայություններին և այլ դոնորներին 

օժանդակել ընդհանուր հասկացողություն մշակելու գործում այն մասին, թե ինչ է ենթադրում 

հանրային կառավարման բարեփոխումը (ՀԿԲ), և ինչ նպատակ կարող են երկրներն ունենալ 

իրենց կառավարման բարեփոխումներով։ «Մեթոդաբանական շրջանակը» պարունակում է 

ցուցիչների ամբողջական խումբ, որը կենտրոնանում է լավ գործող հանրային կառավարման 

(լավ օրենքներ, քաղաքականություններ, կառուցվածքներ և ընթացակարգեր) 

նախապայմանների և վարչակազմի կատարողականի վրա, այդ թվում՝ բարեփոխումների 

իրականացման և դրանց հետևող արդյունքների վրա։ 

 Հաշվետու և արդյունավետ հանրային կառավարումը և՛ կենտրոնական, և՛ տեղական 

մակարդակներում խիստ կարևոր է ժողովրավարական կառավարման համար և խրախուսում 

է ներառական տնտեսական զարգացումը։ ՀԿԲ-ն օգնում է ամրապնդելու ժողովրդավարական 

և անկախ ինստիտուտները, զարգացնել տեղական և մարզային մարմինները, 

ապաքաղաքականացնել քաղաքացիական ծառայությունը, զարգացնել էլեկտրոնային 

կառավարումը և բարձրացնել ինստիտուցիոնալ թափանցիկությունը և 

հաշվետվողականությունը։ Արդյունավետ հանրային կառավարումն ունի առավելություններ և 

օգուտներ թե՛ անհատների, թե՛ պետության համար։ Նախ, այն կառավարություններին 

                                                           
1  ՏՀԶԿ (2016թ.), ՍԻԳՄԱ, Հանրային կառավարման սկզբունքները. շրջանակ ԵՀՔ երկրների համար, ՏՀԶԿ, Փարիզ, 

http://www.sigmaweb.org/publications/Principles-ENP-Eng.pdf։ 

2  ՏՀԶԿ (2018թ.), ՍԻԳՄԱ, Հանրային կառավարման սկզբունքների մեթոդաբանական շրջանակ ԵՀՔ երկրների համար, 
ՏՀԶԿ, Փարիզ, http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-

ENP-Countries-May-2018.pdf: 

http://www.sigmaweb.org/publications/Principles-ENP-Eng.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-ENP-Countries-May-2018.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-ENP-Countries-May-2018.pdf
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հնարավորություն է ընձեռում հասնելու իրենց քաղաքականությունների նպատակներին և 

ապահովում է քաղաքական որոշումների և իրավական կանոնների պատշաճ կատարում՝ 

այդպիսով խթանելով քաղաքական արդյունավետությունը և կայունությունը. ի 

հակադրություն դրա՝ վատ հանրային կառավարումն առաջացնում է ձգձգումներ, 

անարդյունավետություն, անորոշություն և կոռուպցիա։ Երկրորդ, լավ հանրային 

կառավարման կարևորությունը երկրի տնտեսության զարգացման հարցում միջազգայնորեն 

ճանաչված է. պատշաճ օրենսդրությամբ և անկախ դատական իշխանությամբ արդյունավետ 

հանրային կառավարումն ամուր հիմք է ապահովում շուկայի գործունեության համար։ Վատ 

կառավարումը՝ վարչական թերությունների և երկարատև, անտեղի բարդ վարչական 

գործընթացների տեսքով, խոչընդոտում է հնարավոր ներքին և արտաքին ներդրողների 

տնտեսական նախաձեռնությունները և բացասական ազդեցություն ունի զբաղվածության և 

քաղաքական կայունության վրա։ 

 2018 թվականի առաջին կեսին Հայաստանում տեղի ունեցած բողոքները և հաջորդած 

խաղաղ իշխանափոխությունը ստեղծել են հանրային կառավարման հիմք։ Սույն 

«Ելակետային գնահատման զեկույցը» Հայաստանի իշխանություններին կարող է օգնել 

առաջնահերթություններ սահմանելու և հաջորդիվ բարեփոխումներ ծրագրելու գործում՝ 

ժողովրդավարական ինստիտուտներն առավել ամրապնդելու և վարչարարության 

արդյունավետությունը բարձրացնելու համար։ 
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 2017 թվականի աշնանը Հայաստանի կառավարությունը և ԵՀ-ն դիմեցին ՍԻԳՄԱ-ին 

«Հանրային կառավարման սկզբունքները. շրջանակ ԵՀՔ երկրների համար» փաստաթղթի 

հիման վրա Հայաստանում հանրային կառավարման ամբողջական գնահատում 

իրականացնելու խնդրանքով։ ԵՀՔ երկրների համար «Մեթոդաբանական շրջանակը» 

Հայաստանի ղեկավարությանն է ներկայացվել 2017 թվականի դեկտեմբերին, իսկ տվյալների 

հավաքագրումն սկսվել է 2018 թվականի գարնանը, դրան աջակցել է ԵՄ-ի կողմից 

ֆինանսավորվող «Զարգացում և ռազմավարական ուսումնասիրություններ» տեխնիկական 

օժանդակության ծրագիրը։ Սեպտեմբերին ՍԻԳՄԱ-ն իրականացրել է փաստահավաք 

առաքելություն Հայաստանում, և նոյեմբերի վերջին «Ելակետային գնահատման զեկույցի» 

առաջին նախագիծը հանձնվել է ղեկավարությանը՝ վերանայման և փաստերի ստուգման 

համար։  

 ՍԻԳՄԱ-ն իր գնահատման համար օգտագործում է ապացույցների բազմաթիվ 

աղբյուրներ և ցանկանում է շնորհակալություն հայտնել Կառավարությանը՝ անհրաժեշտ 

վարչական տվյալներ և փաստաթղթեր տրամադրելու և ղեկավարությունից, քաղաքացիական 

հասարակությունից ու մասնավոր հատվածից հարցազրույցի հարյուրավոր մասնակիցների, 

ինչպես նաև ընդհանուր բնակչության, ձեռնարկությունների և պայմանավորվող մարմինների 

հարցումների տվյալների մատչելիությունը դյուրացնելու հարցում իր համգործակցության 

համար3։ 

 2017-2018 ժամանակահատվածը Հայաստանում հանրային կառավարման 

կազմակերպման և գործունեության փոփոխության և վերափոխման ժամանակահատված էր։ 

2017 թվականի նոյեմբերին ԵՄ-ի և Հայաստանի միջև ստորագրվել է նոր «Համապարփակ և 

ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիր» (ՀԸԳՀ), որով ապահովվել է ԵՄ-ի և 

Հայաստանի միջև համագործակցության ամրապնդման և խորացման շրջանակ։ ՀԿԲ-ն, այդ 

թվում՝ հաշվետու, արդյունավետ, թափանցիկ և մասնագիտացած քաղաքացիական 

ծառայությունը սահմանվել է որպես ներպետական բարեփոխումների կարևորագույն 

ոլորտներից մեկը։ 2018 թվականի ապրիլին ուժի մեջ մտավ սահմանադրական բարեփոխում՝ 

քաղաքական համակարգը կիսանախագահականից փոխակերպելով ամբողջովին 

խորհրդարանականի։ Սահմանադրական բարեփոխմամբ պահանջվել են փոփոխություններ 

պետական կարևորագույն ինստիտուտների կազմակերպումը և գործունեությունը 

                                                           
3  ՍԻԳՄԱ-ի ստանդարտ հարցաշարերի հիման վրա ՍԻԳՄԱ-ն Հարցումների և մարկետինգի ինստիտուտին (ՀՄԻ) 

պատվիրել է անցկացնել ընդհանուր բնակչության, ձեռնարկությունների և պայմանավորվող մարմինների հարցումներ։ 

2018 թվականի հոկտեմբերին հարցում է անցկացվել 1 000 քաղաքացու, 300 ձեռնարկության և 150 պայմանավորվող 

մարմինների շրջանում, որը հիմնված էր պատահական ընտրանքի մոտեցման վրա և ընդգրկում էր բոլոր մարզերը։    
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կարգավորող շատ հիմնական օրենքներում։ Մայիսին՝ խաղաղ մասսայական փողոցային 

ցույցերից հետո, նշանակվեց նոր վարչապետը՝ պրն Նիկոլ Փաշինյանը, և ձևավորվեց 

ժամանակավոր կառավարություն։ Նոր կառավարությունն սկսեց իրականացնել 

բարեփոխումներ՝ կառուպցիայի դեմ պայքարելու և գործարար միջավայրը բարելավելու 

համար։ 2018 թվականի դեկտեմբերին տեղի ունեցան խորհրդարանական ընտրություններ։ 

 «Ելակետային գնահատման զեկույցն» անդրադառնում է ընթացիկ իրավիճակին (2018 

թվականի դեկտեմբերի դրությամբ) և 2017 թվականի հունվարից մինչև 2018 թվականի 

դեկտեմբերը տեղի ունեցած հիմնական զարգացումներին։ Ինչպես ցույց է տալիս Զեկույցը, մի 

քանի ոլորտներում նոր կանոնակարգերը ներդրվել են չափազանց վերջերս, որպեսզի 

հնարավոր լինի օբյեկտիվորեն դիտարկել և գնահատել արդյունքները։ Ընթացիկ 

բարեփոխումների ամբողջական ազդեցությունը դեռևս պետք է հասկանալ, և ակնկալվում են 

ավելի շատ փոփոխություններ։ 

 Հանրային կառավարման բարեփոխումների ռազմավարական շրջանակը դեռևս թերի 

է։ ՀԿԲ-ի հետ կապված ռազմավարությունների որակը ցածր է. դրանք հաճախ հստակություն 

չունեն համապատասխան արդյունքների մակարդակի ցուցիչներով և թիրախներով 

բարեփոխման նպատակներ սահմանելու հարցում և չեն տրամադրում ծախսերի բավարար 

հաշվարկ կամ մոնիթորինգի և զեկուցման մասով կարգադրություններ։ ՀԿԲ-ի մոնիթորինգի 

թերությունների հետևանքով անհնար է առաջընթացը գնահատել ռազմավարական 

նպատակների կամ ռազմավարությունների իրականացման մասով։ ՀԿԲ-ի համար 

պատասխանատվությունը հանձնարարված է քաղաքական, սակայն ոչ՝ կազմակերպական 

մակարդակով։  

 Քաղաքականության մշակման և համակարգման իրավական դաշտը գործում է, 

սակայն համապարփակ կերպով աջակցություն չի ստանում կենտրոնական 

կառավարությունից ուղղորդման միջոցով։ Ռազմավարական պլանավորման և մոնիթորինգի 

որակը ցածր է և չունի քաղաքականության լավ սահմանված նպատակներ, արդյունքների 

մակարդակի ցուցիչներ կամ ծախսերի մանրամասն նախահաշիվներ։ Թեև Կառավարության 

որոշումների կայացման թափանցիկությունը գովելի է, սակայն քաղաքականության 

ընթացակարգային մշակման և խորհրդակցության պահանջների ներքին կիրարկումը 

համապատասխան չէ։ Կարգավորման ազդեցության գնահատման որակը ցածր է, իսկ 

հանրային խորհրդակցությունները կենտրոնանում են օրենքների նախագծերի վրա և լիովին 

ինտեգրված չեն քաղաքականության մշակմանը։ Ինչպես գնահատվել է ՍԻԳՄԱ-ի պատվերով 

անցկացված հարցմամբ, ձեռնարկությունների կողմից կառավարության քաղաքականության 
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մշակման հստակության և կայունության ընկալումն ամբողջովին բարենպաստ չէ։ Ե՛վ 

օրենքները, և՛ ենթաօրենսդրական ակտերը հասանելի են առցանց և անվճար։ 

 «Քաղաքացիական ծառայության մասին» նոր օրենքը զգալիորեն ընդարձակել է 

քաղաքացիական ծառայության գործողության ոլորտը, սակայն հանրային ծառայողների որոշ 

հատուկ խմբեր և բարձր աստիճանի պաշտոններ դեռևս ներառված չեն։ Ենթաօրենսդրական 

ակտերի մեծ մասը ընդունվել են 2018թ.-ի վերջին։ Հայեցողական պարգևատրումների լայն 

օգտագործումը վտանգում է վարձատրության արդարացիությունը։ Թեև բարեվարքությունը 

խթանելու և կոռուպցիան կանխարգելելու նպատակով 2017 և 2018 թվականներին ընդունված 

ինստիտուցիոնալ և օրենսդրական դաշտն անդրադառնում է ամբողջ հանրային 

ծառայությանը և նախատեսում է համապատասխան ինստիտուտներ և գործիքներ, սակայն 

իրականացումը, այդ թվում Կոռուպցիայի կանխարգելման նոր հանձնաժողովի ստեղծումը չի 

սկսվել։ 

 Հաշվետվողականության առումով, պետական կառավարման կառուցվածքը չունի 

համապատասխան և տրամաբանական նախագծում։ Գործակալությունների 

ինքնավարության և նախարարական ուղղորդման միջև լուրջ անհավասարակշռությունները 

խոչընդոտ են Կառավարության քաղաքականություններն իրականացնելու հարցում։ 

Մասնավոր իրավունքի հիմնարար դրույթները լայնորեն օգտագործվում են որպես առաքման 

միջոց քաղաքականության այնպիսի առաջնային ոլորտներում, ինչպիսիք են թվային 

ծառայությունները և զբոսաշրջությունը, սակայն նրանց գործողությունների նկատմամաբ 

վերահսկողությունը և հսկողությունը նվազագույն են, իսկ թափանցիկությունը՝ ոչ բավարար։ 

Վարչական ատյանների իրավական դաշտը և ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը պատշաճ են։ 

Այնուամենայնիվ, վարչական դատարանների արդյունավետությունը կարևորագույն 

մտահոգություն է՝ ինչպես ցույց է տալիս դեռևս չքննված գործերի նշանակալի թիվը։  

 Թեև Կառավարության՝ ծառայությունների մատուցման քաղաքականության 

շրջանակն ընդհանուր առմամբ դեռևս չի սահմանվել, թվային ծառայությունների մատուցման 

քաղաքականության շրջանակը սահմանված է «Էլեկտրոնային կառավարման 

ռազմավարական ծրագրում» (է-կառավարման ռազմավարություն)։ Կառավարությունը որոշել 

է լուծարել «Թվային Հայաստան» հիմնադրամը, սակայն դեռևս չի որոշվել, թե ով կստանձնի 

դրա գործառույթները։ Թեև կան թվային ֆորմատով հասանելի ծառայությունների 

խոստումնալից օրինակներ, սակայն ծառայությունների ընդհանուր մատուցումը 

քաղաքացիներին և ձեռնարկություններին դեռևս բարելավման կարիք ունեն։ 

Օգտագործողների ներգրավման գործիքները միայն հազվադեպ են կիրառվում, և 

ծառայությունների մատուցման կատարման մոնիթորինգ չի իրականացվում։ 
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 Հանրային ֆինանսների կառավարման (ՀՖԿ) իրականացման օրենսդրական և 

գործառնական դաշտը սահմանված է։ Հանրային ֆինանսների ոլորտը համեմատաբար փոքր է 

և տատանվում է համախառն ներքին արդյունքի շուրջ 26%-ի սահմաններում։ «2019-2021 

թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով» նախատեսված է 2.7% պետական 

պակասուրդ 2018 թվականին և 2.3%՝ 2019 և 2020 թվականներին։ «Բյուջեի միջնաժամկետ 

ծախսերի ծրագիրը» մշակվել է երեք տարի ժամանակահատվածով, սակայն այն հիմնված է 

միայն կենտրոնական կառավարության տվյալների վրա և լիովին արժանահավատ չէ։ 

Գոյություն չունի ֆինանսական կառավարման և հսկողության (ՖԿՀ) հատուկ իրավական 

դաշտ։ Ներքին հաշվեքննության (ՆՀ) իրավական դաշտն առկա է և գործում է։ 

Այնուամենայնիվ, ՆՀ-ի մասնագիտությունը հանրային ոլորտում դեռևս մշակման փուլում է։ 

Պետական գնումները ներկայումս կարգավորվում են 2016 թվականի դեկտեմբերին ընդունված 

«Պետական գնումների մասին» օրենքով (ՊԳՕ) և բազմաթիվ այլ ենթաօրենսդրական 

ակտերով։ ՊԳՕ-ն լայնորեն համապատասխանում է միջազգային գործելակերպին՝ 

բացառությամբ վերանայման համակարգի։ 2017 թվականին ստեղծվել է գնումները վերանայող 

նոր մարմին, սակայն 2018 թվականի մարտին այն վերացվել է, և «վերանայող անձինք» այժմ 

Ֆինանսների նախարարության ներկայացուցիչներն են։ Սա հստակորեն և ակնհայտորեն 

հակասում է ՊԳՕ-ում, ՀԸԳՀ-ում և «Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության պետական 

գնումների համաձայնագրում» սահմանված անկախության պահանջին։ Գործնականում, 

պետական գնումների տնտեսության, արդյունավետության և թափանցիկության 

նպատակները կասկածի տակ են դրվում տեղական մատակարարման շուկայի թուլությամբ, 

պայմանավորվող շատ մարմիններում գնումների մասով հմտությունների բացակայությամբ և 

գնումների գործընթացների ամբողջականության մասով մտահոգություններով։ 

 Արտաքին հաշվեքննության դեպքում Աուդիտի բարձրագույն մարմինը՝ Հաշվեքննիչ 

պալատը (ՀՊ), խարսխված է Սահմանադրության վրա։ «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» 2018 

թվականի օրենքը «Հսկիչ պալատի մասին» 2006 թվականի օրենքի բարելավումն է, սակայն 

բավարար կերպով չի սահմանում ՀՊ-ի անկախությունը, մանդատը և մատչելիությունը 

տեղեկատվությանը։ ՀՊ-ի հաշվեքննիչ գործունեությունը դեռևս չի համապատասխանում 

միջազգային չափանիշներին։ ՀՊ-ի հաշվեքննիչ աշխատանքի բուն էությունը դեռևս 

համապատասխանության հաշվեքննության մի ձև է, որը կենտրոնանում է խախտումները 

սահմանելու վրա։ Ֆինանսական և համապատասխանության հաշվեքննության համար 

մշակվել է ուղեցույց, սակայն աշխատակազմի վերապատրաստումը հաշվեքննության նոր 

մոտեցումների վերաբերյալ և որակի հսկողության և ապահովման համակարգերի 

զարգացվածության մակարդակը դեռևս բավարար չեն։ 
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 Սույն գնահատման արդյունքների նպատակն է օգնել Հայաստանի կառավարությանը 

ծրագրել և իրականացնել հետագա բարեփոխումներ ՀԿԲ-ի կարևորագույն ոլորտներում ։ 

Անհրաժեշտ կլինեն շարունակական ուժեղ քաղաքական աջակցություն և համակարգում, 

ինչպես նաև լրացուցիչ ջանքեր և ռեսուրսներ՝ ցանկալի արդյունքներ ստանալու և դրանք 

պահպանելու համար։ 
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ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ 

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ  

1. ԸՆԹԱՑԻԿ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ. 2017 

ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 

1.1. Ընթացիկ իրավիճակը  

 Պետական կառավարման ոլորտի բարեփոխումների (ՊԿԲ) ռազմավարական 

շրջանակը ամբողջական չէ, քանի որ «Հանրային կառավարման սկզբունքները» 4 

փաստաթղթում սահմանված հինգ առանցքային ոլորտներից քաղաքականության մշակման 

և համակարգման ոլորտը չի ներառվել որևէ ռազմավարական փաստաթղթում և ոչ էլ 

նախատեսվել է Կառավարության առանցքային պլանավորման փաստաթղթերում5:  

 ՊԲԿ-ին 6 առնչվող ռազմավարությունների որակը բավականին թույլ է։ 

Համապատասխան արդյունքային ցուցանիշներին և թիրախներին համահունչ 

բարեփոխումների նպատակների, ինչպես նաև դրանց ծախսերի ու մոնիթորինգի և 

հաշվետվողականության սահմանումը հաճախ հստակ նշված չէ ռազմավարություններում: 

Բացառությամբ Հակակոռուպցիոն ռազմավարության, որևէ այլ վկայություն 

ռազմավարությունների մշակման գործում խորհրդատվության վերաբերյալ:   

 ՊԲԿ-ի մոնիթորինգի իրականացման հարցում թերությունների արդյունքում 

հնարավոր չէ գնահատել ռազմավարական նպատակների իրագործման և 

ռազմավարությունների իրականացման մակարդակը։ Նույնիսկ երբ զեկույցները պատրաստ 

են, միշտ չէ, որ դրանք հասանելի են հանրությանը։  

                                                           
4  ՏՀԶԿ (2016թ.), ՍԻԳՄԱ, Հանրային կառավարման սկզբունքները. Շրջանակ ԵՀՔ երկրների համար, ՏՀԶԿ, Փարիզ, 

http://sigmaweb.org/publications/Principles%20-ENP-Eng.pdf.   

5  Հայաստանի Հանրապետության հեռանկարային զարգացման 2014-2025 թվականների ռազմավարական ծրագիր, ՀՀ 

կառավարության 2014 թվականի մարտի 27-ի թիվ 442 արձանագրային որոշում։ Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի թիվ 646-Ա որոշում «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

2017-2022 թվականների ծրագրի մասին». Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի ծրագիր, ՀՀ 

կառավարության 2018 թվականի հունիսի 1-ի թիվ 581 արձանագրային որոշում։   

6  Էլեկտրոնային կառավարման ռազմավարական ծրագիր, Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2014 

թվականի ապրիլի 10-ի թիվ 14 արձանագրային որոշում. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 

ծառայության բարեփոխումների իրականացման ռազմավարություն, Հայաստանի Հանրապետության 

Կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 57 արձանագրային որոշում. Պետական ֆինանսների 

կառավարման համակարգի բարեփոխումների վերանայված ռազմավարություն (ՊՖԿՀԲՌ) և 2016-2020 թվականների 

Գործողությունների ծրագիր, Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 18-ի թիվ 6 

արձանագրային որոշում. Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն ռազմավարություն և դրա՝ 2015-2018 

թվականների Գործողությունների ծրագիրը, Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2015 թվականի 

սեպտեմբերի 25-ի թիվ 1141-Ն որոշում։   

http://sigmaweb.org/publications/Principles%20-ENP-Eng.pdf
http://sigmaweb.org/publications/Principles%20-ENP-Eng.pdf
http://sigmaweb.org/publications/Principles%20-ENP-Eng.pdf
http://sigmaweb.org/publications/Principles%20-ENP-Eng.pdf
http://sigmaweb.org/publications/Principles%20-ENP-Eng.pdf
http://sigmaweb.org/publications/Principles%20-ENP-Eng.pdf
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ՊԲԿ-ի մասով պատասանատվությունն արդեն իսկ սահմանված է քաղաքական 

մակարդակով, սակայն կազմակերպական  մակարդակով այն դեռ սահմանված չէ ո՛չ ՊԲԿ-

ի, և ո՛չ էլ ՊԲԿ-ի բոլոր ոլորտների համար համապատասխան բարեփոխման հետ կապված  

յուրաքանչյուր գործողության իրականացման համար համապարփակ կերպով։ ՊԲԿ-ի 

հարցերով Հանձնաժողովը7 ՊԲԿ-ի շրջանակներում ստեղծված  համակարգման 

բարձրագույն ֆորումն է։ Ստեղծվել են համակարգման առանձին ֆորումներ, սակայն 

դրանք գործում են միայն հանրային ֆինանսների կառավարման (ՀՖԿ), հակակոռուպցիոն և 

քաղաքացիական ծառայության ոլորտներին առնչվող ռազմավարությունների մասով։ 

Միայն Հակակոռուպցիոն խորհրդում կան ոչ պետական դերակատարներ՝ որպես ՊԲԿ-ի 

համակարգման մասով մասնակիցներ։  

1.2. Հիմնական զարգացումները  

Երբ 2018 թվականի գարնանն իշխանության եկավ նոր Կառավարությունը, ՊԲԿ-ի 

համար ամբողջ պատասխանատվությունն ստանձնեց առաջին փոխվարչապետը8: 

Կառավարության վերակազմավորման և քաղաքացիական ծառայության ոլորտում 

բարեփոխումների իրականացման համար պատասխանատու՝ Քաղաքացիական 

ծառայության հարցերով խորհրդի լուծարման արդյունքում խնդրի իրականացումը 

փոխանցվել է Վարչապետի աշխատակազմի նորաստեղծ Քաղաքացիական ծառայության 

գրասենյակին (ՔԾԳ)9: Էլեկտրոնային կառավարման ռազմավարության իրականացումը 

մնացել է առանց գործառնական մակարդակի համակարգողի՝ դրա համար նախկինում 

պատասխանատու «Թվային Հայաստան» հիմնադրամի (ԹՀՀ)՝ լուծարման գործընթացում 

գտնվելու 10 հետևանքով:  

2017 թվականի առաջընթացի վերաբերյալ՝ ՀՖԿ-ի ոլորտին առնչվող ՊԲԿ 

իրականացման մասին առաջին զեկույցը պատրաստ է։ 

 

                                                           
7  Վարչապետի 1999 թվականի սեպտեմբերի 3-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման 

համակարգի բարեփոխումների  առաջնահերթ միջոցառումների մասին» թիվ 544 որոշում և Վարչապետի 1999 

թվականի հոկտեմբերի 7-ի ««Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման համակարգի 

բարեփոխումների հանձնաժողովի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» թիվ 624 որոշում: 

8  Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի մայիսի 25-ի «Հայաստանի Հանրապետության 

փոխվարչապետերի կողմից համակարգվող՝ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության գործունեության 

ոլորտները սահմանելու մասին» թիվ 565-L որոշման հավելված։   

9  Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հուլիսի 17-ի «Հայաստանի Հանրապետության 

վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» 

թիվ 973-Լ որոշում։ 
10  ԹՀՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի 2018 թվականի օգոստոսի 20-ի որոշման արդյունքում Երևան քաղաքի ընդհանուր 

իրավասության դատարանը գործը վարույթ ընդունեց 2018 թվականի հոկտեմբերի 2-ին և սկսեց ԹՀՀ-ի լուծարման 

մասով դատական վարույթը:   



ՀԱՅԱՍՏԱՆ 
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2. ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  

Այս վերլուծությամբ նախանշվել են պետական կառավարման ոլորտի 

բարեփոխումների երեք սկզբունքներ, որոնք նախատեսված են մեկ առանցքային 

կարևորության պայմանի համար: Այն իրենից ներկայացնում է յուրաքանչյուր սկզբունքի 

գնահատման ցուցանիշի (ցուցանիշների), այդ թվում՝ ենթացուցանիշների11 վերլուծությունը, 

ինչպես նաև յուրաքանչյուր սկզբունքի մասով իրավիճակի գնահատականը։ Յուրաքանչյուր 

առանցքային կարևորության պայմանի համար ներկայացված են կարճաժամկետ և 

միջնաժամկետ հեռանկարով առաջարկություններ։   

 Առանցքային կարևորության պայման. Պետական կառավարման ոլորտի 

բարեփոխումների ղեկավարումն ու դրա իրականացման համար 

հաշվետվողականությունը ներդրված է, և ռազմավարական շրջանակն ապահովում է 

ըստ առաջնահերթությունների և հերթականության դասակարգված՝ 

բարեփոխումներին ուղղված գործողությունների հիմքը՝ համապատասխանեցնելով 

դրանք պետության ֆինանսական հնարավորություններին:  

Ստորև ներկայացված են այս կարևոր պայմանը բավարարելու մասով Հայաստանի կողմից 

իրականացվող գործողությունների գնահատման ցուցանիշների արժեքները  

 

Ցուցանիշներ 0 1 2 3 4 5 

Պետական կառավարման բարեփոխումների ռազմավարական 

շրջանակի որակ, իրականացման արդյունավետություն և 

դիտանցման համակարգի համապարփակություն 

      

ՊԲԿ ֆինանսական կայունություն  
      

ՊԲԿ ոլորտում հաշվետվողականությունն ու 

համակարգումը   

      

Պայմանական նշան՝         Ցուցանիշի արժեք  

 

                                                           
11  ՏՀԶԿ (2016թ.), ՍԻԳՄԱ, Հանրային կառավարման սկզբունքները. Շրջանակ ԵՀՔ երկրների համար, ՏՀԶԿ, Փարիզ 

http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-

ENPCountries-May-2018.pdf. Այս մեթոդաբանությունը այն ցուցանիշների լրամշակված բնութագիրն է, որոնք 

կիրառվում են Հանրային կառավարման բարեփոխումների  ընթացիկ իրավիճակի գնահատման համար:   

http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-ENP-Countries-May-2018.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-ENP-Countries-May-2018.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-ENP-Countries-May-2018.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-ENP-Countries-May-2018.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-ENP-Countries-May-2018.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-ENP-Countries-May-2018.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-ENP-Countries-May-2018.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-ENP-Countries-May-2018.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-ENP-Countries-May-2018.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-ENP-Countries-May-2018.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-ENP-Countries-May-2018.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-ENP-Countries-May-2018.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-ENP-Countries-May-2018.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-ENP-Countries-May-2018.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-ENP-Countries-May-2018.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-ENP-Countries-May-2018.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-ENP-Countries-May-2018.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-ENP-Countries-May-2018.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-ENP-Countries-May-2018.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-ENP-Countries-May-2018.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-ENP-Countries-May-2018.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-ENP-Countries-May-2018.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-ENP-Countries-May-2018.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-ENP-Countries-May-2018.pdf
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Սկզբունքների վերլուծություն   

Սկզբունք 1՝  Մշակվում է պետական կառավարման համակարգի արդյունավետ 
բարեփոխումների օրակարգ, որը հաշվի է առնում առանցքային մարտահրավերները և 
համակարգային կերպով իրականացվում ու դիտանցվում է։  

ՊԿԲ (պետական կառավարման բարեփոխումների) ռազմավարական շրջանակն 

ավարտուն չէ։ Առանձին ռազմավարություններում ընդգրկված են միայն քաղաքացիական 

ծառայության, ՀՖԿ (հանրային ֆինանսների կառավարման), հաշվետվողականության և 

ծառայությունների մատուցման (էլեկտրոնային կառավարում իրականացնելու 

տեսանկյունից) ոլորտները12, իսկ քաղաքականության մշակման և համակարգման 

ոլորտում բարեփոխումները ոչ մի ռազմավարական փաստաթղթում հաշվի չեն առնված։ Ի 

լրումն, գոյություն ունեցող ՊԿԲ ռազմավարություններից ոչ մեկը չի վերաբերում 

գենդերային հավասարությանն առնչվող բարեփոխումներին։  ՀՖԿ (Հանրային ֆինանսների 

կառավարման) համակարգի բարեփոխումների ռազմավարությունը (ՀՖԿՀԲՌ) տվյալ 

ոլորտի վերանայման արդյունք է, ելնելով 2010-2020 թվականների ժամանակահատվածին 

վերաբերող՝ բարեփոխումների ռազմավարության 2010-2014 թվականների փուլի 

գնահատման արդյունքներից, և հարմարեցված է «Հանրային ծախսեր և ֆինանսական 

հաշվետվողականություն» (ՀԾՖՀ) գնահատման շրջանակի ներդրմանը։ Հակակոռուպցիոն 

ռազմավարության և Էլեկտրոնային կառավարման ռազմավարության իրականացման 

ժամկետներն ավարտվել են 2018 թվականին, մինչդեռ Քաղաքացիական ծառայության 

ռազմավարությունը ընդգրկում է մինչև 2019 թվականի վերջն իրականացվելիք 

բարեփոխումները։  

Կառավարության ոչ բոլոր առանցքային ծրագրային փաստաթղթերն են ներառում 

ՊԿԲ բնագավառների մեծամասնությունում միջոցառումներ կամ հանձնառություններ և 

դրանցից ոչ մեկը չի վերաբերում քաղաքականության մշակման և համակարգման 

բնագավառին վերաբերող միջոցներին։  Հայաստանի Հանրապետության 2014-202513 

թվականների զարգացման ռազմավարության մի ամբողջ գլուխ նվիրված է ՊԿԲ-ին՝ 

ներառյալ ծառայությունների մատուցմանն առնչվող միջոցները (օրինակ՝ էլեկտրոնային 

                                                           
12  Էլեկտրոնային կառավարման ռազմավարական ծրագիր, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 10-ի թիվ 14 

արձանագրային որոշում. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության բարեփոխումների 

իրականացման ռազմավարություն, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 57 արձանագրային 

որոշում. Պետական ֆինանսների կառավարման համակարգի բարեփոխումների վերանայված ռազմավարությունը և 

2016-2020 թվականներին իրականացվելիք գործողությունների ծրագիրը, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 

փետրվարի 18-ի թիվ 6 արձանագրային որոշում. Հայաստանի Հանրապետության Հակակոռուպցիոն 

ռազմավարությունը և դրա իրականացման 2015-2018 թվականների միջոցառումների ծրագիրը, Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի թիվ 1141-Ն որոշում։   

13  Հայաստանի Հանրապետության հեռանկարային զարգացման 2014-2025 թվականների ռազմավարական ծրագիր, ՀՀ  

կառավարության 2014 թվականի մարտի 27-ի թիվ 442 արձանագրային որոշում։  
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ռեգիստրի համակարգի մշակումը և տարբեր պետական տվյալների շտեմարանների 

փոխադարձ ֆունկցիոնալության բարելավումը), ՀՖԿ (օրինակ՝ մակրոտնտեսական 

կանխատեսումների հիմնավորման բարելավումը, ֆինանսական հսկողության 

համակարգերի կամ հաշվետվողականության և ֆինանսական հաշվետվությունների 

ստանդարտների ամրապնդումը), քաղաքացիական ծառայության բարեփոխումը (օրինակ՝ 

աշխատավարձերի համակարգի բարեփոխումը կամ քաղաքացիական ծառայողների 

աշխատանքի ընդունման և առաջխաղացման կարգի ճշգրտումը) և 

հաշվետվողականությունը (օրինակ՝ վարչական ոլորտում դատական համակարգի կամ 

հանրային տեղեկատվության հասանելիությանը վերաբերող միջոցների 

արդյունավետության բարձրացումը)։ Կառավարության 2017-202014 թվականների ծրագրում 

նշված են բարեփոխումներ քաղաքացիական ծառայության (օրինակ՝ քաղաքացիական 

ծառայողների համար կատարողականի գնահատում ներդնելու հանձնառությունը), 

ծառայությունների մատուցման (օրինակ՝ թվային լուծումների մշակման և հարթակների 

փոխադարձ ֆունկցիոնալության մակարդակի բարձրացմանն առնչվող 

հանձնառությունները կամ վարչարարության պարզեցմանն ու մեկ պատուհանի 

սկզբունքով սպասարկվող գրասենյակների համակարգի ընդլայնման վերաբերյալ 

հանձնառությունները) և հաշվետվողականության (օրինակ՝ հակակոռուպցիոն միջոցների 

վերաբերյալ հանձնառությունները), ինչպես նաև ՀՖԿ (օրինակ՝ պարտքի կառավարման 

համար նոր ֆիսկալ կանոններ ներդնելու հանձնառությունը կամ էլեկտրոնային գնումների 

համակարգն ընդլայնելու հանձնառությունը) ոլորտներում։  Մյուս կողմից, 

Կառավարության 201815 թվականի ծրագիրը բովանդակում է միայն 

հաշվետվողականության ոլորտին վերաբերող հանձնառություններ (օրինակ՝ պետական 

հաստատությունների գործունեությանը և հակակոռուպցիոն միջոցառումների մասին 

տեղեկատվության հրապարակման վերաբերյալ)։ 

ՊԿԲ-ին առնչվող ռազմավարությունները համաձայնեցված են միմյանց հետ։ 

Հակակոռուպցիոն ռազմավարության և Քաղաքացիական ծառայության ռազմավարության 

միջև չեն հայտնաբերվել հակասող վերջնաժամկետներ, պարտականություններ կամ 

նպատակներ16, որոնց դեպքում դրանք վերաբերեին բարեփոխումների կրկնվող ոլորտների, 

                                                           
14  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի թիվ 646-Ա որոշում՝ Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2017-2022 թվականների ծրագրի վերաբերյալ։  

15  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի ծրագիր, ՀՀ կառավարության 2018 թվականի հունիսի 

1-ի թիվ 581 արձանագրային որոշում։  

16  Թե՛ Հակակոռուպցիոն ռազմավարության, և թե՛ Քաղաքացիական ծառայության ռազմավարության մեջ սահմանվում 

են էթիկային և բարեվարքությանն, ինչպես նաև  ընտրությանն ու աշխատանքի ընդունմանն առնչվող 

գործողությունները։ Խնդիրները կատարելու համար այս թեմաներին վերաբերող համապատասխան 
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և այս Ռազմավարությունների և ՀՖԿՀԲՌ-ի կամ Էլեկտրոնային կառավարման 

ռազմավարության միջև թեմատիկ համընկնումներ չկան։ Ինչ վերաբերում է 

Կառավարության՝ օրենսդրությանը վերաբերող ծրագրին ՊԿԲ ռազմավարությունների 

փոխհամաձայնեցված լինելուն, ապա 201817 թվականի ռազմավարություններում 

նախատեսվող միակ օրինագիծն առկա չէ Կառավարության համապատասխան 

Գործունեության միջոցառումների ծրագրերում18, որը նաև ներառում է օրենսդրական 

նախաձեռնությունները։   

ՊԿԲ ռազմավարությունների որակը տուժում է մի քանի կարևոր նշանակություն ունեցող 

թերություններից։  Չնայած նրան, որ չորս ռազմավարություններից յուրաքանչյուրը 

ներկայացնում է համապատասխան ոլորտում առկա իրավիճակը և սահմանում է 

քաղաքականության նպատակները՝ ի հայտ բերված խնդիրները լուծելու նպատակով, տվյալ 

ռազմավարությունները շատ են տարբերվում դրանցում խնդիրների վերլուծության 

հարցում19։ Ինչ վերաբերում է պլանավորված միջոցառումներն իրականացնելու համար 

պատասխանատվություն սահմանելը, տվյալ միջոցառումները միշտ չէ, որ կապակցված են 

որոշակի հաստատություններին և անհնար է հստակորեն հասկանալ, թե ով է կրում 

պատասխանատվությունը։ Օրինակ՝ ՀՖԿՀԲՌ գործողությունների ծրագրով նախատեսված 

միջոցառումների մեծ մասի համար որպես պատասխանատու հաստատություն որոշված է 

հենց Ֆինանսների նախարարությունը (ՖՆ)։ Որևէ այլ նշում չկա առ այն, թե 

Նախարարության որ ստորաբաժանումը կամ վարչությունն է պատասխանատու տվյալ 

միջոցառման իրականացման համար։ Էլեկտրոնային կառավարման ռազմավարությունում 

պարտականությունների սահմանումը նույնպես չափազանց ընդհանրական է, քանի որ 

բոլոր պարտականությունների իրականացման համար պատասխանատու է մեկ մարմին՝ 

Էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակ (ԷԿԵՆԳ) փակ 

բաժնետիրական ընկերությունը։ Սա վերաբերում է նույնիսկ օրենսդրության մեջ 

փոփոխություններ կատարելուն, չնայած որ տրամաբանորեն դրա համար պետք է 

                                                                                                                                                                                         
միջոցառումներով սահմանվել են նույն հաստատությունները և նույն վերջնաժամկետները՝ հիմնականում մինչև 2016 

թվականը համապատասխան օրենքներում դրույթների մշակումը։  
17  «Ֆինանսական կառավարման և հսկողության մասին» օրենքը ՀՖԿՀԲՌ գործողությունների ծրագրում։  

18  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի հունվարի 11-ի թիվ 275-Ն որոշումը   

 «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը 

հաստատելու մասին» և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի սեպտեմբերի 6-ի թիվ 1030-Լ 

որոշումը «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018-2022 թվականների գործունեության 

միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին»։  

19  Օրինակ՝ Էլեկտրոնային կառավարման ռազմավարության դեպքում, ցանկի 15-21-րդ կետերում թվարկված են 

առանցքային խնդիրները՝ հիմնական թերությունների ընդհանուր նկարագիր ապահովելու համար։  Այնուամենայնիվ, 

խնդիրների նկարագրություններին կից չեն ներկայացվում նյութական ապացույցներ և տվյալներ։  
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պատասխանատու լիներ համապատասխան օրենքի շրջանակներում ոլորտային 

նախարարությունը։  

Փաստաթղթերում չեն ներկայացվում ծախսերին առնչվող մանրամասնեցված 

տեղեկություններ՝ պլանավորված միջոցառումների մեծամասնության դեպքում։ Ավելին, 

յուրաքանչյուր ռազմավարությունում որոշակի միջոցառումների ծախսերը ձևակերպելու 

համար օգտագործում է «ֆինանսավորման աղբյուրն արգելված չէ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքներով» բառակապակցությունը։ Այնուամենայնիվ, 

ֆինանսավորման համար պահանջվող գումարի վերաբերյալ մանրամասն տվյալներ չեն 

ներառվել։ Այդ պատճառով անհնար է գնահատել իրականացման համար անհրաժեշտ 

ֆինանսավորման չափը։ Ավելին, բացի Հակակոռուպցիոն ռազմավարությունից առկա չէ 

որևէ ապացույց առ այն, որ ՊԿԲ ռազմավարությունների մյուս ռազմավարություններից 

որևէ մեկը կազմվել էր ոչ պետական շահագրգիռ կողմերի հետ խորհրդակցելու միջոցով20։  

ՊԿԲ-ին առնչվող չորս ռազմավարություններից Հակակոռուպցիոն 

ռազմավարությունն ունի արդյունքներ-մակարդակ ցուցանիշներ, սակայն դրանք 

կապակցված չեն սահմանված նպատակներին և չունեն պատշաճորեն որոշված 

թիրախային արժեքներ։ ՀՖԿՀԲՌ-ը հղում է կատարում ՀԾՖՀ ցուցանիշներին որպես իր 

չափման շրջանակին, սակայն առանց տարբերակելի թիրախները հստակորեն սահմանելու։ 

Քաղաքացիական ծառայության ռազմավարությունը սահմանում է արդյունքների 

ապահովմանն ուղղված նպատակների համակցություն, սակայն վերջինի դեպքում չեն 

սահմանվել չափելի ցուցանիշներ։ Էլեկտրոնային կառավարման ռազմավարությունը որևէ 

մակարդակում չի սահմանում չափելի ցուցանիշներ և չի նշում ստույգ դիտանցման և 

հաշվետվությունների ներկայացման գործընթացները, պարտականությունները և 

հաշվետվություններ ներկայացնելու հաճախականությունը։ Մյուս երեք 

ռազմավարությունները սահմանում են այս հայեցակետերը՝ սակայն տարբեր աստիճանի։ 

ՀՖԿՀԲՌ-ը սահմանում է, որ պատասխանատու կատարողները եռամսյակը մեկ 

հաշվետվություններ ներկայացնեն, իսկ Ֆինանսների նախարարը, որպես ՀՖԿՀԲՌ 

ղեկավարման հանձնաժողովի նախագահ, տարեկան հաշվետվություն ներկայացնի 

Կառավարությանը21։ Հաշվետվությունները կազմվում են ՖՆ-ի՝ Հանրային ֆինանսների 

                                                           
20  Հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը հաստատվել էր Հակակոռուպցիոն խորհրդի 2015 թվականի հուլիսի 28-ի 

հանդիպմանը, որը նախագահում էր Վարչապետը և որին ներկա էին պետությունը չներկայացնող մի քանի 

մասնակիցներ։  

21  Համաձայն ՀՖԿՀԲՌ կատարման մասին 2017 թվականին ներկայացված հաշվետվությանը, և ինչպես որ հաստատվել է 

Ֆիննախի ներկայացուցիչների հետ հարցազրույցներում, ՀՖԿՀԲՌ ղեկավարման հանձնաժողովը քննարկում է 

ՀՖԿՀԲՌ հաշվետվությունները։  Խորհրդարանի անդամները մասնակցում են Հանձնաժողովի աշխատանքներին և 

հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները ևս կարող էին մասնակցել, սակայն նրանք դեռևս չեն 

մասնակցել Հանձնաժողովների հանդիպումներին։   
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կառավարման մեթոդաբանության վարչության կողմից, ինչպես նաև Հանձնաժողովի 

քարտուղարության կողմից։ Հակակոռուպցիոն ռազմավարությամբ նախատեսում է, որ 

պետք է ներկայացվեն կիսամյակային և տարեկան հանրային հաշվետվություններ։ Դրանք 

կազմվելու են Վարչապետի աշխատակազմի հակակոռուպցիոն ծրագրերի և մոնիթորինգի 

վարչության կողմից, և ենթակա են քննարկման Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի 

կողմից, ինչպես նաև դրանց մեջ պետք է ներգրավված լինեն բազմաթիվ ոչ պետական 

շահագրգիռ կողմեր։ Քաղաքացիական ծառայության ռազմավարությունը սահմանում է 

Քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից տարեկան զեկույցներ ներկայացնելը 

Կառավարությանը։  

Գործնականում մոնիտորինգի հաշվետվությունները կազմվում են միայն ՀՖԿՀԲՌ-ի 

և Հակակոռուպցիոն ռազմավարության համար։  

Հանրության համար հասանելի է միայն Հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը։  

Ավելին, 2017 թվականի համար կազմվել է միայն ՀՖԿՀԲՌ տարեկան հաշվետվությունը։ Ինչ 

վերաբերում է Հակակոռուպցիոն ռազմավարությանը, ապա միասնական հաշվետվությունը 

առկա չէ, սակայն 2016 և 2017 թվականների համար կազմված առանձին 

հաշվետվությունների մեջ ընդգրկված է Վարչապետի աշխատակազմի և 

Արդարադատության նախարարության (ԱՆ) պատասխանատվության ներքո 

գործողությունների իրականացումը։ Թե՛ Հակակոռուպցիոն ռազմավարության մասով 

հաշվետվությունները, և թե՛ ՀՖԿՀԲՌ-ի հաշվետվությունը նկարագրողական բնույթ ունեն՝ 

թիրախային արդյունքներ ունեցող՝ սահմանված ցուցանիշների համապարփակ շրջանակի 

բացակայությամբ, պարզ տեղեկություններ չեն տրամադրում նախատեսվող արդյունքների 

ձեռքբերման կամ իրականացման առաջխաղացման համապարփակ պատկերի 

վերաբերյալ։ Քանի որ ՊԿԲ մյուս երկու ռազմավարությունների իրականացման մասին 

տեղեկությունները առկա չեն և, հաշվի առնելով առկա հաշվետվություններում 

առաջխաղացման վերաբերյալ սահմանափակ տվյալները, ծրագրված միջոցառումների 

իրականացման գործակիցը և ՊԿԲ նպատակների իրագործման գործակիցը հնարավոր չէ 

հաշվարկել։  

ՊԿԲ-ի ոչ համապարփակ լինելու պատճառով, այն փաստի պատճառով, որ 

Կառավարության նոր ծրագիրը պատշաճ կերպով չի սահմանում ՊԿԲ-ի գերակա 

խնդիրները, ՊԿԲ-ին առնչվող ռազմավարությունների որակի հետ կապված 

թերությունների, և  նպատակների իրականացումն ու իրագործման մասով առաջընթացը 

գնահատելու համար անհրաժեշտ դիտանցման տեղեկությունների բացակայության 

պատճառով ՊԿԲ ռազմավարական շրջանակի որակը, իրականացման 
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արդյունավետությունը և դիտանցման համակարգի համապարփակությունը չափող 

ցուցանիշի արժեքը 1 է։   

Պետական կառավարման բարեփոխումների ռազմավարական շրջանակի որակ, 

իրականացման արդյունավետություն և դիտանցման համակարգի համապարփակությունը 

Այս ցուցանիշով գնահատվում է պետական կառավարման բարեփոխումների (ՊԿԲ) 

ռազմավարության և դրան առնչվող պլանավորման փաստաթղթերի որակը (օրինակ՝ թե 

որքանով է տրամադրված տեղեկատվությունը համապարփակ, հետևողական և 

ամբողջական), այդ թվում՝ պլանավորված բարեփոխումների նշանակալիությունը։     

Դրանով նաև չափվում է իրականացման արագությունը և գնահատվում են մոնիթորինգի և 

հաշվետվողականության համակարգերը։ 

 

Առանձին (1.2.1) ցուցանիշով մանրամասն չափվում են ֆինանսական կայունությունն ու 

ծախսերի նախահաշիվները։ 

Ցուցանիշի ընդհանուր արժեքը  0 1 2 3 4 5 

 

 Ենթացուցանիշներ Միավորներ 

1. ՊԿԲ-ի պլանավորման փաստաթղթերի առարկան ու շրջանակը 4/6 

2. Առանցքային հորիզոնական պլանավորման փաստաթղթերում ՊԿԲ-ի 

նախատեսումը 

0/2 

3. ՊԿԲ պլանավորման փաստաթղթերի հիմնավորվածությունը 2/4 

4. ՊԿԲ-ի վերաբերյալ պլանավորման փաստաթղթերի նվազագույն 

բովանդակության առկայություն 
2/7 

5. ՊԿԲ-ի պլանավորման փաստաթղթերին առնչվող 

խորհրդատվությունների որակը 
0/2 

6. ՊԿԲ հաշվետվողականության և մոնիթորինգի համակարգի 

համապարփակ բնույթը 
0/6 

7. ՊԿԲ գործողությունների իրականացման արագությունը (%)  0/4 

8. ՊԿԲ նպատակների իրագործում (%) 0/4 

Ընդամենը22 8/35 

Բացառությամբ Կառավարության վերջին ծրագրի՝ առանցքային պլանավորման 

փաստաթղթերում բավարար կարևորություն է տրվում ՊԿԲ-ին, չնայած ոչ դրանք, ոչ էլ որևէ 

ռազմավարական փաստաթուղթ չեն անդրադառնում քաղաքականության զարգացման և 

համակարգման ոլորտի բարեփոխումներին։    Ռազմավարությունների մակարդակը 

բավականին ցածր է։ Դրանք չեն ներառում արդյունքային ցուցանիշներ համապատասխան 

թիրախներով, կանոնավոր տեղեկատվություն ծախսերի մասին, պլանավորված 

գործողությունները իրականացնելու համար պատասխանատվության հստակ բաշխում կամ 

յուրաքանչյուր դեպքում պատշաճ կերպով սահմանված մոնիթորինգի պահանջներ։    Քանի 

                                                           
22  Միավորների փոխակերպման միջակայքերը՝ 0-5=0, 6-11=1, 12-17=2, 18-23=3, 24-29=4, 30-35=5.  
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որ մոնիթորինգ անցկացվել է միայն ՀՖԿՀԲՌ-ի և, մասամբ, հակակոռուպցիոն 

ռազմավարության իրականացման նկատմամբ, բարեփոխումների առաջընթացը հնարավոր 

չէ գնահատել։      Հրապարակվել են միայն Վարչապետի աշխատակազմի և ԱՆ-ի 2016 և 2017 

թվականների հաշվետվությունները Հակակոռուպցիոն ռազմավարության ծրագրի 

առաջընթացի վերաբերյալ։     

Սկզբունք 2. Պետական կառավարման ոլորտի բարեփոխումների ֆինանսական 
կայունությունն ապահովված է։   

ՊԲԿ (պետական կառավարման ոլորտի բարեփոխումների) ռազմավարական 

շրջանակի ծախսերի հաշվարկը դեռ չի ավարտվել։ ՊԲԿ-ին առնչվող 

ռազմավարությունները չեն ներառում ծրագրված գործողությունների իրականացման 

համար անհրաժեշտ լրացուցիչ ծախսերի՝ պարբերաբար կատարվող նախահաշվարկները։   

Քաղաքացիական ծառայության ռազմավարության, Էլեկտրոնային կառավարման 

ռազմավարության, Հակակոռուպցիոն ռազմավարության և Հանրային ֆինանսների 

կառավարման համակարգի բարեփոխումների ռազմավարության (ՀՖԿՀԲՌ) 

գործողությունների ծրագրով սահմանված ընդհանուր թվով 165 գործողություններից միայն 

76-ն են (այսինքն 46%) պարունակում դրանց իրականացման հետ կապված ծախսերի մասին 

տեղեկատվություն։  Հաշվարկված 76 գործողություններից 65-ի դեպքում լրացուցիչ 

ֆինանսավորման անհրաժեշտության մասին չի նշվում։  Շատ դեպքերում սա արդարացված 

է, քանի որ այս գործողությունների մեծ մասը վերաբերում է օրենսդրությանը։  

Այնուամենայնիվ, ՊԲԿ-ին առնչվող բոլոր չորս  ռազմավարությունները ներառում են 

վերապատրաստման ու կարողությունների զարգացման վերաբերյալ գործողություններ, 

սակայն լրացուցիչ ֆինանսական ռեսուրսների անհրաժետության մասին չի նշվում։  Ավելին, 

բոլոր ռազմավարությունները ներառում են գործողություններ, որտեղ ֆինանսավորման 

աղբյուրին վերաբերող բաժնում նշվում է. «ֆինանսավորումը արգելված չէ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքով»՝ չմանրամասնելով, թե որքան ֆինանսական միջոցներ են 

անհրաժեշտ դրանց իրականացման համար։   Սա անհնար է դարձնում դրանց ճշգրիտ 

ծախսերի գնահատումը23:  Ավելին, ՊԲԿ ռազմավարությունների գործողությունների 

ծախսերի նախահաշիվներում տարանջատված չեն մեկանգամյա և շարունակական 

ծախսերը։  

                                                           
23  Օրինակ՝ ՀՖԿՀԲՌ Գործողությունների ծրագրի 1.3 գործողությունը, Էլեկտրոնային կառավարման ռազմավարության 

գործողությունների ծրագրի 2.5 գործողությունը, Քաղաքացիական ծառայության վերաբերյալ ռազմավարության 10 

գործողությունը, Հակակոռուպցիոն ռազմավարության գործողությունների ծրագրի 5 գործողությունը:   
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Աղյուսակ 1: ՊԲԿ-ին առնչվող ռազմավարությունների գործողությունների ծախսերի 

ձևավորումը 

 Քաղաքացիակ

ան 

ծառայության 

ռազմավարությ

ուն 

Էլեկտրոնայ

ին 

կառավարմ

ան 

ռազմավարո

ւթյուն 

ՀՖԿՀԲՌ Հակակոռու

պցիոն 

ռազմավար

ություն 

Ընդամենը 

Գործողություն

ների թիվը  
22 22 67 54 165 

Ծախսերը 

հաշվարկված 

 

գործողությունն

երի թիվը 

15 10 20 31 76 

Ծախսերը 

հաշվարկված 

 

գործողությունն

երի միջից այն 

գործողությունն

երի թիվը, 

որոնց մասով 

լրացուցիչ 

ֆինանսավորու

մ չի 

պահանջվում 

11 10 13 31 65 

Աղբյուրը՝ ՍԻԳՄԱ-ի կողմից իրականացված հաշվարկ վերլուծված ռազմավարությունների հիման 

վրա  

ՊԲԿ-ին առնչվող ռազմավարություններում ազգային բյուջեից ֆինանսավորվող 

բարեփոխումների գծով՝ գործողությունների գծով ծախսերի հստակ և մանրամասն 

նախահաշիվների բացակայության պատճառով, որը հնարավորություն է տալիս դրանք 

համեմատել այդ ծախսերի՝ համապատասխան տարեկան բյուջեով նախատեսված 

ծածկույթի գումարի հետ, ՊԲԿ-ի փաստացի ֆինասավորման չափը արտացոլող 

ենթացուցանիշի արժեքը զրո է։  

ՊԲԿ ռազմավարությունների գործողությունների ծրագրով ֆինանսավորվող 

սահմանափակ թվով գործողություններից բացի միայն ՀՖԿՀԲՌ գործողությունների 

ծրագրում է հստակ տարբերակելի ձևով նշվում դոնորների կողմից ֆինանսավորման 
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անհրաժեշտության մասին։  Նույնիսկ այս փաստաթուղթը այս առումով հետևողական չէ։ 

Օրինակ՝ թեև ծրագրային ապահովում գնելու և կիրառելու միջոցով էլեկտրոնային 

գնումների համակարգը բարելավելու գործողության մասով հստակ սահմանվում է 

ֆինանսավորման անհրաժեշտ գումարը՝ նշելով ֆինանսավորման աղբյուր հանդիսացող 

դոնոր կազմակերպությունը (Համաշխարհային բանկ), պետական հատվածի 

հաշվապահական հաշվառման համակարգը ընդլայնելու հետ կապված գործողության 

մասով լրացուցիչ ծախսեր չեն հաշվարկվել։ Աղբյուրը նշելիս միայն հղում է կատարվում 

Համաշխարհային բանկին, Եվրոպական միությանը և Արժույթի միջազգային 

հիմնադրամին՝ առանց լրացուցիչ մանրամասներ ներկայացնելու։ Այնուամենայնիվ, 

ծախսերի ամենաբարձր նախահաշիվներով երեք գործողությունների վերլուծությունները24 

հստակ արտացոլված են եղել համապատասխան դոնորային ֆինանսավորման 

փաստաթղթերում։  

Ծրագրված բարեփոխումների գծով ծախսերի և ֆինանսավորման աղբյուրների 

մասին տվյալների և տեղեկատվության սահմանափակ հասանելիության պատճառով ՊԲԿ-

ի ֆինանսական կայունությունը արտացոլող ցուցանիշի արժեքը զրո է։  

ՊԲԿ ֆինանսական կայունությունը 

Այս ցուցանիշը ցույց է տալիս, թե որքանով է պատշաճ ֆինանսական պլանավորման 

արդյունքում ՊԲԿ-ի մասով ապահովվել ֆինանսական կայունության մակարդակը։ 

Ցուցանիշի ընդհանուր արժեքը  0 1 2 3 4 5 

Ենթացուցանիշներ Միավորներ 

1. Ծախսերը հաշվարկված գործողություններ (%) 0/3 

2. Ֆինանսական տեղեկատվության ամբողջականությունը ՊԲԿ-ի 

պլանավորման փաստաթղթերում  

0/4 

3. ՊԿԲ գործողությունների ծրագրի փաստացի ֆինանսավորումը  0/3 

Ընդամենը25 0/10 

 

ՊԲԿ ռազմավարությունները իրականացնելու ծախսերի վերաբերյալ ֆինանսական 

տեղեկատվությունը ամբողջական չէ։ Պլանավորված գործողությունների միայն մի փոքր 

                                                           
24  ՀՖԿՀԲՌ՝ էլեկտրոնային գնումների համակարգի բարելավված աշխատանքի մասով 3.3-րդ գործողությունը, 

ընկերություններում աուդիտի և ֆինանսական հաշվետվողականության մակարդակի բարձրացման համար 

ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման մասով 8.3 գործողությունը և կառավարության ֆինանսական 

կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ԿՖԿՏՀ) ստեղծման մասով 11-րդ գործողությունը։  
25  Միավորների փոխակերպման միջակայքերը՝ 0=0, 1-3=1, 4-5=2, 6-7=3, 8-9=4, 10=5.  
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մասի համար է իրականացվել ծախսերի հաշվարկ: ՊԲԿ ռազմավարությունների 

գործողությունների ծրագրում ներառված ֆինանսական տեղեկատվության մեջ հստակեցված 

չեն ֆինասավորման աղբյուրները կամ այն չի  պարունակում մեկանգամյա և շարունակական 

լրացուցիչ ծախսերի վերաբերյալ տարանջատված տեղեկատվություն։ ՊԲԿ-ի փաստացի 

ֆինանսավորումը չի ապահովվել:  

Սկզբունք 3. Պետական կառավարման բարեփոխումներում ներգրավված 
հաստատությունները հստակ պատասխանատվություն են կրում բարեփոխումներին ուղղված 
նախաձեռնությունների և դրանք իրականացնելու կարողության համար։  

Ընդհանուր առմամբ, ՊԿԲ-ի համար քաղաքական պատասխանատվություն է կրում 

առաջին փոխվարչապետը՝ նրա պարտավորությունները սահմանող կանոնակարգում 

նախատեսված կարգով 26: ՊԿԲ-ի ընդհանուր համակարգման համար կազմակերպական և 

կառավարչական պատասխանատվությունը հատուկ սահմանված չէ առաջին 

փոխվարչապետի գրասենյակի կանոնադրության մեջ 27, և ՊԿԲ տարբեր բնագավառներից 

այն սահմանված է միայն ՀՖԿ-ի, հակակոռուպցիոն և քաղաքացիական ծառայության 

բարեփոխումների համար։ ՀՖԿ-ի համար կազմակերպական պատասխանատվությունը 

վերապահված է ՖՆ-ին, իսկ դրա՝ ՀՖԿ մեթոդաբանության վարչությունը պատասխանատու 

է կառավարչական մակարդակ28: Հաշվետվողականության բնագավառի  բարեփոխումների 

համար (Հակակոռուպցիոն ռազմավարությամբ սահմանված կարգով) կազմակերպական 

պատասխանատվություն է կրում  ԱՆ-ն, մինչդեռ համակարգման և մոնիթորինգի համար 

կազմակերպչական պատասխանատվությունը առաջին փոխվարչապետի հսկողության 

ներքո պատվիրակված է Վարչապետի գրասենյակի Հակակոռուպցիոն ծրագրերի և 

մոնիթորինգի վարչությանը29. Քաղաքացիական ծառայության բարեփոխումների համար 

                                                           
26  Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի մայիսի 25-ի «Հայաստանի Հանրապետության 

փոխվարչապետերի կողմից համակարգվող՝ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության գործունեության 

ոլորտները սահմանելու մասին» թիվ 565-L որոշման հավելված։   

27  Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի մայիսի 25-ի «Առաջին փոխվարչապետ Արարատ 

Միրզոյանի գրասենյակի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» թիվ 566-Լ որոշում  

28  Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի «Ֆինանսների նախարարության կանոնադրությունը հաստատելու 

մասին» թիվ 743-Լ որոշում, ՀՖԿՀԲՌ, և  Հայաստանի Հանրապետության Ֆինանսների նախարարի 2016 թվականի 

ապրիլի 22-ի թիվ 44-Ա որոշմամբ համակարգում և մոնիթորինգ իրականացնելու պարտավորությունը վերապահել է  

ՖՆ-ի ՀՖԿ մեթոդաբանության վարչությանը՝ որպես ՀՖԿՀԲՌ վերստուգող կոմիտեի քարտուղարություն:  

29  Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11 «Արդարադատության նախարարության 

կանոնադրությունը հաստատելու մասին» թիվ 704-Լ որոշում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 

թվականի փետրվարի 19-ի «Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդ և փորձագիտական հանձնախումբ ստեղծելու, 

խորհրդի կազմը, խորհրդի, փորձագիտական հանձնախմբի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

աշխատակազմի հակակոռուպցիոն ծրագրերի մոնիթորինգի բաժնի գործունեության կարգը հաստատելու մասին» թիվ 

165-Ն որոշում,  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 19-ի թիվ 165-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 

կատարելու մասին» թիվ 1383-Ն որոշում և  Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի մայիսի 25-ի 
«Առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանի գրասենյակի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» թիվ 566-Լ 

որոշում  
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կազմակերպական և կառավարչական պատասխանատվությունը վերապահվում է ՔԾԳ-

ին30: Ծառայությունների մատուցման բնագավառում քաղաքական 

պատասխանատվությունը հանձնարարված է մեկ այլ փոխվարչապետի31 և քանի դեռ 

Էլեկտրոնային կառավարման ռազմավարությունը հստակ չէ դրա համակարգման 

պարտականությունների բաշխման տեսանկյունից, դրա իրականացման 

պատասխանատվությունը պատվիրակված է Էլեկտրոնային կառավարման 

ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակին (ԷԿԵՆԳ)։ Ռազմավարական համակարգող 

մարմինը, որը նախքան դրա լուծարումը որոշվել էր դրա Հոգաբարձուների խորհրդի 

կողմից «Թվային Հայաստան» հիմնադրամն էր (ԹՀՀ)32, որը բարեփոխումների բնագավառը 

թողեց առանց հստակ կազմակերպական կամ կառավարչական պատասխանատվության։ 

Քաղաքականության մշակման և համակարգման բնագավառում ռազմավարական 

դիրքորոշման բացակայության պայմաններում այս ոլորտում բարեփոխումների համար 

կազմակերպական կամ կառավարչական պատասխանատվություն չի սահմանվել։ 

Հստակ չեն սահմանվել անհատական կամ կառավարչական 

պատասխանատվություններ ՊԿԲ-ին առնչվող ռազմավարություններում պլանավորված 

գործողությունների  համար։   Գործողությունների մեծ մասը վերապահվել է իրականացնող 

հաստատությանը (օրինակ՝ ՀՖԿՀԲՌ գործողությունների մեծ մասը՝ ՖՆ-ին, 

Հակակոռուպցիոն ռազմավարության գործողությունները՝ ԱՆ-ին և Վարչապետի 

գրասենյակին, Քաղաքացիական ծառայության ռազմավարությունը՝ ՔԾԳ-ին և 

Էլեկտրոնային կառավարման ռազմավարության բոլոր գործողությունները ԷԿԵՆԳ-ին)՝ 

առանց լրացուցիչ մանրամասնելու, թե կազմակերպության որ ստորաբաժանումը կամ 

ղեկավարն է պատասխանատու իրականացման համար։   

1999 թվականին33  ստեղծված ՊԿԲ հանձնաժողովը, ՊԿԲ-ի համար նախատեսված 

բարձրագույն՝ քաղաքական մակարդակով հորիզոնական համակարգման ֆորումն է, որը 

                                                           
30  Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հուլիսի 17-ի «Հայաստանի Հանրապետության 

վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» 

թիվ 973-Լ որոշում, գործում է առաջին փոխվարչապետի ենթակայության տակ, ունի 38 աշխատակից, որոնք 

համակարգում և իրականացնում են քաղաքացիական ծառայության բարեփոխումները:  
31  Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի մայիսի 25-ի «Հայաստանի Հանրապետության 

վարչապետի կողմից համակարգվող՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործունեության ոլորտները 

սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետերին հանձնարարություններ տալու իրավասություն 

վերապահելու մասին» թիվ 565-Լ որոշում  

32  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 3-ի ««Թվային Հայաստան» հիմնադրամ 

ստեղծելու և դրա կանոնադրությունը հաստատելու մասին» թիվ 926-Ն որոշում  

33  Վարչապետի 1999 թվականի սեպտեմբերի 3-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման 

համակարգի բարեփոխումների  առաջնահերթ միջոցառումների մասին» թիվ 544 որոշում և Վարչապետի 1999 

թվականի հոկտեմբերի 7-ի ««Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման համակարգի 

բարեփոխումների հանձնաժողովի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» թիվ 624 որոշում: Դրա կազմում 

փոփոխություն էր կատարվել ՀՀ վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 6-ի թիվ 625-Ա որոշմամբ, որով հաստատվում 

են հանձնաժողովի կազմի փոփոխությունները:  
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նախագահում է առաջին փոխվարչապետը՝ Արդարադատության նախարարության, 

Ֆինանսների նախարարության, Տարածքային կառավարման և զարգացման 

նախարարության, ՔՀԿ-ների ներկայացուցիչների, Կենտրոնական բանկի, 

Քաղաքաշինության պետական կոմիտեի, Հաշվեքննիչ պալատի և ոստիկանության 

մասնակցությամբ: Համաձայն տրամադրված փաստերի34՝ ՊԿԲ հանձնաժողովը հանդիպել է 

2018 թ.-ի հոկտեմբերի 2-ին և որոշումներ է ընդունել էլեկտրոնային կառավարման 

օրակարգի վերաբերյալ: Փաստեր, որոնք ցույց կտային ոչ պետական դերակատարների 

մասնակցությունը այդ հանդիպմանը, բացակայում են:  Բացառությամբ Էլեկտրոնային 

կառավարման ռազմավարության 2017 թվականին ՊԿԲ առանձին ռազմավարությունների 

համար ստեղծվել, գործել են համակարգման ֆորումներ, որոնց շրջանակներում ՊԿԲ-ին 

առնչվող որոշումներ են կայացրել: ՊՖԿՀԲՌ վերստուգող կոմիտեն, որը նախագահում է 

Ֆինանսների նախարարը, կազմված է Ֆինանսների նախարարության 

ներկայացուցիչներից, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 

ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի 

ներկայացուցիչներից և Վերահսկիչ պալատի ներկայացուցիչներից35: Հակակոռուպցիոն 

խորհուրդ36 նախագահում է վարչապետը և կազմված է բարեփոխումների իրականացման 

համար պատասխանատու բոլոր ինստիտուտների ներկայացուցիչներից, ինչպես նաև 

դոնոր համայնքի ներկայացուցիչներից և ոչ պետական այլ սուբյեկտներից: Այն 

հանդիպումներ է կազմակերպել չորս անգամ 2017 թվականին և մի անգամ 2018 թվականին՝ 

մարտի 22-ին: Պետական ոլորտի բարեփոխումների հարցերով աշխատանքային խումբը, 

որը ղեկավարում է առաջին փոխվարչապետը, կազմված է վարչապետի գրասենյակի, ՔԾԳ-

ի, Ֆինանսների նախարարության, Արդարադատության նախարարության, Նախագահի 

գրասենյակի և Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի 

ներկայացուցիչներից, որը ձևավորվել է սահմանադրական փոփոխությունների  համաձայն 

քաղաքացիական ծառայության համար կարգավորման նոր շրջանակ մշակելու համար37: 

Այն հանդիպումներ է կազմակերպել մի քանի անգամ 2017 թվականին՝ վերջին անգամ 2017 

                                                           
34  ՊԿԲ Հանձնաժողովի  2018թ.-ի հոկտեմբերի 2-ի արձանագրային որոշում N 228    

35  ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի մայիսի 6-ի թիվ 202-Ա որոշում:  

36  Ինչպես սահմանված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 19-ի 

«Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդ և փորձագիտական հանձնախումբ ստեղծելու, խորհրդի կազմը, խորհրդի, 

փորձագիտական հանձնախմբի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի 

հակակոռուպցիոն ծրագրերի մոնիթորինգի բաժնի գործունեության կարգը հաստատելու մասին» թիվ 165-Ն 

որոշմամբ:     

37  Հայաստանի Հանրապետության նախագահի 2016 թվականի դեկտեմբերի 20-ի «Հանրային ծառայությունների 

համակարգի բարեփոխումների ապահովման նպատակով աշխատանքային խումբ ստեղծելու մասին» ՆԿ-263-Ա 

կարգադրություն:  
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թվականի փետրվարի 23-ին: Չկան փաստեր ՊԲԿ տարբեր ոլորտների համար 

պատասխանատու առաջատար կազմակերպությունների միջև համակարգման մասին:   

ՊԲԿ բոլոր ոլորտների համակարգման, մոնիտորինգի և հաշվետվողականության 

համար պատասխանատվությունների կազմակերպչական և կառավարման մասով ոչ 

լիարժեք վերապահման և Էլեկտրոնային կառավարման ռազմավարության 

իրականացմանն ուղղված ոչ լիարժեք համակարգման աշխատանքների պատճառով ՊԲԿ-ի 

համար պատասխանատվությունը և դրա համակարգումը չափելու ցուցանիշի արժեքը 

կազմում է 2: 

ՊԲԿ ոլորտում հաշվետվողականությունն ու համակարգումը 

Այս ցուցանիշը ցույց է տալիս, թե որքանով է կայացել ՊԲԿ-ի մասով  ղեկավարումն ու 

հաշվետվողականությունը, չափվում է քաղաքական և վարչական մակարդակներում 

համակարգման մեխանիզմների պարբերականությունն ու որակը, ինչպես նաև 

գլխադասային հաստատության կատարողականը:  

Ցուցանիշի ընդհանուր արժեքը  0 1 2 3 4 5 
 

 

Ենթացուցանիշներ Միավորներ 

1. Կազմակերպական և կառավարչական հաշվետվողականության 

կայացում  ՊԲԿ-ի համար 

2/6 

2. ՊԲԿ-ի համար համակարգման մեխանիզմներ 6/10 

Ընդամենը38 8/16 

Չնայած որ ՊԲԿ-ի համար ընդհանուր պատասխանատվությունը  հանձնարարված է, ՊԲԿ-ի 

համակարգման և դիտանցման համար ընդհանրապես և ՊԲԿ-ին առնչվող ոլորտների համար 

կազմակերպական և կառավարչական պատասխանատվություն և հաշվետվողականություն 

ամբողջությամբ չեն սահմանվել: ՊԲԿ-ին առնչվող բոլոր գործողությունների իրականացման 

պատասխանատվություն դեռ հստակ նախատեսված չէ: Ոլորտին բնորոշ համակարգման 

կարգավորումներն անավարտ են:  

 

                                                           
38  Միավորների փոխակերպման միջակայքերը՝ 0-2=0, 3-5=1, 6-8=2, 9-11=3, 12-14=4, 15-16=5. 
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Հիմնական առաջարկություններ 

Կարճաժամկետ (1-2 տարի) 

1) Կառավարությունը պետք է ապահովի, որ ՊԿԲ առաջնահերթությունները 

համապարփակ կերպով ներառված լինեն դրա ծրագրման փաստաթղթերում։ 

Կառավարությունը պետք է նաև ռազմավարական այնպիսի փաստաթուղթ 

(փաստաթղթեր) ընդունի՝ ներառելով ՊԿԲ բոլոր ոլորտները, որոնցով հստակ կերպով և 

փաստերի վրա հիմնված կվերհանվեն խնդիրները, սահմանված կլինեն ճիշտ 

ձևակերպված նպատակները, համապատասխան վերջնարդյունքների ցուցանիշները՝ 

իրենց սահմանված ելակետային և թիրախային արժեքներով, հստակ հանձնարարված 

աշխատանքները՝ ամբողջությամբ հաշվարկված ծախսերով, պատշաճ կերպով մշակված 

մոնիթորինգի, հաշվետվությունների ներկայացման և գնահատման պահանջներն ու 

ընթացակարգերը։  

2) Կառավարությունը պետք է ապահովի, որ ցանկացած ՊԿԲ ռազմավարական 

փաստաթղթի մշակումը լինի մասնակցային և արտացոլի դրանում ներառված 

քաղաքականության ոլորտին առնչվող գենդերային ասպեկտները։  

3) Կառավարության և ՖՆ-ի կողմից պետք է ամրապնդվի ՊԿԲ ֆինանսական 

կայունությունը՝ բոլոր ծրագրված գործողությունների համար ծախսերի լիարժեք 

նախահաշվարկի միջոցով, որը կներառի դրանց կոնկրետ աղբյուրի վերաբերյալ 

մանրամասն ֆինանսական տեղեկատվությունը՝ միջանկյալ ծախսերի, միանվագ 

ծախսերի կամ ընթացիկ ծախսերի տարանջատված ձևաչափի ապահովմամբ։ Ծախսերի 

նախահաշիվները պետք է լինեն իրատեսական և նախատեսված լինեն պետական 

բյուջեի վերաբերյալ փաստաթղթերում։ 

4) Կառավարությունը պետք է ՊԿԲ բոլոր ոլորտների համար համապարփակ կերպով 

սահմանի գործառնական և կառավարման պարտականությունները և ընդունի ու 

գործողության մեջ դնի համակարգման հարթակներ, որոնք հնարավորություն կտան 

կանոնավոր կերպով համակարգելու ՊԿԲ օրակարգային աշխատանքները՝ ոչ 

պետական դերակատարների ներգրավմամբ։  
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Միջնաժամկետ (3-5 տարի) 

5) Համապարփակ ՊԿԲ ռազմավարական հայեցակարգի մշակման և ընդունման հետ 

միասին Կառավարությունը պետք է ապահովի պատշաճ, մասնակցային և 

համահասանելի մոնիթորինգի և հաշվետվողականության կարգավորումների մշակումը 

և աստիճանական կիրառումը, ինչպես նաև բարեփոխումների իրականացման ընթացքի 

պարբերական վերանայման համար գործի դնի մոնիթորինգի համակարգ՝ կատարելով 

անհրաժեշտ շտկումներ համաձայնեցված ռազմավարական նպատակների 

իրագործման համար։  

6) Կառավարությանն անհրաժեշտ է կառավարչական մակարդակում զարգացնել 

կարողությունները՝ ՊԿԲ ռազմավարական փաստաթղթերում ամրագրված՝ 

իրականացման հիմնական թիրախային կողմնորոշիչների պատշաճ գնահատման 

մեխանիզմների նախանշման և կիրառման համար, ինչպես նաև անհրաժեշտ է այդ 

գնահատման արդյունքներն օգտագործել կազմակերպական մակարդակով 

տեղեկատվության ստացման և ՊԿԲ ռազմավարական հայեցակարգի 

կատարելագործման համար։  
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ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

1. ԸՆԹԱՑԻԿ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ. 2017 

ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 

1.1. Ընթացիկ իրավիճակը 

 Քաղաքականության մշակման և համակարգման իրավական դաշտը գործում է, 

սակայն այն համապարփակ կերպով աջակցություն չի ստանում կենտրոնական 

կառավարությունից (ԿԿ) ուղենիշների և ուղղորդման միջոցով, հատկապես՝ ռազմավարական 

պլանավորման և դիտանցման համար։ Ռազմավարական պլանավորման և դիտանցման 

որակը ցածր է՝ առանց պատշաճ կերպով սահմանված քաղաքականության նպատակների, 

արդյունքների մակարդակի ցուցանիշների կամ ծախսերի մանրամասն նախահաշիվների։ Ի 

հավելումն, կենտրոնական պլանավորման առանցքային փաստաթղթերը միմյանց 

համապատասխանեցված չեն։ Ավելին, կենտրոնական պլանավորման փաստաթղթերի 

իրականացման մասին զեկույցները համապարփակ կերպով հասանելի չեն հանրային 

մանրամասն ուսումնասիրության համար։ 

 Թեև Կառավարության որոշումների կայացման թափանցիկությունը գովելի է, սակայն 

քաղաքականության ընթացակարգային մշակման և քննարկման պահանջների ներքին 

կիրարկումը համապատասխան չէ, և ուշադրություն է դարձվում քաղաքականությունների 

հասանելի լինելուն։  

 Ազգային ժողովը պատշաճ կերպով լիազորված է մանրամասն ուսումնասիրելու 

Կառավարության կողմից քաղաքականության մշակումը, իսկ Ազգային ժողովի և 

Կառավարության միջև համակարգումը գործուն է։ Ազգային ժողովը զգալի 

անկանխատեսելիության է հանդիպում Կառավարության օրենսդրական գործունեության 

առումով, քանի որ սկզբնական օրենսդրական ծրագրերին չեն հետևում։ Ի հավելումն, մեծ 

թվով օրենքներ ընդունվում են արտահերթ նիստերի ընթացքում։ 

Բացառությամբ ազդեցության գնահատման իրականացման կանոնակարգման, որը 

գտնվում է անցումային փուլում, քաղաքականության մշակման դեպքում իրավական դաշտը 

գործում է։ Ապացույցների վրա հիմնված քաղաքականության մշակման և հանրային 

քննարկումների պահանջները և չափանիշները գործնականում լիովին չեն բավարարվում։ 

Կարգավորիչ ազդեցության գնահատման որակը հատկապես ցածր է։ Հանրային 

քննարկումները կենտրոնացած են օրենքի նախագծերի վրա և լիովին ինտեգրված չեն 

քաղաքականության մշակման գործընթացին։ Թե՛ օրենքները, թե՛ ենթաօրենսդրական ակտերը 
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հասանելի են առցանց, անվճար, և կատարվում է հիմնական նորմատիվ ակտի 

փոփոխությունների համախմբում, սակայն նորմատիվ ակտի կենտրոնական ռեգիստրը 

լիովին թարմացված չէ։ 

1.2. Հիմնական զարգացումները 

 Նախագահական համակարգից սահմանադրականի անցման արդյունքում 2017 և 2018 

թվականներին Կառավարության ստեղծման և գործունեության հետ կապված նորմատիվ 

ակտերի մեծ մասը, նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծումը և քաղաքականության 

մշակման գործընթացները փոխվել են։ Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության 

անցմամբ այն, ինչը նախկինում հայտնի էր որպես Կառավարության աշխատակազմ, այժմ 

կոչվում է Վարչապետի աշխատակազմ (ՎԱ)39։ Թեև կառուցվածքային միավորների մեծ մասը 

նմանատիպ են, ստեղծվել է նոր վարչություն՝ Ծրագրավորման և դիտանցման վարչությունը, 

իսկ ավելի ուշ՝ Ծրագրերի փորձաքննության վարչությունը (ԾՓՎ)` կառավարության 

գործունեության պլանավորման մշակումը համակարգելու և զարգացող 

ռազմավարությունների համար որպես որակի ապահովման կենտրոն գործելու համար։ 

 Փոխվել է նաև Կառավարության աշխատակարգը (ԱԿ)40։ Նախորդ ԱԿ-ի դրույթները և 

Կառավարության ներքին փաստաթղթերի մշակման ընթացակարգերը միավորվել են, և 

կարևոր համապատասխանեցումներ են կատարվել Կառավարության աշխատանքային 

ծրագրի պլանավորման հարցում. ներդրվել է բազմամյա պլանավորումը, և այժմ ընդգրկվում է 

հանրային քննարկումների ընթացքում ստացված մեկնաբանությունների վերաբերյալ 

տեղեկատվություն։ Նախորդ կարգավորման հետ համեմատած՝ ռազմավարական 

պլանավորման դրույթներն ընդլայնվել են41 և ավելի են մանրամասնվել։ Վերջերս ընդունվել է 

նաև իրավական ակտերի մշակման մասին նոր օրենք42։ Այն ներառում է համապատասխան 

փոփոխություններ իրավական ակտերի հրապարակման կանոններում43 և ազդեցության 

գնահատումների մշակման նկատմամբ մոտեցումներում։ Ապակենտրոնացված մոտեցումը, 

որով օրենսդրության տարբեր ազդեցությունները գնահատվում էին համապատասխան վեց 

նախարարությունների կողմից, փոխարինվել է ազդեցության կենտրոնացված գնահատմամբ։ 

                                                           
39  2018 թվականի մարտի 23-ի ՀՕ-253-Ն օրենքը «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին», Հայաստանի 

Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի մայիսի 25-ի թիվ 564-Լ որոշումը «Վարչապետի աշխատակազմի 

կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու մասին» (ՎԱ-ի կանոնադրություն)։ 

40  Կառավարության 2018 թվականի հունիսի 8-ի թիվ 667-Լ որոշում «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

աշխատակարգը հաստատելու մասին»։ 

41  Կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի թիվ 42 արձանագրային որոշում «Պետական եկամուտների և ծախսերի 

վրա ազդեցություն ունեցող ռազմավարական փաստաթղթերի մշակման, ներկայացման և հսկողության իրականացման 

մեթոդական հրահանգին հավանություն տալու մասին»։ 

42  2018 թվականի մարտի 21-ի ՀՕ-180-Ն օրենք «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին»։ 

43  «Նորմատիվ իրավական ակտերը պաշտոնական հրապարակման ներկայացնելու կարգը հաստատելու մասին» 

Արդարադատության նախարարի 2018 թվականի մայիսի 7-ի թիվ 180-Ն հրաման։ 
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Ազդեցության գնահատման մանրամասն կանոններ, այնուամենայնիվ, չեն ընդունվել, 

այսպիսով, օրենսդրության՝ փաստերի վրա հիմնված հիմնավորումն այժմ անցումային 

փուլում է։ Համաձայն իրավական ակտերի մշակման մասին նոր օրենքի՝ մշակվել և ընդունվել 

են նաև հանրային քննարկումների նոր կանոններ44։ 

 Ի հավելումն, 2018 թվականի հունիսին ձևավորվեց նոր կառավարություն, և 

ընդունվեցին Կառավարության նոր ծրագիրը45 և գործողությունների առաջին բազմամյա 

ծրագիրը46։ 

                                                           
44  Կառավարության 2018 թվականի հոկտեմբերի 10-ի թիվ 1 146-Ն որոշում «Հանրային քննարկումների կազմակերպման և 

անցկացման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի մարտի 25-ի թիվ 296-

Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»։ 

45  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի ծրագիր, Հայաստանի կառավարության 2018 թվականի 

հունիսի 1-ի թիվ 581 արձանագրային որոշում։ 

46  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի սեպտեմբերի 6-ի թիվ 1 030-Լ որոշումը «Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2018-2022 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու 

մասին»։ 
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2. ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  

 Սույն վերլուծությունն ընդգրկում է քաղաքականության մշակման և համակարգման 

ոլորտի ութ սկզբունքներ, որոնք խմբավորված են երկու առանցքային պահանջների ներքո: Այն 

ներառում է յուրաքանչյուր սկզբունքի գնահատման համար օգտագործված ցուցանիշի 

(ցուցանիշների) ընդհանուր վերլուծությունը՝ ներառյալ ենթացուցանիշները47, և յուրաքանչյուր 

սկզբունքի ընթացիկ վիճակի գնահատումը: Յուրաքանչյուր առանցքային պահանջի մասով 

ներկայացվում են կարճաժամկետ և երկարաժամկետ առաջարկություններ: 

Քաղաքականության պլանավորում և համակարգում 

Առանցքային պահանջը. Քաղաքականության պլանավորումը ներդաշնակեցված է և 

աջակցում է երկրի՝ իր նպատակներին հասնելու կարողությունը, քաղաքականության 

համակարգումն ապահովում է, որ որոշումները նախապատրաստվեն թափանցիկ և 

մասնագիտացված կերպով։ 

Այս առանցքային պահանջի ներքո Հայաստանի կատարողականի գնահատման ցուցանիշների 

արժեքները ներկայացված են ստորև:  

 

Ցուցանիշները 0 1 2 3 4 5 

Քաղաքականության պլանավորման որակը 
      

Կառավարության դիտանցման և հաշվետվողականության որակը 
      

Կառավարության կողմից որոշումների կայացման 

թափանցիկությունը 

      

Կառավարության քաղաքականության մշակման մանրամասն 

ուսումնսիրությունը Խորհրդարանի կողմից 

      

Պայմանական նշան.         Ցուցանիշի արժեքը  

 

                                                           
47  ՏՀԶԿ (2018թ․), ՍԻԳՄԱ, Հանրային կառավարման սկզբունքների մեթոդաբանական շրջանակ, ՏՀԶԿ, Փարիզ, 

http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-ENP-Countries-

May-2018.pdf։ Այդ մեթոդաբանությունն ընթացիկ իրավիճակը Հանրային կառավարման սկզբունքների նկատմամաբ 

գնահատելու համար օգտագործվող ցուցանիշի առավել մշակված մանրամասն նկարագրություն է: 

http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-ENP-Countries-May-2018.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-ENP-Countries-May-2018.pdf
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Սկզբունքների վերլուծությունը  

Սկզբունք 1. Քաղաքականության միջնաժամկետ պլանավորումը ներդաշնակեցված է՝  
համապատասխան համակարգային նպատակներով, և համապատասխանեցված է պետության 
ֆինանսական դրությանը, ոլորտային քաղաքականությունները բավարարում են ընդհանուր 
նպատակներին, որոնք սահմանված են ղեկավարության կողմից, և համապատասխան են 
բյուջեի միջնաժամկետ շրջանակին։ 

 Քաղաքականության միջնաժամկետ պլանավորման իրավական դաշտը սահմանված 

է Սահմանադրությամբ48, Կառավարության ԱԿ-ով49, «Բյուջետային համակարգի մասին» 

օրենքով50 և Ռազմավարական պլանավորման մեթոդաբանությամբ51։ Կառավարության 

պլանավորման առանցքային փաստաթղթի կարգավիճակը սահմանված է իրավական 

դաշտով, այդ թվում՝ Կառավարության ծրագրով52, Կառավարության գործունեության 

միջոցառումների ծրագրով (ԿԳՄԾ)53, տարեկան բյուջեով54 և Միջնաժամկետ ծախսերի 

ծրագրով (ՄԺԾԾ)55, ինչպես նաև ռազմավարություններով56։ Թեև կարգավորումներում դա 

հստակորեն նշված չէ, Հայաստանի զարգացման ռազմավարությունը57 կենտրոնական 

պլանավորման առանցքային փաստաթղթերից մաս է, և դրա կարգավիճակը բխում է 

Ռազմավարական պլանավորման մեթոդաբանությունից որպես այսպես կոչված 

Համապարփակ ռազմավարական փաստաթուղթ58։ 

 2018 թվականին Կառավարությունը փոխեց Կառավարության տարեկան 

գործունեության ծրագրերը մշակելու կարգը և գործընթացը59, երբ ներդրվեց 

                                                           
48  Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն՝ ընդունված 1995 թվականի հուլիսի 5-ին, փոփոխված 2015 

թվականի դեկտեմբերի 6-ին։ 

49  Կառավարության 2018 թվականի հունիսի 8-ի թիվ 667-Լ որոշում «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

աշխատակարգը հաստատելու մասին»։ 

50  1997 թվականի հունիսի 24-ի օրենք «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին»։ 

51  Կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի թիվ 42 արձանագրային որոշում «Պետական եկամուտների և ծախսերի 

վրա ազդեցություն ունեցող ռազմավարական փաստաթղթերի մշակման, ներկայացման և հսկողության իրականացման 

մեթոդական հրահանգին հավանություն տալու մասին» և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 

թվականի հունվարի 22-ի թիվ 2 որոշում «Հայեցակարգերի, ռազմավարությունների, ծրագրերի կազմման մեթոդական 

ուղեցույցին հավանություն տալու մասին»։ Այս վերջին որոշումն ուժը կորցրած է ճանաչվել Կառավարության 2017 

թվականի հոկտեմբերի 5-ի թիվ 42 նոր որոշմամբ։  

52  Սահմանադրություն, 151-րդ հոդված։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի ծրագիր, 

Հայաստանի կառավարության 2018 թվականի հունիսի 1-ի թիվ 581 արձանագրային որոշում։ 

53  Կառավարության ԱԿ, 4-9-րդ կետեր։ 

54  «Բյուջետային համակարգի մասին» օրենք, 1-ին հոդված, 2-րդ կետ: 

55  «Բյուջետային համակարգի մասին» օրենք, 21-րդ հոդված: 

56  Ռազմավարական պլանավորման մեթոդաբանություն, Ընդհանուր դրույթներ, 2-րդ հոդված։ 

57  Հայաստանի Հանրապետության 2014-2025 թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիր, Հայաստանի 

կառավարության 2014 թվականի մարտի 27-ի թիվ 442 արձանագրային որոշում։ 

58  Ռազմավարական պլանավորման մեթոդաբանություն, Ստորադասությունը և ռազմավարական փաստաթղթերին 

ներկայացվող հիմնական պահանջները, 6-14-րդ հոդվածներ։ 

59  Համաձայն Նախագահի 2004 թվականի ապրիլի 8-ի «Կառավարության ԱԿ-ն հաստատելու մասին» ՀՀ-52-Ն հրամանի 5-9-

րդ հոդվածներում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի «Կառավարության ԱԿ-ն 

հաստատելու մասին» թիվ 198-Ն որոշման 59-րդ հոդվածում առկա հին կարգավորումների։  
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գործողությունների բազմամյա ծրագիր60։ Նոր հնգամյա ԿԳՄԾ-ն61 ընդգրկում է 

Կառավարության բոլոր լիազորությունները և ներառում է պլանավորված օրենսդրական 

գործունեությունը, ինչպես նաև ոլորտային ռազմավարությունները, որոնք պետք է ընդունվեն 

են Կառավարության կողմից։ Հեռանալով նախորդ գործելակերպից՝ այն նաև պարունակում է 

ծախսերի որոշ նախահաշիվներ և տեղեկություններ ֆինանսավորման աղբյուրի վերաբերյալ՝ 

կապված առաջարկվող միջոցառման հետ։ Համաձայն նորմատիվ ակտերի62՝ ՎԱ-ի ԾՓՎ-ն 

ունի ԿԳՄԾ-ի նախապատրաստումը համակարգելու առաջադրանք և կազմում է վերջնական 

փաստաթուղթը։ Ճյուղային նախարարություններից ստացված առաջարկությունները ՎԱ-ի 

համապատասխան ոլորտային վարչությունների և Իրավաբանական վարչության կողմից նախ 

վերանայվում են և ապա ընտրվում ԿԳՄԾ-ում ներառելու համար։ Տարեկան բյուջեի և ՄԺԾԾ-

ի համակարգումը սահմանված է Ֆինանսների նախարարության կանոնադրությամբ63, թեև 

պլանավորման գործընթացը կարգավորվում է «Բյուջետային համակարգի մասին» օրենքով64։ 

Ոլորտային ռազմավարությունների պլանավորման համակարգը պաշտոնապես ստեղծվել է 

ռազմավարական տարբեր փաստաթղթերի առանցքային հասկացությունները և որակի 

նկատմամբ ներկայացվող պահանջները սահմանող նորմատիվ օրենսդրական ակտով65։ 

Դրանք ներառում են իրենց ֆինանսավորման և ֆինանսավորման աղբյուրների վերաբերյալ 

մանրամասն տվյալներ ներկայացնելու պահանջ, ցուցանիշների օգտագործում, 

ռազմավարությունների իրականացման դիտանցում և իրականացման վերաբերյալ տարեկան 

հաշվետվության ներկայացում։ 2018 թվականի նոր Կառավարության ձևավորումից ի վեր ՎԱ-

ի ԾՓՎ-ն նշանակվել է ռազմավարության առաջարկությունների որակի հսկողության համար 

պատասխանատու66։ 2017 թվականի վերջերին ստեղծվեց Ծրագրավորման և դիտանցման 

վարչությունը67՝ ռազմավարական ծրագրմանը և դիտանցմանն աջակցելու համար, և 

«Ռազմավարական նախաձեռնությունների կենտրոն» հիմնադրամին (ՌՆԿ) հանձնարարվեց 

                                                           
60  Կառավարության ԱԿ, 4-րդ կետ։ 

61  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի սեպտեմբերի 6-ի թիվ 1 030-Լ որոշումը «Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2018-2022 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու 

մասին»։ 

62  Կառավարության ԱԿ, 3-6-րդ կետեր, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2009 թվականի սեպտեմբերի 24-ի թիվ 

803 որոշում «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա 

խնդիրների նախագծի մշակման, քննարկման և վերահսկման աշխատանքների կազմակերպման կարգի մասին», 12-19-րդ 

հոդվածներ, և Վարչապետի 2018 թվականի մայիսի 25-ի թիվ 564-Լ որոշումը «Վարչապետի աշխատակազմի 

կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու մասին» (ՎԱ-ի կանոնադրություն), 42-րդ կետ։ 

63  Վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի թիվ 743-Լ որոշումը «Ֆինանսների նախարարության կանոնադրությունը 

հաստատելու մասին», 11-րդ հոդված։ 

64  «Բյուջետային համակարգի մասին» օրենք, 21-րդ և 22-րդ հոդվածներ: 

65  Ռազմավարական պլանավորման մեթոդաբանություն։ 

66  ՎԱ-ի կանոնադրություն, 42-րդ կետ։ 

67  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 7-ի թիվ 1 577-Ն որոշում։ 
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օգնել ձևավորել երկարաժամկետ տեսլական և ռազմավարության մշակում68։ 

Այնուամենայնիվ, նոր Կառավարությունը 2018 թվականի սեպտեմբերին որոշեց փակել ՌՆԿ-

ն69։  

 Գրավոր ուղեցույց առկա է ԿԳՄԾ-ի70 և բյուջեի (և ՄԺԾԾ-ի)71 վերաբերյալ 

առաջարկություններ և հաշվետվություններ ներկայացնելու մասով, սակայն ոչ՝ ոլորտային 

ռազմավարությունների մասով։ Ռազմավարական պլանավորման մեթոդաբանությամբ 

սահմանվում են ռազմավարություններ մշակելու և դիտանցելու առանցքային 

հասկացությունները և եզրույթները, ինչպես նաև գործընթացները, սակայն դրանով 

նախարարություններին խորհուրդ կամ օրինակներ կամ այլ գործիքներ չեն տրամադրվում՝ 

ռազմավարության մշակման կամ դիտանցման հարցում նրանց օժանդակելու համար։ Ամեն 

տարի բյուջեի պլանավորման գործընթացի, այդ թվում՝ ՄԺԾԾ-ի վերանյման համար 

տրամադրվում է պրոակտիվ ուղղորդում։ 2017 թվականին ընդունված վերջին հինգ 

ռազմավարությունների վերլուծությունն72, այնուամենայնիվ, բացահայտել է73, որ ՎԱ-ի կողմից 

ուղղորդումը չի տրամադրվում համապարփակ կերպով։ ՎԱ-ում դրանց վերանայման 

վերաբերյալ տրամադրվող տեղեկատվությունները հինգ ռազմավարություններից երեքի 

դեպքում ցույց են տալիս մեկնաբանություններ՝ կապված դրանց բովանդակության հետ կամ 

ռազմավարական պլանավորման տեխնիկական ասպեկտների վերաբերյալ։ Այնուամենայնիվ, 

                                                           
68  Կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 1 342-Ա որոշումը ««Ռազմավարակն նախաձեռնությունների 

կենտրոն» հիմնադրամ հիմնադրելու, դրա կանոնադրությունը հաստատելու և գործադիր տնօրեն նշանակելու մասին»։ 

69  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի սեպտեմբերի 14-ի թիվ 1003-Ն որոշում։ 

70  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի սեպտեմբերի 24-ի թիվ 803-Ն որոշում «Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների նախագծի 

մշակման, քննարկման և վերահսկման աշխատանքների կազմակերպման կարգը հաստատելու մասին» և 

Կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի 2018 թվականի օգոստոսի 7-ի հանձնարարական։ Համաձայն ՎԱ-ի 

ներկայացուցիչների՝ ԿԳՄԾ-ի նախապատրաստման հանձնարարականները նույնպես տրամադրվում են 

Կառավարության էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգ համակարգում (Mulberry)։ 

71  Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 1 559-Ա որոշում «Հայաստանի 

Հանրապետության 2019 թվականին բյուջետային գործընթացն սկսելու մասին» և «Մեթոդական ցուցումներ 2019-2021 

թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի նախապատրաստման համար»։ 

72  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի թիվ 54 արձանագրային որոշում 

«Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի 

ռազմավարությանը հավանություն տալու մասին», Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի 

հոկտեմբերի 5-ի թիվ 42 արձանագրայի որոշում «Հայաստանի Հանրապետությունում առաջացած ռադիոակտիվ 

թափոնների և աշխատած միջուկային վառելիքի անվտանգ կառավարման ռազմավարությանը հավանություն տալու 

մասին», Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի սեպտեմբերի 28-ի թիվ 41 արձանագրային 

որոշումը «Հայաստանի Հանրապետության կենսաբանական, քիմիական և ճառագայթային անվտանգության ապահովման 

ռազմավարության իրականացման միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին», Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի սեպտեմբերի 14-ի թիվ 39 արձանագրային որոշումը «Հայաստանի 

Հանրապետությունում շենքերի և շինությունների սեյսմակայունության բարձրացման ռազմավարությանը հավանություն 

տալու մասին» և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 31-ի թիվ 37 արձանագրային 

որոշումը «Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի քաղաքականության 2017-2021 թվականների ռազմավարության 

արդյունավետ իրականացումն ապահովող միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին»: 

73  2017 թվականի ընթացքում ռազմավարության մշակման համար սահմանված մեթոդական պահանջները փոխվել են։ 

Մինչև ներ մեթոդաբանության՝ 2017 թվականին ուժի մտնելն ընդունված ռազմավարությունների վերլուծությունն, 

այդպիսով, գնահատվել է 2015 թվականին սահմանված նախորդ պահանջների հետ համեմատությամբ։ 
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մյուս երկուսի74 դեպքում տրամադրվել են միայն իրավական բնույթի մեկնաբանություններ75։ 

Ավելին, ՎԱ-ի ներկայացուցիչները հաստատել են, որ ԾՓՎ-ն դեռևս չի կատարում 

ռազմավարության մշակման որակի հսկողության իր պատասխանատվությունը։ 

 Թեև ԿԳՄԾ-ն և ՄԺԾԾ-ն ներառում են սահմանված նպատակներով 

առաջնահերթություններ, դրանք համապարփակ կերպով համապատասխանեցված չեն 

միմյանց: Օրինակ՝ Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

նախարարության թիվ 20 առաջնային միջոցառումը Հայաստանի ավտոմոբիլային 

ճանապարհների ցանցի քարտեզագրման և թվայնացման մասին և Հայաստանի 

Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների 

նախարարության թիվ 5.1 առաջնային միջոցառումն արևային էներգակայանի կառուցման 

մրցույթի ավարտի և դրա կառուցումը սկսելու մասին ներկայացված են 2018 թվականի ԿԳՄԾ-

ում76, սական ներառված չեն 2018-2020 թվականների ՄԺԾԾ-ում77: Ավելին, ո՛չ ՄԺԾԾ-ն, ո՛չ 

ԿԳՄԾ-ն չեն ներառում արդյունքային ցուցանիշներ՝ այդ փաստաթղթերում սահմանված 

քաղաքականության նպատակներին հասնելու առաջընթացը գնահատելու համար: Մյուս 

կողմից, վերջին հինգ ռազմավարությունների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 2018 

թվականի գործունեության ոլորտային միջոցառումներով նախատեսված օրենքների 

նախագծերը ներառված են նաև ԿԳՄԾ-ում: Միայն մեկ ռազմավարությամբ՝ Միգրացիայի 

քաղաքականության 2017-2021 թվականների ռազմավարությամբ է պահանջվում 2018 

թվականին մշակել օրենքի նախագիծ, և այդ օրենքի նախագիծը ներառվել է 2018 թվականի 

գործունեության միջոցառումներում: 

 2017 թվականի ԿԳՄԾ-ի78 և 2018 թվականի առաջին ԿԳՄԾ-ի79 վերլուծությունը ցույց է 

տալիս, որ օրենսդիր գործունեության միայն 3%-ը, այսինքն՝ 2017 թվականին ընդունման 

համար ծրագրված 61-ից երկուսն են կրկին հայտնվում 2018 թվականի ԿԳՄԾ-ում, և միայն 7%-

                                                           
74  Ռադիոմոնիթորինգի և սեյսմակայունության բարձրացման ռազմավարություններ: 

75  ՎԱ-ն տրամադրում է մեկ փաստաթուղթ, որով համախմբվում են նախագծերի վերաբերյալ կազմակերպությունից 

ստացված բոլոր մեկնաբանությունները։ Հետևաբար, հնարավոր է սահմանել, թե ՎԱ-ի որ բաժինն է տրամադրել ընտրված 

ռազմավարությունների մեթոդաբանական ասպեկտների վերաբերյալ մեկնաբանությունները։ 

76  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հունվարի 11-ի թիվ 275-Ն որոշում «Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները 

հաստատելու մասին»: 

77  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 6-ի թիվ 818-Ն որոշում «Հայաստանի 

Հանրապետության 2018-2020 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը հաստատելու մասին»: 

78  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հունվարի 12-ի թիվ 122-Ն որոշում «Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները 

հաստատելու մասին»: 

79  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հունվարի 11-ի թիվ 275-Ն որոշում «Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները 

հաստատելու մասին»: 
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ը՝ 2017 թվականից սկզբնապես ծրագրված 15-ից մեկ ռազմավարություն է կրկին հայտնվում 

2018 թվականի գործունեության միջոցառումներում: 

 Չնայած օրենսդրական պահանջին՝ ռազմավարությունները չեն պարունակում 

ծախսերի մանրամասն նախահաշիվ ծրագրված գործունեությունն իրականացնելու համար: 

Ռադիոմոնիթորինգի ռազմավարությունը չի պարունակում ծախսերի որևէ նախահաշիվ, իսկ 

Ռադիոակտիվ թափոնների անվտանգ կառավարման ռազմավարությանը ծախսերի 

վերաբերյալ նշում ունի միայն ամբողջ Ռազմավարության համար՝ առանց ֆինասնավորման 

աղբյուրի կամ ծրագրված գործունեության նախահաշիվների վերաբերյալ մանրամասների: 

Կենսաբանական, քիմիական և ճառագայթային անվտանգության ապահովման 

ռազմավարությունը, Սեյսմակայունության բարձրացման ռազմավարությունը և Միգրացիայի 

քաղաքականության 2017-2021 թվականների ռազմավարությունը բոլորն էլ սահմանում են, որ 

դրանց իրականացման համար լրացուցիչ ֆինանսավորում անհրաժեշտ չէ, կամ որ ծրագրված 

գործունեության իրականացման համար կօգտագործվեն «օրենքով չարգելված» աղբյուրներ՝ 

առանց ծախսերի մանրամասն նախահաշիվ ներկայացնելու: Որպես նմուշ ընտրված 

ռազմավարություններում ֆինանսավորման մասին տեղեկությունների բացակայության 

հետևանքով հնարավոր չէ գնահատել, թե որքանով են դրանք համապատասխանեցված 

ՄԺԾԾ-ին։ 

 Քաղաքականության պլանավորման իրավական դաշտը համապարփակ է։ 

Այնուամենայնիվ, ոլորտային ռազմավարությունների զարգացման և դիտանցման 

համապարփակ ուղենիշների բացակայության, ռազմավարական փաստաթղթերի մշակման 

համար ուղղորդման տրամադրման թերությունների, նպատակներին հասնելու աստիճանը 

գնահատող ցուցանիշների բացակայության, Կառավարության կենտրոնական պլանավորման 

փաստաթղթերի միջև անբավարար համապատասխանեցման և ոլորտային 

ռազմավարությունների անբավարար ֆինանսավորման արդյունքում քաղաքականության 

պլանավորման որակը գնահատող ցուցանիշի արժեքը 3 է։ 
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Քաղաքականության պլանավորման որակը 

Տվյալ ցուցանիշով գնահատվում է օրենսդրական, ընթացակարգային և կազմակերպական 

կառուցվածքը՝ ստեղծված քաղաքականության ներդաշնակեցված պլանավորման և 

պլանավորման փաստաթղթերի համապատասխանեցման համար։ Դրանով նաև 

գնահատվում են պլանավորման գործընթացի արդյունքները (մասնավորապես՝ մեկ 

տարուց մյուսն առաջ քաշված պլանավորված իրավական հանձնառությունների թիվը և 

ոլորտային ռազմավարությունները) և այն, թե որքանով են ոլորտային 

ռազմավարությունների ֆինանսական հետևանքները պատշաճ կերպով 

նախահաշվարկված։ 

Ցուցանիշի ընդհանուր արժեքը  0 1 2 3 4 5 

Ենթացուցանիշները Միավորները 

1.  Իրավական դաշտի համապատասխանությունը քաղաքականության 

պլանավորմանը 
6/6 

2. Քաղաքականության պլանավորման գործընթացում ճյուղային 

նախարարությունների համար ուղղորդման հասանելիությունը 
2/5 

3.  Քաղաքականության կենտրոնական պլանավորման փաստաթղթերի 

միջև համապատասխանությունը 
2/6 

4. Օրենսդրական ծրագրում առաջ քաշված պլանավորված 

հանձնառությունները (%) 
4/4 

5. Առաջ քաշված պլանավորված ոլորտային ռազմավարությունները 

(%) 

4/4 

6. Ֆինանսական նախահաշիվների ամբողջականությունը ոլորտային 

ռազմավարություններում 

0/5 

7. Ոլորտային քաղաքականության ծրագրերում պլանավորված 

ծախսերի և միջնաժամկետ բյուջեի միջև համապատասխանությունը 

0/3 

Ընդամենը80                             18/33 

Քաղաքականության ծրագրման իրավական դաշտը սահմանված է և համապարփակ է, սակայն 

ոլորտային ռազմավարությունների մշակման և դիտանցման ուղեցույցները բացակայում են, իսկ 

դրանց մշակման համար ուղղորդում համապատասխան կերպով չի տրամադրվում: 

Կենտրոնական պլանավորման փաստաթղթերը չեն պարունակում արդյունքային ցուցանիշներ՝ 

դրանց նպատակներին հասնելու մակարդակը գնահատելու համար, և լիովին 

համապատասխանեցված չեն միմյանց: Ոլորտային ռազմավարությունները գործունեության 

ծախսերի նախահաշվի և դրանց ֆինանսավորման աղբյուրի մասով մանրամասն 

տեղեկություններ պարունակելու առումով համապատասխան չեն: Մյուս կողմից, ընդունման 

համար նախատեսված այն օրենսդրական ակտերի թիվը, որոնք տեղափոխվում են տարեց 

տարի, սահմանափակ է՝ արտացոլելով այն, որ Կառավարության ծրագրման գործունեությունն 

իրատեսական է:  

                                                           
80  Միավորների փոխակերպման միջակայքերը՝ 0-5=0, 6-11=1, 12-17=2, 18-23=3, 24-29=4, 30-33=5։ 
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Սկզբունք 2. Կատարողականի կանոնավոր դիտանցումը նախատեսվածի հետ 
հնարավորություն է ընձեռում հանրության կողմից մանրամասն ուսումնասիրությունը և 
ապահովում է նշված նպատակներին հասնելը։ 

 Կենտրոնական պլանավորման առանցքային հորիզոնական փաստաթղթերի 

դիտանցման և հաշվետվողականության իրավական դաշտը գործում է։ ԿԳՄԾ-ն ներառում է 

Կառավարության օրենսդրական ծրագիրը, Կառավորւթյան ԱԿ-ով սահմանվում են դրա 

գործընթացը և ժամկետը81, իսկ Սահմանադրությամբ պահանջվում է այն ներկայացնել 

Ազգային ժողով82: «Բյուջետային համակարգի մասին» օրենքով83 և Սահմանադրությամբ84 

կարգավորվում են տարեկան բյուջեի կատարման դիտանցումը և հաշվետվողականության 

պահանջները: Համաձայն Ռազմավարական պլանավորման մեթոդաբանության85՝ 

պահանջվում է, որ ոլորտային ռազմավարությունները նույնպես պատասխանատու 

պետական կազմակերպությունների կողմից ամեն տարի դիտանցվեն և դրանց վերաբերյալ 

հաշվետվություններ ներկայացվեն: Կարգավորումներով նաև սահմանվում է, որ 

կենտրոնական պլանավորման բոլոր փաստաթղթերը պետք է բացահայտվեն հանրությանը86: 

 ՎԱ-ի կանոնադրությամբ ԿԳՄԾ-ի մասով դիտանցման և հաշվետվությունների 

ներկայացման գործողություններն ապակենտրոնացված են և բաժանված են ՎԱ-ի ոլորտային 

վարչությունների միջև87: ԾՓՎ-ն ներկայացված առաջարկությունները հավաքագրում է 

Կառավարության համար նախատեսված համախմբված զեկույցում: Ի հավելումն ԿԳԾ-ի 

վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությանը, ՎԱ-ի կողմից ներքին օգտագործման համար 

կազմվում են նաև եռամսյակային հաշվետվություններ: Համաձայն օրենսդրական նորմերի88՝ 

ԾՓՎ-ն պատասխանատու է որակի ապահովման և ոլորտային ռազմավարությունների 

իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացմանն աջակցելու համար:  

 Ինչ վերաբերում է հաշվետվությունների որակին, ապա ԿԳՄԾ-ի վերաբերյալ 

հաշվետվությունը ԿԳՄԾ-ի կետերի պարզ աղյուսակային թվարկում է, սակայն պարունակում 

է այն տարրերը, որոնք անհրաժեշտ են ծրագրի իրականացման մակարդակը գնահատելու 

                                                           
81  Կառավարության ԿԱ, 7-9-րդ կետեր։ 

82  Սահմանադրություն, 156-րդ հոդված։ 

83  «Բյուջետային համակարգի մասին» օրենք, 25-րդ հոդված: 

84  Սահմանադրություն, 111-րդ հոդված։ 

85  Ռազմավարական պլանավորման մեթոդաբանություն, 21-րդ հոդված։ 

86  Կառավարության ԱԿ, ԿԳՄԾ-ի մասին հաշվետվություններ ներկայացնելու վերաբերյալ 127-րդ կետ, «Բյուջետային 

համակարգի մասին» օրենք, տարեկան բյուջեի մասին հաշվետվությունների ներկայացման մասին 26-րդ հոդված, և 

Ռազմավարական պլանավորման մեթոդաբանություն, ռազմավարությունների վերաբերյալ 21-րդ հոդված: 

87  ՎԱ-ի կանոնադրություն, Պաշտպանության, անվտանգության և արդարադատության հարցերի վարչության վերաբերյալ 

34-րդ կետի 3-4-րդ ենթակետեր, Տարածքային զարգացման և շրջակա միջավայրի հարցերի վարչության վերաբերյալ 35-րդ 

կետի 2-3-րդ ենթակետեր, Սոցիալական հարցերի վարչության վերաբերյալ 36-րդ կետի 2-4-րդ ենթակետեր, 

Ֆինանսատնտեսագիտական վարչության վերաբերյալ 39-րդ կետի 2-3-րդ ենթակետեր և Ազգային 

փոքրամասնությունների և կրոնի հարցերի բաժնի վերաբերյալ 44-րդ կետի 2-3-րդ ենթակետեր: 

88  ՎԱ-ի կանոնադրություն, 42(2)-րդ կետ։ 
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համար (պատասխանատու մարմինը, ավարտելու օրը և արդյունքները): Ի հավելումն, 

պատրաստվել է հաշվետվություն Կառավարության նախորդ ծրագրի իրականացման 

վերաբերյալ, որն ընդգրկում է 2016 թվականի սեպտեմբերի 1-ից մինչև 2017 թվականի 

օգոստոսի 31-ն ընկած ժամանակահատվածը: Այն Կառավարության ծրագրով կարգավորվող 

բոլոր բնագավառների արդյունքների համապարփակ ամփոփում է, որով մանրամասն 

նկարագրվում են յուրաքանչյուր բնագավառում գործադրված ջանքերը:  2017 թվականի 

ռազմավարությունների վերաբերյալ հաշվետվություններից վերջին հինգի89 վերլուծությունը 

ցույց է տալիս, որ դրանցով տրամադրվում է ծրագրված գործողությունների առաջընթացի 

մասով զեկուցում, սակայն դրանք չեն ընդգրկում որևէ տեղեկություն նպատակներին հասնելու 

վերաբերյալ: Այդ հաշվետվություններում նկարագրված ռազմավարություններն ընդունվել են 

2015 թվականին սահմանված՝ ռազմավարություններին ներկայացվող մեթոդաբանական 

պահանջներին համապատասխան, որոնցով չեն սահմանվել կատարողականի գնահատման 

ցուցանիշների ձևակերպման մանրամասն պահանջներ: Այնուամենայնիվ, հինգ 

ռազմավարություններից երեքը90 ներառում են արդյունքային ցուցանիշներ և թիրախներ, թեև 

դրանք սահմանված են կա՛մ միջնաժամկետ, կա՛մ ժամկետի ավարտին իրականացման 

համար: Թեև տարեկան բյուջեի մասին հաշվետվությունը և Կառավարության նախորդ 

ծրագրերի իրականացման մասին հաշվետվությունը հանրությանը հասանելի են91, ԿԳՄԾ-ի 

մասին տարեկան հաշվետվությունները և ռազմավարությունների մասին 

հաշվետվություններից որոշները հանրությանը մատչելի չեն92: 

 Կառավարության կենտրոնական պլանավորման փաստաթղթերի դիտանցման և 

հաշվետվողականության իրավական դաշտը համապարփակ է։ Այնուամենայնիվ, քանի որ 

հաշվետվություններով չեն տրամադրվում տեղեկություններ վերջնարդյունքներին հասնելու 

վերաբերյալ, և քանի որ ԿԳՄԾ-ի մասին տարեկան հաշվետվությունը և ոլորտային 

ռազմավարությունների մասին հաշվետվությունները հասանելի չեն հրապարակային կերպով, 

                                                           
89  Վերարտադրողական առողջության բարելավման ռազմավարության մասին 2017 թվականի տարեկան հաշվետվություն, 

Երեխաների և դեռահասների առողջության բարելավման ռազմավարության 2016-2020 թվականների գործողությունների 

ծրագրի իրականացման ընթացքի մասին 2017 թվականի տարեկան հաշվետվություն, Մարդու իրավունքների 

պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող գործողությունների ծրագրի կատարման ընթացքի մասին 

Արդարդատության նախարարության (ԱՆ) 2017 թվականի հաշվետվություն, Հայաստանի Հանրապետության գիտության 

ոլորտի զարգացման 2017-2020 թվականների ռազմավարական ծրագրի իրականացման ընթացքի մասին 2017 թվականի 

տարեկան հաշվետվություն և Տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի 2016-2020 թվականների ռազմավարության 

գործողությունների ծրագրի իրականացման մասին 2017 թվականի տարեկան հաշվետվություն: 

90  Վերարտադրողական առողջության բարելավման ռազմավարություն, Երեխաների և դեռահասների առողջության 

բարելավման ռազմավարություն և Տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի ռազմավարություն: 

91  http://www.minfin.am/hy/page/petakan_byujei_hashvetvutyun_2017_t_tarekan_/1; 

http://www.gov.am/u_files/file/2017-report/Government%20Report%20uploaded%2012_10_17.pdf:  

92  «Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարության մասին» և «Տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի ազգային 

ռազմավարության մասին» զեկույցները հասանելի էին համապատասխանաբար Արդարդատության նախարարության և 

Առողջապահության նախարարության կայքէջերում, սակայն այլ ռազմավարությունների մասին զեկույցները հասանելի 

չէին։ 

http://www.minfin.am/hy/page/petakan_byujei_hashvetvutyun_2017_t_tarekan_/1
http://www.gov.am/u_files/file/2017-report/Government%20Report%20uploaded%2012_10_17.pdf
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կառավարության դիտանցման և հաշվետվողականության որակը գնահատող ցուցանիշի 

արժեքը 3 է։ 

Կառավարության դիտանցման և հաշվետվողականության որակը 

Տվյալ ցուցանիշով գնահատվում է հաշվետվողականությանը պահանջները, 

կառավարության հաշվետվությունների որակը և կառավարության հաշվետվությունների 

հանրային հասանելիության աստիճանը կարգավորող իրավական դաշտի ամրությունը։ 

Ցուցանիշի ընդհանուր արժեքը  0 1 2 3 4 5 

Ենթացուցանիշները Միավորները 

1. Իրավական դաշտի համապատասխանությունը դիտանցման և 

հաշվետվողականության համար 
8/8 

2. Հաշվետվությունների որակը 6/12 

3. Կառավարության հաշվետվությունների հանրային հասանելիությունը  1/5 

Ընդամենը93                             15/25 

Կառավարության կենտրոնական պլանավորման փաստաթղթերի դիտանցման և 

հաշվետվողականության իրավական դաշտը գործում է։ Այնուամենայնիվ, վերլուծության 

ենթարկված հաշվետվություններից ոչ մեկով չի տրամադրվում տեղեկատվություն դրանց 

նպատակներին հասնելու մասին՝ արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն ներկայացնելով 

արդյունքային ցուցանիշների արժեքների միջոցով։ Ի հավելումն, ԿԳՄԾ-ի և որոշ 

ռազմավարությունների իրականացման մասին հաշվետվությունները հանրությանը հասանելի 

չեն։  

Սկզբունք 3. Քաղաքականությունը և օրենսդրական որոշումները կազմված են թափանցիկ ձևով 
և հիմնված են կառավարության մասնագիտական գնահատականի վրա  

Կառավարության ԱԿ-ով սահմանվում են կառավարության նիստերի հրավիրմանը, 

անցկացմանը և որոշումների ընդունմանը ներկայացվող հստակ պահանջներ94: Անհրաժեշտ 

բովանդակությունը, այդ թվում՝ իրավական ակտի և հայեցակարգի նախագծերին կցված 

հիմնավորող փաստաթղթերը95, միջնախարարական քննարկումների գործընթացը և 

ժամկետները96, Կառավարության օրակարգում ընդգրկվելու համար նյութերի ներկայացման 

վերջնաժամկետները97, մինչև նախագիծը կառավարության նիստում քննարկելը 

                                                           
93  Միավորների փոխակերպման միջակայքերը՝ 0-3=0, 4-7=1, 8-12=2, 13-17=3, 18-21=4, 22-25=5։ 

94  ԿԱ, 10-43-րդ և 105-115-րդ կետեր: 

95  ԿԱ, 16-րդ և 19-րդ կետեր: 

96  ԿԱ, 20-22-րդ և 25-26-րդ կետեր: 

97  ԿԱ, 70-րդ կետ: Վարչապետը կառավարության նիստի օրակարգի նախագիծը հաստատում է նիստի անցկացումից 

առնվազն երկու օր առաջ: Օրակարգում ընդգրկված հարցերը պետք է հաստատված լինեն նախապարտաստող կոմիտեի 

նիստերի ընթացքում և ներկայացվեն ՎԱ՝ օրակարգում ընդգրկվելու համար: 
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նախանիստում դրա քննարկման գործընթացը98 սահմանված են: Առաջարկող մարմնի կողմից 

ներկայացված նախագծերը Վ-ի աշխատակազմի ղեկավարի կողմից մակագրվում են 

«հիմնական պատասխանատու» ստորաբաժանմանը, սովորաբար ՎԱ-ի համապատասխան 

ոլորտային վարչությանը99, որն այնուհետև համակարգում է ՎԱ-ի համապատասխան 

շահագրգիռ ստորաբաժանումների կողմից առաջարկության տարբեր ասպեկտների 

քննության գործընթացը, ապա նաև համաձայնեցնում է այն ՎԱ-ի իրավաբանական 

ստորաբաժանման հետ100: Կառավարության ծրագրին և առկա պետական քաղաքականության 

հիմնական ուղղություններին նախագծերի համապատասխանությունն ուսումնասիրելու 

պարտականությունը վերապահված է ՎԱ-ի ոլորտային վարչություններին101: Վ-ի 

աշխատակազմի ղեկավարը նաև լիազորված է հարցի վերադարձնել ներկայացնողին, եթե 

դրանք չեն համապատասխանում օրենսդրությանը, Կառավարության ԱԿ-ին, 

Կառավարության ծրագրին և Կառավարության առկա քաղաքականությունների հիմնական 

ուղղություններին102: Բացի այս ընդհանուր վերապահումից՝ որևէ այլ իրավական դրույթով 

ՎԱ-ի առանձին ստորաբաժանմանը չի վերապահվում առաջարկությունների՝ 

քաղաքականության մշակման և քննարկման պահանջներին համապատասխանությունն 

ուսումնասիրելու պարտավորություն: Այնուամենայնիվ, ԾՓՎ-ը լիազորված է իրականացնելու 

առաջարկող մարմիններից ստացվող ազդեցության գնահատման նախնական 

ուսումնասիրությունը103 և Արդարադատության նախարարությունը (ԱՆ) սահմանվել է որպես 

հանրային քննարկումների գործընթացը համակարգող և դրա որակը վերահսկող մարմին104:  

2017 թվականին Կառավարության կողմից ընդունված վերջին հինգ օրենքների105 

ուսումնասիրության օրինակների օգտագործմամբ քաղաքականության մշակման 

                                                           
98  ԿԱ, 29-32-րդ և 44-63-րդ կետեր, որոնք վերաբերում են Կառավարության նիստերից առաջ առաջարկությունների 

քննարկումն իրականացնող Կոմիտեների աշխատանքին: 

99  Վարչությունները սահմանված են ՎԱ-ի կանոնադրության մեջ, 34-րդ, 35-րդ, 36-րդ, 39-րդ, և 44-րդ կետեր: 

100  Կառավարության աշխատակարգ, 28-րդ կետեր: 

101  ՎԱ-ի կանոնադրություն, 34-րդ կետի 1-ին ենթակետ, 35-րդ կետի 1-ին ենթակետ, 36-րդ կետի 1-ին ենթակետ, 39-րդ կետի 

1-ին ենթակետ, 44-րդ կետի 1-ին ենթակետ: 

102  ԿԱ, 33-րդ կետ: 

103  ՎԱ-ի կանոնադրություն, 42-րդ կետի 5-րդ ենթակետ: 

104  Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2018 թվականի հոկտեմբերի 10 «Հանրային քննարկումների 

կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 

թվականի մարտի 25-ի N 296-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 1146-Ն որոշում, 15-րդ հոդված: 
105  Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում, վարչական օրենսգրքում և «Հանրաքվեի մասին» օրենքում 

կատարված փոփոխություններ, Կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 28-ի նիստ, օրակարգի հարց թիվ 5, 

Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում, քրեական դատավարության օրենսգրքում և « Համաներման 

մասին» օրենքի նախագծի փոփոխություններ, Կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 28-ի նիստ, օրակարգի հարց 

թիվ 38, «Թափոնների մասին» օրենքում, «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում և Վարչական օրենսգրքում կատարված փոփոխություններ, Կառավարության 2018 թվականի 

դեկտեմբերի 28-ի նիստ, օրակարգի հարց թիվ 43, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում և 

«Ապրանքային նշանների մասին» օրենքում կատարված փոփոխություններ, Կառավարության 2018 թվականի 

դեկտեմբերի 28-ի նիստ, օրակարգի հարց թիվ 50 և «Տոների և հիշատակի օրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
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գործընթացին ներկայացվող ընթացակարգային և բովանդակային պահանջների կատարման 

գործընթացի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ որակի վերահսկողության հիմնական 

տարրերի իրականացումն այնքան էլ համապարփակ բնույթ չի կրում: Ներկայացման ենթակա 

նախագծերի վերաբերյալ կարգավորմամբ106 սահմանված կարգով բոլոր օրինակներում առկա 

էին ուղեկցող փաստաթղթերը: Կառավարության աշխատակազմի կողմից Կառավարության 

նախկին առաջնահերթություններին առաջարկությունների համապատասխանության 

ուսումնասիրությունն իրականացվում է, սակայն ոչ այնքան հետևողականորեն: Միշտ չէ, որ 

դիտողությունները ներկայացվում են գրավոր կամ հստակ վերահսկելի ձևաչափով107: Չնայած 

այն հանգամանքին, որ Ֆինանսների նախարարությունը (ՖՆ) բոլոր նախագծերի վերաբերյալ 

դիտողություններ է ներկայացրել, վերլուծության ենթարկված հինգ օրինակներից երեքում 

դրանք վերաբերել են միայն ֆինանսական հարցերին108: Քննարկման և որակի վերահսկման 

ընթացակարգային վերջնաժամկետների պահպանման գործընթացի ուսումնասիրության 

վերաբերյալ որևէ համակարգված գրավոր ապացույց գոյություն չունի, սակայն, 

բացառությամբ «Տոների և հիշատակի օրերի մասին» օրենքի, տրամադրված բոլոր փաթեթների 

օրինակները զետեղվել են Կառավարության՝ քննարկումների համար նախատեսված 

հարթակում109, օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետում: Եզրակացությունների ամփոփիչ 

աղյուսակները նույնպես ցույց են տալիս, որ պահպանվել են անհրաժեշտ միջնախարարական 

                                                                                                                                                                                              
օրենքում կատարված փոփոխություններ, Կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 28-ի նիստ, օրակարգի հարց թիվ 
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106  Քանի որ տրամադրված օրինակները կատարված են 2017 թվականին, իսկ Կառավարության նոր աշխատակարգն 

ընդունվել է 2018 թվականի հունիսին, օրինակները վերլուծվել են 2017 թվականին գործող կարգավորման, Հայաստանի 

Հանրապետության նախագահի 2004 թվականի ապրիլի 8-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

գործունեության կարգը սահմանելու մասին» թիվ ՆՀ-52-Ն հրամանագրի, Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործավարության կարգը 

հաստատելու մասին» թիվ 198-Ն որոշում: Կառավարության նիստերի հրավիրման, անցկացման և որոշումների 

ընդունման գործընթացների, պարտականությունների, ժամկետների և մեխանիզմների վերաբերյալ հիմնական 

դրույթները նման են Կառավարության նոր աշխատակարգում սահմանված դրույթներին: 

107  2017 թվականի վերջին հին քաղաքականության նախագծերից միայն Ընտրական օրենսգրքում և «Թափոնների մասին» 

օրենքում ու «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» օրենքում փոփոխությունների փաթեթում էր 

բովանդակությունը և առկա քաղաքականությունների հիմնական ուղղությունների հետ համապատասխանությունը 

քննարկող ՎԱ-ն ներկայացրել գրավոր դիտողություններ, մինչդեռ ՎԱ-ը բովանդակությանն առնչվող իր 

դիտողությունները ներկայացրել «Համաներման մասին» օրենքի և «Ապրանքային նշանների մասին» օրենքի քննարկման 

համար հրավիրված նիստի ընթացքում: «Տոների և հիշատակի օրերի մասին» օրենքի հետ կապված որևէ 

ուսումնասիրություն չի կատարվել, քանի որ նախագիծը ներկայացվել էր ինքնին ՎԱ-ի կողմից, իսկ ԱԿ-ով չի 

պահանջվում Վ-ի աշխատակազմի կողմից մշակված նախագծերի համանման ուսումնասիրություն: Տրամադրվել են նաև 

լրացուցիչ օրինակներ՝ քաղաքականության բովանդակության առումով քաղաքականության նախագծերի 

ուսումնասիրության գործընթացը ներկայացնելու համար: Դրանք էին՝ ՎԱ-ի ֆինանսատնտեսագիատական վարչության 

կողմից «Հաշվապահական հաշվառման մասին» օրենքի, «Աուդիտորական գործունեության մասին» օրենքի, 

«Հաշվապահական հաշվառման մասին» օրենքի և «Պետական վերահսկողության և աուդիտի մասին» օրենքի, 

«Հասարակական կազմակերպությունների մասին» օրենքի, «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքի և 

«Լիցենզավորման մասին» օրենքի փոփոխությունների փաթեթի, «Հարկ վճարողների հարկային պարտավորությունների 

պարզեցման կարգը սահմանելու մասին» որոշման փաթեթի վերաբերյալ արված դիտողությունները: 

108  ՖՆ-ի՝ ֆինանսական մատչելիության վերաբերյալ դիտողություններ արվել են «Թափոնների մասին» օրենքի և 

«Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» օրենքի փոփոխությունների փաթեթի և Ընտրական օրենսգրքի 

փոփոխությունների փաթեթի հետ կապված: Չեզոք դիրքորոշմամբ ՖՆ-ը անուղղակիորեն նաև դիտողություն է արել 

«Տոների և հիշատակի օրերի մասին» օրենքի փոփոխությունների փաթեթի ֆինանսական կենսունակության հետ կապված: 

109  https://www.e-draft.am : 

https://www.e-draft.am/
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քննարկումների վերջնաժամկետները: Չնայած ՎԱ-ը նշել է, որ առաջարկությունները 

քննարկվում և վերադարձվում են նախարարություններ՝ քաղաքականության մշակման և 

քննարկումների ընթացակարգում առկա թերությունները վերացնելու համար110, այս 

գործելակերպը համակարգված չէ111: 

ՎԱ-ի կողմից տրամադրված տեղեկությունների համաձայն՝ 2017 թվականի չորրորդ 

եռամսյակում բոլոր 626 առաջարկությունները ներկայացվել են Կառավարության նիստի 

օրակարգում ընդգրկվելու համար՝ համաձայն ընթացակարգային վերջնաժամկետների112: 2016 

թվականի չորրորդ եռամսյակում 491 առաջարկությունից միայն մեկն է, որ չի ներկայացվել 

ժամանակին Կառավարության նիստին օրակարգում ընդգրվելու համար:  

Աղյուսակ 1. Կառավարության օրակարգում ընդգրկվելու համար ՎԱ ներկայացված հարցերի 

տեսակները 

 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ 4-ՐԴ 

ԵՌԱՄՍՅԱԿ 

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ 4-ՐԴ 

ԵՌԱՄՍՅԱԿ 

Կառավարության որոշումներ 434 539 

Օրենքի նախագծեր 52 87 

Նախագահի հրամաններ 5 0 

Ընդամենը 491 626 

Աղբյուրը՝ Հայաստանի ՎԱ 

Կառավարության նիստի օրակարգերը և որոշումները քննարկվող փաստաթղթերի հետ 

համատեղ առցանց հասանելի են դարձվում մինչև նիստի անցկացումը113: Կառավարության 

նիստերի ընթացքում կայացված որոշումների արձանագրությունները ՎԱ-ի արձանագրային 
                                                           
110  Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի 2018 թվականի հուլիսի 24-ի «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» օրենքի 

վերաբերյալ գրություն, որում պահանջվում էր ներկայացնել ԿԱԳ-ը և հանրային քննարկումների վերաբերյալ համառոտ 

տեղեկատվություն, Կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի (Վ-ի աշխատակազմի ղեկավարի) 2018 թվականի 

հունվարի 10-ի «Էլեկտրոնային նամակագրության մասին» օրենքի վերաբերյալ գրություն, որով պահանջվում էր 

ներկայացնել ԿԱԳ-ը և հանրային քննարկումների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվություն, Վ-ի աշխատակազմի 

ղեկավարի 2018 թվականի սեպտեմբերի 4-ի «Աուդիտորական գործունեության մասին» օրենքի նախագծի փաթեթի 

վերաբերյալ գրություն, որով պահանջվում էր ներկայացնել միջկառույցային և հանրային քննարկումների վերաբերյալ 

համառոտ տեղեկատվություն: 

111  «Միջհամայնքային միավորումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի քննարկման օրինակի 

վերլուծությունը, Կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 16-ի նիստ, օրակարգի հարց թիվ 18, ցույց է տալիս 

հետևյալը. քանի որ քննարկումների արդյունքները չեն ընդգրկվել Կառավարություն ներկայացված փաթեթում, ՎԱ-ը 

դիտողություն չի արել առաջարկության վերաբերյալ կամ չի դադարեցրել դրա մշակումը: 

112  Կառավարության աշխատակարգի 70-րդ կետում նշվում է, որ Վարչապետը կառավարության նիստի օրակարգի 

նախագիծը հաստատում է նիստի անցկացումից առնվազն երկու օր առաջ` ենթադրելով, որ օրակարգը կազմված է այն 

հարցերից, որոնք ներկայացվում են մինչև այս վերջնաժամկետը լրանալը: Սակայն,  ընդգրկված հարցերը պետք է 

հաստատված լինեն նախապարտաստող կոմիտեի նիստերի ընթացքում և ներկայացվեն ՎԱ՝ օրակարգում ընդգրկվելու 

համար: 2018 թվականի մարտի 23-ի «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» ՀՕ-253-Ն օրենքի 10-րդ 

հոդվածի 10-րդ կետով նախարարներին թույլ է տրվում օրակարգի հարցերի վերաբերյալ առաջարկություններ 

ներկայացնել մինչև Կառավարության նիստը, որը ընթացքում պաշտոնապես հաստատվում է օրակարգը: 

113  https://www.e-gov.am/sessions: 

https://www.e-gov.am/sessions
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բաժնի կողմից պահվում և նիստից հետո բաժանվում են բոլոր շահագրգիռ կողմերին, ինչպես 

նաև տրամադրվում են էլեկտրոնային եղանակով՝ ներքին փաստաթղթերի կառավարման 

համակարգով: ՎԱ-ի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը114 

պատասխանատու է Կառավարության անունից հաղորդումների համար և վարում է 

Կառավարության կայքը, որը համարվում է Կառավարության նիստերից հետո 

քաղաքականության հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ որոշումների տեղեկատվական 

հարթակ115: Առցանց հրապարակվում են նաև Կառավարության որոշումները116: 

Կառավարության քաղաքականության մշակման գործընթացի հստակության և 

կայունության վերաբերյալ բիզնես ընկալումը, ըստ հետազոտությամբ117 կատարված 

գնահատումների, ընդհանուր առմամբ գոհացուցիչ չէ: Հայաստանում առկա բիզնեսների 

միայն 53%-ի դեպքում է համարվում, որ դրանց առնչվող օրենքների և կարգավորումների 

մասին տեղեկություններն ունեն հստակ ձևակերպումներ, չունեն հակասական բնույթ և 

հաճախակի չեն փոփոխվում: 

Հաշվի առնելով այս խնդիրները՝ Կառավարության որոշումների թափանցիկության 

մակարդակը որոշող ցուցանիշի արժեքը 4 է: 

                                                           
114  ՎԱ-ի կանոնադրություն, 38-րդ կետ: 

115  http://www.gow.am/en/news: 

116  https://www.e-gov.am/gov-decrees/: 

117  2018 թվականի հոկտեմբերին ՍԻԳՄԱ-ի կողմից նախաձեռնված՝ գործարար հատվածի հարցում: 

http://www.gow.am/en/news
https://www.e-gov.am/gov-decrees/
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Կառավարության կողմից որոշումների կայացման գործընթացի թափանցիկությունը 

Այս ցուցանիշը ցույց է տալիս որոշում կայացնելու գործընթացի համար սահմանված 

իրավական դաշտը, սահմանված իրավական դաշտի կիրարկման հարցում 

կառավարության հետևողական լինելը, կառավարության կողմից որոշումների կայացման 

գործընթացի թափանցիկությունը և կառավարության կողմից որոշումների կայացման 

գործընթացի հստակության և կայունության վերաբերյալ բիզնես ընկալումները: 

Ցուցանիշի ընդհանուր արժեքը  0 1 2 3 4 5 

Ենթացուցանիշները Միավորները 

1.  Կառավարության նիստերի ընթացակարգերի համար սահմանված 

իրավական դաշտի համապատասխանությունը  
5/5 

2. Կառավարության ընթացակարգերի սահմանման և իրականացման 

հարցում հետևողականությունը 
2/4 

3. Կառավարության նիստին նախարարությունների կողմից հերթական 

օրակարգի հարցերի ժամանակին ներկայացումը (%) 
3/3 

4. Կառավարության կողմից որոշումների կայացման գործընթացի 

թափանցիկությունը 
4/4 

5. Բիզնեսների դեպքում Կառավարության կողմից քաղաքականության 

մշակման գործընթացի հստակության և կայունության վերաբերյալ 

ընկալումը (%) 

2/4 

Ընդամենը118                             16/20 

Թեև Կառավարության կողմից որոշումների կայացման ընթացակարգերի մասով 

կարգավորող դաշտն ամբողջական է, իսկ Կառավարության աշխատանքի թափանցիկության 

մակարդակը գովելի, այդուհանդերձ որակի ապահովման գործընթացը, որն ուղղված է 

ֆինանսապես մատչելի առաջարկությունների և քննարկման սահմանված ընթացակարգերի 

իրականացման ապահովմանը, այնքան էլ արդյունավետ չէ: 

                                                           
118  Միավորների փոխակերպման միջակայքերը՝ 0-1=0, 2-5=1, 6-9=2, 10-13=3, 14-17=4, 18-20=5: 
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Սկզբունք 4. Խորհրդարանը վերահսկում է Կառավարության կողմից քաղաքականության 
մշակման գործընթացը: 

Առկա է Կառավարության կողմից քաղաքականության մշակման գործընթացի 

նկատմամբ վերահսկողության մասով կարգավորող դաշտ119: Ընթացակարգերը 

հնարավորություն են տալիս Ազգային ժողովին և դրա հանձնաժողովներին քննարկել, 

ուսումնասիրել և փոփոխել Կառավարության քաղաքականություններն ու ծրագրերը120, 

ինչպես նաև նախատեսել Խորհրդարանի անդամների կողմից գրավոր կամ բանավոր 

հարցերի ուղղում նախարարներին, ինչպես նաև Ազգային ժողովի աշխատանքներում 

նախարարների կամ նրանց տեղակալների մասնակցություն այն դեպքում, երբ քննարկվում է 

նրանց վերահսկողության շրջանակին պատկանող հարց121:Ազգային ժողովի կողմից 

իրականացվող իրավական նախագծերի մշակման կանոնները նույնն են, ինչ 

Կառավարության դեպքում122: Այնուամենայնիվ, ինչ վերաբերում է հիմնավորող 

փաստաթղթերին, Ազգային ժողովի աշխատակարգում123 նշվում են միայն օրենքի նախագծի 

ընդունման հիմնավորումը և բյուջեի վրա դրա ազդեցության վերաբերյալ տեղեկությունները, 

սակայն դրանում ուղղակիորեն չի նշվում Կառավարության կողմից ներկայացված 

նախագծերի դեպքում ազդեցության գնահատումների կամ հանրային քննարկումների 

արդյունքների ներառման պահանջ: Համաձայն կարգավորումների124՝ Ազգային ժողովը 

պատգամավորների կողմից ներկայացված օրինագծերն  ուղարկում է Կառավարություն, իսկ 

Կառավարությունն իրավունք ունի քննարկելու ցանկացած օրինագիծ, սակայն պարտավոր չէ 

յուրաքանչյուր դեպքում տրամադրել իր եզրակացությունը: 

Ազգային ժողովի և Կառավարության գործունեությունն իրականացվում է սերտ 

համագործակցությամբ։ Ազգային ժողովի նիստերի օրակարգի հետ կապված հարցերի 

քննարկման ընթացքում Կառավարության ներկայացուցիչը հրավիրվում է մասնակցել 

Ազգային ժողովի Գլխադասային հանձնաժողովի նիստերին125։ Բացի այդ Ազգային ժողովի 

                                                           
119  Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը, որը փոփոխվել է 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին, Հայաստանի 

Հանրապետության 2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ի «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքը, որը 

փոփոխվել է 2018 թվականի դեկտեմբերի 7-ին, և Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2016 թվականի 

դեկտեմբերի 16-ի « Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակարգը հաստատելու մասին» ԱԺՈ-267-Ն 

որոշում:   

120  Սահմանադրություն, 111-113-րդ, 151-րդ և 156-րդ հոդվածներ, Ազգային ժողովի կանոնակարգ, 5-7-րդ, 15-21-րդ, 24-րդ և 

25-րդ գլուխներ: 

121  Սահմանադրություն, 112-րդ և 113-րդ հոդվածներ, Ազգային ժողովի կանոնակարգ, 14-րդ, 30-րդ, 41-րդ, 44-րդ, 66-րդ, 70-րդ, 

77-րդ, 81-րդ և 114-121-րդ հոդվածներ, ՎԱ-ի կանոնադրություն, 31-րդ հոդված: 

122  2018 թվականի մարտի 21-ի «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՕ-180-Ն օրենք: 

123  Ազգային ժողովի աշխատակարգ, 25-րդ հոդված: 

124   Ազգային ժողովի կանոնակարգ, 70-րդ, 77-րդ և  81-րդ հոդվածներ, Ազգային ժողովի աշխատակարգ, 31-րդ հոդված, ՎԱ-ի 

կանոնադրություն, 31-րդ կետ: 

125  Ազգային ժողովի կանոնակարգ, 30-րդ հոդված։ 
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գլխավոր քարտուղարն իրավունք ունի մասնակցելու Կառավարության նիստերին126։ Թե՛ 

Ազգային ժողովը թե՛ ՎԱ-ը հաստատել է, որ համակարգման այդ միջոցներն իրականացվում 

են կանոնավոր հիմունքներով։ Քանի որ ԿԳԾՄ-ը հրապարակվում է Կառավարության 

կայքում, Ազգային ժողովը նույնպես պատշաճ ձևով տեղեկացվում է Կառավարության 

օրենսդրական ծրագրի մասին։ 

Համաձայն Ազգային ժողովի և Կառավարության համատեղ հայտարարության՝ 

Կառավարությունը մասնակցում է նախագծերի խորհրդարանական քննարկումներին։ 

Կառավարության ներկայացուցիչները մշտապես ներկա են պետական մակարդակով 

անցկացվող լիագումար նիստերին այն դեպքում, երբ քննարկվում են իրենց իրավասության 

շրջանակին պատկանող հարցերը, ինչպես նաև պետական կամ վարչական մակարդակով 

անցկացվող հանձնաժողովների նիստերին՝ Ազգային ժողովի կողմից հրավիրելու դեպքում։ 

Թեև գոյություն չունի որևէ վիճակագրություն սա հաստատելու համար, սակայն երբ 

Կառավարության կողմից նախագծերը ներկայացվում են Ազգային ժողով, ներկայացման 

գրության մեջ նշվում է նաև այն նախարարը, որը պատասխանատու է Ազգային ժողովի 

քննարկումների ընթացքում առաջարկությունը ներկայացնելու համար, որով ենթադրվում է, 

որ սա ընթացիկ գործելակերպ է։ 

Ինչ վերաբերում է Կառավարության կողմից Ազգային ժողով ներկայացված 

փաստաթղթերի փաթեթի ամբողջականությանը, 2017 թվականին Կառավարության կողմից 

ներկայացված օրենքի վերջին հինգ նախագծերի վերաբերյալ առաջարկությունների 

վերլուծությունը127 ցույց է տալիս, որ նախագծերը ներկայացվում են անհրաժեշտ 

հիմնավորման հետ համատեղ։ Կառավարությունը նաև ներկայացրել է ազդեցության 

գնահատման վերաբերյալ եզրակացությունները, ինչպես նաև բյուջեի վրա որևէ հնարավոր 

ազդեցության վերաբերյալ հաշվետվությունը, սակայն Ազգային ժողովին որևէ տեղեկություն չի 

տրամադրվել հանրային քննարկումների արդյունքների մասին։ Գրավոր կերպով 

իրականացված հանրային քննարկումների արդյունքները, սակայն, առցանց հասանելի են128։ 

Ազգային ժողովի պատգամավորների կողմից մշակված վերջին երեք առաջարկությունների 

օրինակների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Կառավարությունը պարբերաբար, եթե ոչ 

մշտապես, վերանայում է խորհրդարանի վերաբերյալ օրենսդրությունը։ Կառավարությունը 

                                                           
126  «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» օրենք, 10-րդ հոդվածի 5-րդ կետ։ 

127  2017 թվականի դեկտեմբերի 15-ի ««Ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի 

նախագիծ, 2017 թվականի դեկտեմբերի 14-ի ««Տեսչական մարմինների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու 

մասին» օրենքի նախագիծ, 2017 թվականի դեկտեմբերի 20-ի ««Ակտիվների արժեթղթավորման և ակտիվներով 

ապահովված արժեթղթերի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծ, 2017 թվականի 

դեկտեմբերի 21-ի ««Առևտրի և ծառայությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի 

նախագիծ և 2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ի ««Բնապահպանական վերահսկողության մասին» օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծ։ 

128  www.e-draft.am կայքում։ 

http://www.e-draft.am/
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ներկայացրել է իր եզրակացությունը «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 

օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» առաջարկության129 և ««Զինվորական 

ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» առաջարկության130 վերաբերյալ, սակայն այն չի ներկայացրել 

եզրակացություն «Վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու 

մասին» առաջարկության131 վերաբերյալ։ 

Կառավարությունը հետևողականորեն չի ուղղորդվում իր օրենսդրական ծրագրով. 

դրա կողմից ներկայացրած նախագծերի միայն 20%-ն են եղել ծրագրված։ 2017 թվականին 

Կառավարությունը Ազգային ժողով է ներկայացրել 159 օրենսդրական առաջարկություն, 

որոնցից միայն 32-ն են ընդգրկվել 2017 թվականի ԿԳԾՄ-ում։ Կառավարությունն ընդունել է 

Կառավարության նախաձեռնությամբ մշակված 121 առաջարկություն, և դրանցից 26%-ը՝ 32 

առաջարկություն, ընդունվել են արտահերթ։ 2016 թվականին արտահերթ ընդունված՝ 

Կառավարության կողմից առաջարկված օրենքների քանակական հարաբերակցությունը եղել 

է նույնիսկ ավելի բարձր՝ ընդհանուր 94 առաջարկությունից 54-ը կամ 56%։ Մյուս կողմից, 2016 

թվականին Կառավարության կողմից ներկայացված օրենքների 13%-ի կամ 94 օրենքից 12-ի 

ընդունումը կամ մերժումը ավելի շատ է, քան Ազգային ժողով ներկայացվելուց մեկ տարի 

հետո։ 

Աղյուսակ 2. Կառավարության կողմից ներկայացված և Ազգային ժողովում արտահերթ կարգով 

քննարկված կամ շրջանառված օրենքների թիվը 

 2016 թվական 2017 թվական 

Կառավարության կողմից ներկայացված օրենքները 
94 159 

Ընդամենը 

Հետ է կանչվել Կառավարության 

կողմից  

2 12 

Հաստատվել կամ մերժվել են 

արտահերթ կարգով 

53 32 

Աղբյուրը՝ ՍԻԳՄԱ-յի կողմից իրականացված հաշվարկ, որը հիմնված է Ազգային ժողովի կայքում 

տեղադրված առաջարկությունների մանրամասների վրա։ 

Բացի այն պահանջից, որ Կառավարությունը պետք է ներկայացնի բյուջեի կատարման 

և Կառավարության ծրագրի իրականացման մասին տարեկան հաշվետվություն132, գլխավոր 

                                                           
129  Փաստաթղթի ծածկագիրը՝ Պ-178-07.11.2017-ՊԻՄԻ-011/0։ 

130  Փաստաթղթի ծածկագիրը՝ Պ-231-21.12.2017-ՍԱ-011/0։ 

131  Փաստաթղթի ծածկագիրը՝ Պ-212-13.12.2017-ՊԻՄԻ-011/0։ 

132  Սահմանադրություն, 111-րդ և 156-րդ հոդվածներ, Ազգային ժողովի կանոնակարգ, 24-րդ գլուխ, 127-րդ հոդված։ 
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օրենսդրական ակտերի և քաղաքականությունների իրականացման վերաբերյալ 

հաշվետվությունների ներկայացումը և քննարկումը Ազգային ժողովի կողմից չի դիտարկվում 

որպես Կառավարության գործունեությունը վերահսկելու միջոց։ 

Հաշվի առնելով այս գործոնները, ինչպես նաև Կառավարության օրենսդրական ծրագրի 

և գործունեության միջև ոչ բավարար համապատասխանությունն ու արտահերթ կարգով 

ընդունված օրենքների բարձր քանակական հարաբերակցությունը՝ Կառավարության կողմից 

քաղաքականության մշակման գործընթացի նկատմամբ խորհրդարանի վերահսկողությունը 

որոշող ցուցանիշի արժեքը 3 է։ 
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Կառավարության քաղաքականության մշակման գործընթացի նկատմամբ խորհրդարանի 

վերահսկողությունը 

Այս ցուցանիշը ցույց է տալիս, թե որքանով է խորհրդարանը վերահսկում 

կառավարության կողմից քաղաքականության մշակման գործընթացը։ Նախ գնահատվում 

է իրավական դաշտը, որին հաջորդում է կարևոր խորհրդարանական գործելակերպերի 

կիրառման և արդյունքների վերլուծությունը։ 

Ցուցանիշի ընդհանուր արժեքը  0 1 2 3 4 5 

Ենթացուցանիշները Միավորները 

1. Կառավարության կողմից քաղաքականության մշակման գործընթացի 

նկատմամբ խորհրդարանի վերահսկողության մասով կարգավորող և 

ընթացակարգային դաշտի կայունությունը 

4/5 

2. Խորհրդարան ներկայացվող օրենքի նախագծերը հիմնավորող 

փաստաթղթերի ամբողջականությունը 
3/3 

3. Կառավարության և խորհրդարանի կողմից որոշում կայացնելու 

գործընթացների համակարգումը 
2/2 

4. Խորհրդարանի կողմից ներկայացված օրինագծերի համակարգային 

ուսումնասիրությունը կառավարության կողմից 
0/1 

5. Կառավարության կողմից կազմված և ներկայացված օրենքի 

նախագծերի միջև համապատասխանության ապահովումը (%) 
0/2 

6. Կառավարությունից ստացված օրենքի նախագծերի ժամանակին 

քննարկումը խորհրդարանում (%) 
1/2 

7. Կառավարության կողմից առաջարկված օրենքների նախագծերի 

ընդունման համար արտահերթ նիստերի հրավիրում (%) 
0/5 

8. Խորհրդարանի կողմից անցկացվող օրենքի նախագծերի քննարկման 

գործընթացին Կառավարության մասնակցությունը 
2/2 

9. Քաղաքականությունների իրականացման գործընթացի նկատմամբ 

խորհրդարանի հիմնական վերահսկողությունը 
0/2 

Ընդամենը133                             12/24 

Կառավարության կողմից քաղաքականության մշակման գործընթացի նկատմամբ 

քաղաքականության վերահսկողության համար ստեղծվել է կարգավորող և ընթացակարգային 

դաշտ։ Ազգային ժողովի և կառավարության միջև համագործակցությունն ունի կանոնավոր և 

համապարփակ բնույթ։ Կառավարությունը հետևողականորեն չի իրականացնում Ազգային 

ժողովի պատգամավորների կողմից ներկայացված օրենսդրական առաջարկություններն 

ուսումնասիրելու իր իրավունքը։ Կառավարության կողմից օրենսդրական ծրագրի և իրականում 

ներկայացված առաջարկությունների միջև համատասխանությունը բավարար չափով 

ապահովված չէ։ Միշտ չէ, որ Կառավարության ծրագրով նախատեսված օրինագծերի 

նախագծերի քննարկման գործընթացը ժամանակին է իրականացվում Ազգային ժողովի կողմից։ 

                                                           
133  Միավորների փոխակերպման միջակայքերը՝ 0-3=0, 4-7=1, 8-11=2, 12-16=3, 17-20=4, 21-24=5։ 
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Արտահերթ կարգով ընդունված՝ Կառավարության կողմից առաջարկված օրենքների 

համամասնությունը բարձր է։ Ազգային ժողովը չի քննարկում քաղաքականությունների 

իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունները։ 

 

Հիմնական առաջարկություններ 

Կարճաժամկետ (1-2 տարի) 

1) ՎԳ-ի և ՖՆ-ի կողմից համատեղ պետք է համապարփակ ցուցումներ և ուղղորդում 

ապահովվի ոլորտի ռազմավարությունների մշակման, մոնիթորինգի և 

հաշվետվողականության համար։ Դա պետք է ներառի գործողությունների մակարդակով 

պատշաճ կերպով մանրամասնեցված ծախսերի նախահաշիվների կազմումը, ինչը 

հնարավորություն կտա ծրագրվող գործողությունները համապատասխանեցնել 

բյուջետային պլանավորման փաստաթղթերի հետ, և կատարողականի չափման 

ցուցանիշների մշակումը՝ ելակետային և թիրախային արժեքներով։  

2) Մշակելով և օգտագործելով արդյունքային ցուցանիշները Կառավարությունը պետք է 

ապահովի, որ կենտրոնական պլանավորման բոլոր փաստաթղթերի վերաբերյալ 

զեկույցներում տեղեկատվություն պարունակվի սահմանված նպատակների 

իրականացման վերաբերյալ: Բոլոր զեկույցները պետք է հասանելի լինեն հանրությանը՝ 

ինչպես պահանջվում է համապատասխան կարգավորումներով:  

3) ՎԳ-ն և ՖՆ-ն պետք է համատեղ ապահովեն, որ քաղաքականության մասով 

առաջարկները լինեն ֆինանսական տեսանկյունից իրագործելի, և լիովին պահպանվեն 

սահմանված քաղաքականության մշակման ու քննարկման ընթացակարգերը և 

պահանջները:  

4) Օրենքների ընդունման համար արտահերթ ու արտակարգ ընթացակարգերի 

կիրառումը պետք է զգալիորեն նվազեցվի: Թե՛ Կառավարությունը (օրենքների նախագծերը 

Ազգային ժողով ներկայացնելիս), և թե՛ Ազգային ժողովը (օրենքների նախագծերը 

քննարկման համար ընդունելիս) պետք է ներկայացնեն այդպիսի ընթացակարգերը 

կիրառելու հիմնավորում:  

Միջնաժամկետ (3-5 տարի) 

5) Ազգային ժողովը պետք է իրականացնի Կառավարության աշխատանքը վերահսկելու 

իր իրավունքը՝ հիմնական օրենքների և ռազմավարությունների իրականացումը 

քննարկելու միջոցով:  
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Քաղաքականության մշակում 

Հիմնական պահանջը. Ներառական, ապացույցների վրա հիմնված 

քաղաքականությունը և օրենսդրության մշակումը հնարավորություն են տալիս 

հասնելու քաղաքականության նախատեսված նպատակներին 

Այս հիմնական պահանջի մասով Հայաստանի կատարողականի գնահատման ցուցանիշների 

արժեքները ներկայացված են ստորև: 

Ցուցանիշները 0 1 2 3 4 5 

Իրականացման ենթակա քաղաքականության մշակման գործընթացին 

ցուցաբերվող աջակցության կազմակերպման և ընթացակարգերի 

համապատասխանությունը 

      

Ապացույցների վրա հիմնված քաղաքականության մշակում 
      

Հանրային քաղաքականության շուրջ հանրային քննարկում 
      

Հանրային քաղաքականության շուրջ միջգերատեսչական քննարկում 
      

Հանրային քաղաքականության վերաբերյալ միջինստիտուցիոնալ 

խորհրդատվություն 

      

Օրենսդրության մատչելիությունը 
      

Պայմանական նշան`  Ցուցանիշի արժեքը  

Սկզբունքների վերլուծությունը  

Սկզբունք 5. Պատասխանատու պետական հաստատությունների կազմակերպական 
կառուցվածքով, ընթացակարգերով և աշխատակիցների բաշխմամբ ապահովվում է այնպիսի 
քաղաքականություն և օրենսդրություն մշակելու և իրականացնելու հնարավորությունը, որոնք 
համապատասխանում են միջնաժամկետ և տարեկան նպատակներին ու ծրագրերին։ 

 Ներկայումս կան 17 նախարարություններ։ Նրանց պատասխանատվության տակ 

գտնվող ոլորտները սահմանվում են «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության 

մասին» օրենքով (ԿԿԳՕ)134: Իրավական դաշտով քաղաքականության մշակման հիմնական 

պատասխանատվությունը դրվում է նախարարությունների վրա։ ԿԿԳՕ-ի135 և 

Կառավարության ԱԿ-ի136 համաձայն՝ միայն Վարչապետը (Վ), Վարչապետի տեղակալները 

(ՎՏ-ներ) և նախարարները կարող են հարցեր ներկայացնել Կառավարության քննարկմանը, 

                                                           
134  «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» 2018 թվականի մարտի 23-ի թիվ ՀՕ-253-Ն օրենք: 

135  Նույն տեղում, 11-րդ հոդված: 

136  Կառավարության ԱԿ, 12-րդ հոդված: 
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մինչդեռ ենթակա կենտրոնական մարմինները և այլ պետական ու տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններ կարող են իրենց նախաձեռնություններն իրականացնել 

Կառավարության համապատասխան անդամին։ Ուստի, վերջին մարմիններից ոչ մեկը չունի 

օրենսդրություն կամ քաղաքականություն մշակելու կամ միջգերատեսչական կամ հանրային 

քննարկումներ նախաձեռնելու որևէ պատասխանատվություն137։ 

 Գործառույթների բաշխման այս սկզբունքը գործնականում պահպանվում է։ Ըստ 

ՍԻԳՄԱ-ի կողմից իրականացված հարցումների ընթացքում հավաքված տեղեկությունների՝ 

որոշ ոլորտներում մասնագիտացված գործակալությունը կամ հիմնադրամը (օրինակ՝ 

Ավիացիայի գործակալություն կամ Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն) կարող 

է կազմել օրենքների նախնական նախագծերը։ Այնուամենայնիվ, բոլոր այդպիսի նախագծերը 

ներկայացվում են դրանց համար պատասխանատու նախարարություններ, որոնք ունեն 

միջնախարարական ու հանրային քննարկումներ իրականացնելու և նախագծերի փաթեթը 

Կառավարություն ներկայացնելու լիազորություն։  

 Նախարարությունների վարչությունների լիազորությունները և գործառույթները 

սահմանվում են դրանց կանոնադրություններով, որոնք հաստատվում են համապատասխան 

նախարարությունների կողմից138։ Քաղաքականության մշակման ընթացակարգերի ընդհանուր 

պահանջները սահմանվում են նախարարությունների ներքին կանոնակարգերով։ Դրանք, ին 

թիվս այլնի, ներառում են աշխատակազմի ղեկավարի կամ նախարարի կողմից հրավիրված 

հանդիպման ընթացքում՝ ազդեցության ենթարկված բոլոր վարչությունների և 

նախարարության իրավաբանական վարչության139 հետ քննարկումներ անցկացնելու, այլ 

նախարարություններից ստացված ակտերի նախագծերը140 վերանայելու և վարչությունների 

միջև ցանկացած էական անհամաձայնություն կարգավորելու պահանջը141։ 

Քաղաքականության հարցերով վարչությունների պետերը պատասխանատու են 

նախարարություններում քաղաքականության մշակման և օրենսդրական նախագծերի 

մշակման համար142։ Նրանք պատասխանատու են նաև ներքին համակարգման և նախագծերի 

                                                           
137  Այս սկզբունքը կենտրոնացված է նախարարությունների և դրանց ենթակայության տակ գտնվող գերատեսչությունների 

միջև քաղաքականության մշակման գործընթացի վրա, մինչդեռ քաղաքականության մշակման գործընթացում 

նախարարությունների հիերարխիայից դուրս գտնվող գերատեսչությունների դերակատարության մասին ավելի 

մանրամասն ներկայացված է Հաշվետվողականության վերաբերյալ գլխի 1-ին սկզբունքում: 

138  Այս գնահատման համար ներկայացված` չորս ընտրված նախարարությունների վարչությունների կանոնադրությունների 

համաձայն (Գյուղատնտեսության նախարարություն, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, 

Բնապահպանության նախարարություն և Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն): 

139  Օրինակ՝ Նախարարի 2014 թվականի հունվարի 7-ի հրամանով ընդունված՝ Գյուղատնտեսության նախարարության ԱԿ, 

44-րդ հոդված և Նախարարի 2014 թվականի հունվարի 17-ի հրամանով ընդունված՝ Տնտեսական զարգացման և 

ներդրումների նախարարության ԱԿ, 40-րդ և 44-րդ հոդվածներ: 

140  Օրինակ՝ Նախարարի 2017 թվականի հուլիսի 13-ի հրամանով ընդունված՝ Բնապահպանության նախարարության ԱԿ, 37-

րդ և 42-րդ հոդվածներ:  

141  Օրինակ՝ Գյուղատնտեսության նախարարության ԱԿ, 46-րդ հոդված: 

142  Նույնը, 41-45-րդ հոդվածներ: 
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շուրջ քննարկումների համար։ Անհրաժեշտ է, որ բոլոր նախագծերը Կառավարություն 

ներկայացվելուց առաջ հաստատվեն և ստորագրվեն նախարարի կողմից143։ 

 Հարցումների ընթացքում ձեռք բերված տեղեկությունների ու Աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի նախարարության144, Գյուղատնտեսության նախարարության145 և 

Բնապահպանության նախարարության146 կողմից տրամադրված՝ քաղաքականության հետ 

կապված առաջարկությունների վերաբերյալ փաստաթղթերի համաձայն՝ քաղաքականության 

մշակման համար սահմանված դերն ու պատասխանատվությունը հետևողականորեն 

կատարվում են, կանոնավոր և համապարփակ ձևով անցկացվում են ներքին քննարկումներ, 

ինչպես նաև հետևողական ձևով քննարկումներ են իրականացվում իրավաբանական 

վարչությունների հետ։ Այնուամենայնիվ, ընտրված չորս նախարարությունների, Տնտեսական 

զարգացման և ներդրումների նախարարության կողմից տրամադրված փաստաթղթերում 

ընդգրկված չէ ներքին քննարկումների ընթացակարգերի վերաբերյալ որևէ նյութ։ 

Նախարությունը նույնպես հաղորդել է, որ հանդիպումների և հեռախոսային քննարկումների 

ձևով պարբերաբար տեղի է ունենում ներքին համակարգում և փոխանակում, սակայն սակայն 

գրավոր որևէ ապացույց (հուշաթերթիկներ կամ արձանագրություններ) չի պահպանվում։ 

Հաշվի առնելով, որ մյուս նախարարություններն ամբողջությամբ փաստաթղթավորում են 

իրենց ընթացակարգերը, Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունում՝ 

ներկայացված քաղաքականության վերաբերյալ ընտրված նախագծերի147 համար ներքին 

աշխատակարգերի պատշաճ փաստաթղթավորման բացակայությունը նշանակում է, որ 

ներքին քաղաքականության մշակման ընթացակարգին հետևելու հարցու չի կարող 

համապարփակ ձևով գնահատվել։  

 Նախարարություններում աշխատակիցների բաշխման վերաբերյալ 

վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ քաղաքականության մշակմամբ զբաղվող 

                                                           
143  Օրինակ՝ Նախարարի 2014 թվականի հունվարի 16-ին հրամանով ընդունված՝ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարության ԱԿ, 45-րդ և 83-րդ հոդվածներ և Նախարարի 2014 թվականի հունվարի 17-ի հրամանով ընդունված՝ 

Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության ԱԿ, 51-րդ հոդված: 

144  «Բազմազավակ ընտանիքների մասին» 2017 թվականի հոկտեմբերի օրենքի նախագիծ, ««Զբաղվածության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 2017 թվականի նոյեմբերի օրենքի 

նախագիծ, ««Երեխայի իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու 

մասին» 2017 թվականի դեկտեմբերի օրենքի նախագիծ: 

145  «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 2017 թվականի 

նոյեմբերի օրենքի նախագիծ, ««Անասնաբուժության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և «Տեղական 

ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 2017 թվականի դեկտեմբերի օրենքի 

նախագիծ, «Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պետական տեսչության մասին» 2017 թվականի դեկտեմբերի օրենքի փաթեթ:  

146  «Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 2017 թվականի 

հոկտեմբերի օրենքի նախագիծ, «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության և փորձաքննության մասին» օրենքի 2017 

թվականի հոկտեմբերի օրենքի նախագիծ, «Ընդերքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» 2017 թվականի նոյեմբերի օրենքի նախագիծ։  

147  Գլոբալ մրցունակության ինդեքսում Հայաստանի դիրքի բարելավման 2017-2018թթ. գործողությունների ծրագիր, 2017 

թվականի հուլիս, «Հայաստանի Հանրապետության պետություն-մասնավոր գործընկերության քաղաքականություն» 

փաստաթուղթ, 2017 թվականի նոյեմբեր: 
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քաղաքացիական ծառայողների տոկոսը 30%-ից բարձր է չորս ընտրված 

նախարարություններից երեքում։  

Աղյուսակ 3. Նախարարություններում քաղաքականության մշակման հարցերով զբաղվող 

աշխատակիցների թիվը 2017թ.-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 

Նախարարություն Ընդհանուր 

աշխատակազմը 

Քաղաքականության 

մշակման հարցերով 

զբաղվող 

աշխատակիցները 

Տոկոսը 

Գյուղատնտեսության 

նախարարություն 
145 46 32 

Բնապահպանության 

նախարարություն 
203 53 26 

Տնտեսական 

զարգացման և 

ներդրումների 

նախարարություն 

145 63 43 

Աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի 

նախարարություն 

146 69 47 

Աղբյուրը՝ ՍԻԳՄԱ-ի կողմից իրականացված հաշվարկ, որը հիմնված է նախարարությունների կողմից 

տրամադրված տվյալների վրա: 

 Նախարարություններում քաղաքականության մշակման գործընթացի կարգավորող 

դաշտը համապարփակ է և հիմնականում կիառվում է գործնականում ։ Սակայն, լինում են 

դեպքեր, երբ քաղաքականության մշակման ներքին գործընթացներին հետևելը հստակորեն չի 

ցուցադրվում, իսկ քաղաքականության մշակման հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը 

ցածր է, ուստի, այդյունքում, իրականացման ենթակա քաղաքականության մշակման 

գործընթացին ցուցաբերվող աջակցության կազմակերպման և ընթացակարգերի 

համապատասխանությունը որոշող ցուցանիշը 4 է։ 
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Իրականացման ենթակա քաղաքականության մշակման գործընթացին ցուցաբերվող 

աջակցության կազմակերպման և ընթացակարգերի համապատասխանությունը 

Այս ցուցանիշով որոշվում է արդյունավետ քաղաքականության մշակմանը խթանելու 

համար կարգավորող դաշտի համապատասխանությունը և այն, թե արդյոք 

աշխատակիցներով ապահովվածությունը, ինչպես նաև քաղաքականության մշակման 

հիմնական գործընթացը նախարարությունների մակարդակով կիրառվում են պատշաճ 

ձևով։ 

Ցուցանիշի ընդհանուր արժեքը  0 1 2 3 4 5 

Ենթացուցանիշները Միավորները 

1. Կարգավորող դաշտի համապատասխանությունը արդյունավետ 

քաղաքականության մշակման գործընթացին 
4/4 

2. Քաղաքականության- մշակման հարցերով զբաղվող վարչությունների 

աշխատակազմը (%) 
1/2 

3. Գործնականում նախարարությունների մակարդակով իրականացվող՝ 

քաղաքականության մշակման գործընթացների 

համապատասխանությունը 

4/6 

Ընդամենը148  9/12 

«Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» օրենքի համաձայն՝ 

նախարարությունները հիմնականում պատասխանատու են քաղաքականության մշակման 

համար։ Քաղաքականության մշակման ընդհանուր պահանջները սահմանվում են 

նախարարությունների ներքին կանոնակարգերով և հիմնականում կիրառվում են 

գործնականում։ Աշխատակիցների քանակությունը ցույց է տալիս, որ նախարարությունները 

հիմնականում ունեն քաղաքականության մշակման ուղղվածություն, ընտրված 

նախարարություններից միայն մեկում է քաղաքականության մշակմամբ զբաղվող 

աշխատակիցների թիվը անհամաչափ ցածր:  

Սկզբունք 6. Քաղաքականության մշակման և իրավական ակտերի մշակման գործընթացը 
հիմնված է ապացույցների վրա, իսկ ազդեցության գնահատման գործընթացը հետևողականորեն 
օգտագործվում է նախարարությունների միջև։ 

 Ազդեցության գնահատման իրավական դաշտն անցումային փուլում է։ 2018 թվականի 

մարտին ընդունվել է «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» նոր օրենք (ՆԻԱՕ)149: Այնտեղ 

նշվում է, որ անհրաժեշտ է ազդեցության լայն գնահատում կազմակերպել՝ 1) երբ այն 

ուղղակիորեն պահանջվում է Կառավարության կողմից, և 2) երբ այն պահանջվում է ԿԱԳ-ի 

վերաբերյալ պետական մարմինների որոշումներով150։ Կառավարությունն, այնուամենայնիվ, 

                                                           
148  Միավորների փոխակերպման միջակայքերը՝ 0=0, 1-2=1, 3-5=2, 6-8=3, 9-10=4, 11-12=5։ 

149  «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» 2018 թվականի մարտի 21-ի թիվ ՀՕ-180-Ն օրենք (ՆԻԱՕ): 

150  ՆԻԱՕ, 5-րդ հոդված:  
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չի ընդունել այդ կանոնները և ուղեցույցներ նույնպես առկա չեն։ Հետևաբար, համակարգը 

պատշաճ ձևով չի սահմանվել։ Հին Օրենքի151 հետ համեմատությամբ, նոր Օրենքում 

փոփոխվել է ազդեցության գնահատման նկատմամբ մոտեցումը։ Ազդեցության գնահատումը 

ներկայումս կազմակերպվում է առաջարկությունը ներկայացնող նախարարության152 կողմից, 

այլ ոչ թե կենտրոնացված է վեց տարբեր նախարարություններում։  

 Կառավարության 2009 և 2010 թվականների որոշումների համաձայն՝ բյուջեի վրա 

ազդեցության գնահատման գործընթացը գտնվում էր Ֆինանսների նախարարության153 

պատասխանատվության տակ, կարգավորման ազդեցության գնահատումը շրջակա 

միջավայրի ոլորտում՝ Բնապահպանության նախարարության154, կոռուպցիայի դեմ պայքարի 

ոլորտի համար ազդեցության գնահատումը՝ Արդարադատության նախարարության155, 

տնտեսության և մրցակցության համար՝ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների 

նախարարության156, առողջապահության համար՝ Առողջապահության նախարարության157, և 

սոցիալական պաշտպանության համար՝ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարության158։ Բոլոր որոշումները չեղյալ են համարվել, երբ 2018 թվականի մարտին հին 

օրենքն ուժը կորցված է ճանաչվել։ Գործնականում, այնուամենայնիվ, իրավիճակը 

նախարարությունից նախարարություն տարբերվում է։ Տրամադրված փաստաթղթերը159 ցույց 

են տալիս, որ որոշ նախարարություններ տեղյակ չեն, որ հին որոշումներն այլևս չեն գործում և 

շարունակում են նախաձեռնել ու իրականացնել ԿԱԳ-ներ (օրինակ՝ աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի նախարարությունը, Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն 

ու Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը), մինչդեռ, 

օրինակ, Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունը նոր Օրենքն ուժի մեջ 

մտնելուց հետո դադարեցրել է դրանց իրականացումը։ 

 Առկա համակարգի թերությունները վերացնելու համար, Օրենսդրության 

կարգավորման ազգային կենտրոնը (ՕԿԱԿ)՝ Կառավարության կողմից 2016 թվականին 

ստեղծված հիմնադրամ, որպես «Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն» 

ծրագրերի իրականացման գրասենյակի (որը ստեղծվել է 2011 թվականին՝ վարչական բեռը 

                                                           
151  «Իրավական ակտերի մասին» 2002 թվականի ապրիլի 3-ի թիվ ՀՕ-320 օրենք: 

152  ՕԿԱԿ-ի կողմից տրամադրված՝ նոր ԿԱԳ գործընթացի մշակման վերաբերյալ փաստաթղթերի համաձայն՝ 

պլանավորվում է, որ ՕԿԱԿ-ն իրականացնի ԿԱԳ-ներ և այդ գործառույթն աստիճանաբար փոխանցի 

նախարարություններին՝ վերապատրաստման դասընթացների միջոցով զարգացնելով դրանց կարողությունները։ 

153  2009 թվականի սեպտեմբերի 10-ի թիվ 1 021-Ն որոշում 

154  2009 թվականի օգոստոսի 13-ի թիվ 921-Ն որոշում: 

155  2009 թվականի հոկտեմբերի 22-ի թիվ 1 205-Ն որոշում: 

156  2009 թվականի հոկտեմբերի 15-ի թիվ 1 159-Ն որոշում և 2009 թվականի հոկտեմբերի 29-ի թիվ 1 237-Ն որոշում: 

157  2009 թվականի սեպտեմբերի 23-ի թիվ 1 104-Ն որոշում: 

158  2010 թվականի հունվարի 18-ի թիվ 18-Ն որոշում: 

159  ՆԻԱՕ-ի ընդունումից հետո ազդեցության գնահատման օրինակ։ 
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նվազեցնելու ուղղությամբ աշխատելու համար)160 իրավահաջորդ, սկսել է 

նախարարությունների հետ զուգահեռ իրականացնել ազդեցության գնահատում։ Հենց սկզբից, 

ՕԿԱԿ-ն ԿԱԳ-ներն իրականացրել է Վարչապետի կամ նախարարությունների պահանջով։ 

Այն նաև մասնակցում է Կառավարության՝ յուրաքանչյուր շաբաթ անցկացվող 

նախանիստերին, որտեղ կարող է առաջարկել, թե որ իրավական ակտերի նախագծերի 

մշակման գործընթացը պետք է ժամանակավորապես դադարեցվի՝ ԿԱԳ-ներ իրականացնելու 

համար։ Եթե Կառավարությունը համաձայնում է, ապա ՕԿԱԿ-ին տրվում է 45 օր՝ 

ազդեցության իր գնահատումն անցկացնելու համար։161 Նախորդ երկու և կես տարիներին, այն 

իրականացրել 43 ԿԱԳ162, և արդյունքում, որոշ նախագծեր փոփոխվել են, իսկ որոշները հետ 

են ուղարկվել վերանայման համար։163 Չնայած այս մոտեցմամբ որոշակի հաջողություն է 

գրանցվել, նույնիսկ հաշվի չառնելով դրա զուգահեռականությունը, այն ունի որոշ 

թերություններ։ Այն կայուն բնույթ չի կրում, քանի որ գնահատման համար օրենքների 

ընտրության որևէ չափորոշիչ չկա և ՕԿԱԿ-ն օրենքներն առաջարկում է իր 

նախաձեռնությամբ։ Ավելին, գնահատումն իրականացվում է նախագծերի մշակման 

գործընթացի ավարտին, այլ ոչ թե սկզբում։ Մեկ այլ ցուցանիշ այն մասին, որ 

քաղաքականության զարգացման գործընթացում ազդեցության գնահատման գործընթացի 

ներառումը դեռևս չի իրականացվել արդյունավետորեն՝ չնայած այն հանգամանքին, որ 

պետական պաշտոնյաների համար առկա են շարունակական վերապատրաստման ծրագրեր։ 

Սրանք 2017 թվականից ի վեր իրականացվել են ՕԿԱԿ-ի կողմից, որտեղ մինչ օրս ծառայում է 

70 մասնակից։ Այնուամենայնիվ, միևնույն ժամանակ, ՕԿԱԿ-ն հանդես է եկել հօգուտ 

ամբողջությամբ կենտրոնացված ԿԱԳ համակարգի ստեղծման, որի դեպքում առնվազն 

հաջորդ մի քանի տարիների ընթացքում ԿԱԳ-ները կիրականացվեն ՕԿԱԿ-ի և ոչ թե 

նախարարությունների կողմից։  

                                                           
160  Տե՛ս http://www.regulations.am/en/national-centre-for-legislative-regulation։  

161  ՕԿԱԿ, Կարգավորման ազդեցության գնահատման գործընթացի բարեփոխումը Հայաստանի Հանրապետությունում 

162  Տես նույնը: 

163  Ըստ ՕԿԱԿ-ի կողմից ներկայացված օրինակների՝ 1) Կառավարության 2014 թվականի մարտի 31-ի «Կենդանիների 

սպանդից գոյացած մթերքի անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության իրականացման կարգը սահմանելու մասին» 

թիվ 426-ն որոշման մեջ կատարվող փոփոխությունների նախագծի հետ կապված Գյուղատնտեսության 

նախարարությունն առաջարկել է մեկ օր անց սպանդից գոյացած մսի վաճառքի նկատմամբ արգելքի սահմանում, եթե այն 

չի ենթարկվել անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության և չի դասակարգվել որպես մարդու կողմից 

օգտագործման համար պիտանի։ ՕԿԱԿ-ը, իր կողմից իրականացված ԿԱԳ-ի հիման վրա, առաջարկում է փոխարենը 

արգելել այն մսի վաճառքը, որը գոյացել է հատուկ սպանդանոցներում սպանդի ենթարկված խոշոր և մանր եղջերավոր 

անասուններից։ Կառավարությունը հաստատել է ՕԿԱԿ-ի առաջարկությունը։ 2) 2017 թվականին Տնտեսական 

զարգացման և ներդրումների նախարարությունն առաջարկել է օրենքի նախագծի փաթեթ, որով սահմանվում է 

զբոսավարի, զբոսաշրջային օպերատորների և գործակալների պարտադիր լիցենզավորում։ Կարգավորման ցանկացած 

լրացուցիչ բեռ գնահատելու համար ՕԿԱԿ-ն իրականացրել է ԿԱԳ և վերլուծությունների հիման վրա առարկել է 

առաջարկությանը՝ առաջարկելով կարգավորումը թողնել անփոփոխ։ Դրա առաջարկությունն ընդունվել է 

Կառավարության կողմից, իսկ Նախարարության առաջարկությունը՝ մերժվել։ 

http://www.regulations.am/en/national-centre-for-legislative-regulation
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Հին համակարգում առկա թերությունները հաստատվել են ընտրված հինգ ամենաթարմ 

նոր օրենքների նախագծերի վերաբերյալ ԿԱԳ 2017 թվականի փաստաթղթերի գնահատման 

միջոցով164։ 

Ընտրանքային կարգով ընտրված օրենքների գնահատման որակը թերի է: 

Ազդեցություններն ընդամենը թվարկվել են, սակայն որևէ ըստ էության գնահատման չեն 

ենթարկվել: Նույն կերպ, բացատրական հուշագրում թվարկվել են խնդիրները և նոր օրենքի 

ընդունման հիմնավորումները, սակայն խնդիրները վերլուծության չեն ենթարկվել: 

Լուծումները ներկայացված են որպես խնդիրներին տրվող արձագանք՝ առանց նախանշելու 

ընդհանուր նպատակը165, և բացի դրանից, չկան նաև այլընտրանքների գնահատումներ: 

Առաջարկվել է միայն մեկ եզակի տարբերակ166: Նույնիսկ այն դեպքերում, երբ արձանագրվել 

են ազդեցությունները, նախարարությունների կողմից որևէ դիտարկումներ կամ հաշվարկներ 

զուտ արձանագրումից բացի չեն եղել167: Բացի դրանից, ազդեցության գնահատմամբ 

դիտարկվում են ավելի շատ ուղղակի (ու բավականին նեղ) ազդեցությունները՝ առանց 

դիտարկելու  պոտենցիալ դրական կամ բացասական երկարաժամկետ կտրվածքով կամ 

անուղղակի ազդեցությունները168: Տեղեկատվական փաստաթղթերը նույնպես որևէ 

տեղեկություն չէին պարունակում այն մասին, թե ինչպես է դիտանցվելու իրականացումը կամ 

արդյոք անցկացվելու է որևէ գնահատում: Ավելին, բազային վերլուծության մեջ որևէ 

                                                           
164  Քրեական օրենսգրքի ու քրեական դատավարության օրենսգրքի և «Ներման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի նախագծում փոփոխություններ, Կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 28-ի նիստ, օրակարգի հարց թիվ 

38, «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» օրենքի նախագիծ, Կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 16-ի նիստ, 

օրակարգի հարց թիվ 6, «Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց 

պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին» օրենքի նախագիծ, Կառավարության 2017 

թվականի դեկտեմբերի 16-ի նիստ, օրակարգի հարց թիվ 27, «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության սահմանադրական օրենքի նախագիծ, Կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 16-ի նիստ, 

օրակարգի հարց թիվ 7, «Միջհամայնքային միավորումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ, 

Կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 16-ի նիստ, օրակարգի հարց թիվ 18: «Ներման մասին» օրենքի համար չի 

անցկացվել ԿԱԳ, իսկ փաստաթղթերում ներառվել են միայն իրավական տեսանկյունից համապատասխանության 

գնահատումը և բյուջեի վրա ազդեցության չեզոք գնահատումը։ 

165  «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» օրենքի հիմնավորմամբ, օրինակ, տրվում են օրենքի ընդունման հիմնական 

պատճառները՝ որպես Սահմանադրության փոփոխություններ, և որոշ «տեխնիկական» թերություններ, ինչպիսիք են նոր 

հասկացությունների անհրաժեշտությունը, հեռարձակման լեզուն, և այլն (ընդամենը՝ 20 պատճառ): Առաջարկով նաև 

հակիրճ նկարագրվում են հիմնական լուծումները՝ առանց հիմնական նպատակների սահմանման: 

166  «Ընտանեկան բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և 

ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին» օրենքի նախագիծը առավել մանրամասն է՝ խնդիրների հստակ 

նկարագրությամբ և կարիքների գնահատմամբ, վիճակագրական տվյալներով, ՀԿ-ների հաշվետվություններով և 

միջազգային համեմատություններով, սակայն այլընտրանքային լուծումներ ընդգրկված չեն: 

167  Օրինակ, սոցիալական պաշտպանության ոլորտի համար «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» օրենքի նախագծի 

ազդեցության գնահատմամբ պահանջվում է սահմանել դրական ազդեցություններ, սակայն չի տրամադրվում որևէ 

գնահատական, հաշվարկ կամ այդ ազդեցությունների վերաբերյալ ցանկացած այլ մանրամասներ:  

168  «Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և 

ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին» օրենքի նախագծի դեպքում, օրինակ, տնտեսության վրա 

դրական ազդեցություններից մեկը կարող է լինել այն, որ ապաստարաններն ու աջակցության կենտրոններն օգնում են 

զոհերին վերականգնվել և վերսկսել բնականոն աշխատանքային կյանքը՝ նվազեցնելով բռնության բացասական 

ազդեցությունները, ինչպիսիք են՝ հիվանդության պատճառով արձակուրդը կամ աշխատելու համար այլ խոչընդոտներ: 

«Միջհամայնքային միավորումների մասին» օրենքի նախագիծը կարող է դրական ազդեցություն ունենալ տեղական 

տնտեսության վրա, նպաստելով քաղաքապետերի կողմից տնտեսության խթանման և բիզնեսի աջակցման համատեղ 

միջոցառումների քննարկմանը:  
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անդրադարձ չկա կիրարկման և իրականացման հետ կապված հարցերին: Վերլուծության 

ենթարկված նախագծերով միայն կարգավորվում են իրականացման համար տարբեր 

մարմինների գործառույթներն ու պարտականությունները, դրանցում ոչինչ չի վկայում այն 

մասին, որ նախագծողները հաշվի են առել, թե ինչպես են իրագործվելու խնդիրները և ինչ է 

անհրաժեշտ լինելու նոր դրույթների արդյունավետ կիրառումն ապահովելու համար:  

 Ամփոփելով ասվածը՝ նախկին համակարգով ստեղծվել էր քաղաքականության 

մշակման բեկորացված համակարգ, որի համաձայն պատկան նախարարությունները 

պատասխանատու չէին  վերլուծության համար, իսկ պատասխանատու 

նախարարությունները չէին տիրապետում անհրաժեշտ տեղեկատվությանը՝ պատշաճ ԿԱԳ 

իրականացնելու համար: Բացի դրանից, վերլուծությունը, նույնիսկ եթե անցկացվում էր, 

կատարվում էր գործընթացի ամենավերջում, ինչը որևէ կերպ իր ներդրումը չէր ունենում 

նախագծի մշակման փուլում։  

 Կառավարության աշխատակարգով սահմանվում է, որ իրավական ակտի 

յուրաքանչյուր նախագիծ պետք ներառի «ներկայացվող հարցի կապակցությամբ լրացուցիչ 

ֆինանսական միջոցների պահանջի անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև Հայաստանի 

Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք 

փոփոխությունների մասին տեղեկանքը»169: Գործնականում, կիրառվում է բյուջեի նկատմամբ 

ազդեցության գնահատում, չնայած որ բացատրական հուշագրում բյուջեի վրա ազդեցության 

մասին շատ հակիրճ է խոսվում, և միայն անմիջական և ուղղակի ծախսերն են հաշվարկվում170։ 

ՖՆ-ի կողմից անցկացված ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ արձանագրվել են որոշ 

ազդեցություններ բյուջեի վրա, չնայած որ կատարված հաշվարկները հաճախ 

մանրամասնեցված չեն կամ ներկայացված են նախագծի միայն որոշ ուղղությունների 

համար171։ 

                                                           
169  Կառավարության աշխատակարգ, 16-րդ հոդված։  

170  Ընտրանքային կարգով ընտրված հինգ դեպքերից չորսի պարագայում բացատրական հուշագրերում նշվում է, որ բյուջեի 

վրա որևէ ազդեցություն չկա, մինչդեռ «Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված 

անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին» օրենքում որևէ հղում չկա բյուջեի 

վերաբերյալ ընդհանրապես, և բյուջեի վրա ազդեցության գնահատումը չի կցվել վերլուծության ենթարկվող 

փաստաթղթերի փաթեթին։ Մյուս կողմից, փաթեթի վերաբերյալ իր տարբերակում ՖՆ-ն անդրադառնում է բյուջեի վրա 

ազդեցության գնահատմանը՝ նշելով բյուջեի մասով ենթադրվող ազդեցության մասին։ ՖՆ-ն նշում է, որ փաթեթը 

բացաասական ազդեցություն կունենա բյուջեի վրա, և որ 2017-2019թթ. ՄԺԾԾ-ով նախատեսված չեն համապատասխան 

միջոցներ, առաջարկելով, որ առաջարկվող նախագծի որոշ դրույթներ չընդունվեն՝ ֆինանսավորման պակասի 

պատճառով։ Նախագիծը պատշաճ կերծով ճշգրտվել էր, կազմվել էր լրացուցիչ փաստաթուղթ և ներկայացվել 

կառավարությանը՝ հաշվի առնելով ՖՆ-ի մտահոգությունները։  

171  Օրինակ՝ Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի նախագծում կատարվել է միայն դատավորների 

աշխատավարձերի բարձրացման հաշվարկ, մինչդեռ ավելի մեծ ծանրաբեռնվածությամբ աշխատանքի համար 

անհրաժեշտ անձնակազմի ընդլայնման մասով ֆինանսական որևէ հաշվարկ չկա։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին 

օրենքի նախագծի դեպքում դիտարկվել են հավելյալ առավելությունների մասերը։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի 

ազգային հանձնաժողովում աշխատանքի ծանրաբեռնվածության ավելացումը և այդտեղ նոր օժանդակ անձնակազմ 

ներգրավելու անհրաժեշտությունը լիովին անտեսված է՝ չնայած այն բանին, որ Հանձնաժողովին նոր 

պարտականություններ են վերապահվել։  
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 ՖՆ-ի կողմից որակի գնահատումը կարգավորվում է միայն բյուջեի վրա 

ազդեցությունների մասով, ոչ թե այլ ազդեցությունների գնահաումների մասով172։ Արդյունքը 

լինում է այն, որ փաստերի վրա հիմնված քաղաքականության մշակման համար չկա 

արդյունավետ, համապարփակ որակի գնահատում173։  

 Ելնելով այն հանգամանքից, որ ազդեցության գնահատման իրավական դաշտը 

ընդամենը մասնակի է սահմանված, և որևէ ուղեցույցներ չեն սահմանվել, որոնք կօգնեին 

ուղղակի վերլուծություն իրականացնելուն, և որ գնահատումների որակը թերի է և չի 

ենթարկվում որակի բազմակողմանի վերահսկողության, փաստթերի վրա հիմնված 

քաղաքականության մշակման ցուցանիշի արժեքը 3 է։ 

                                                           
172  Կառավարության Աշխատակարգում ներառված է միայն խիստ ընդհանրական մի դրույթ (28-րդ հոդված), ըստ որի 

վարչապետի գրասենյակ ներկայացված օրենքի նախագծերը պետք է ուսումնասիրվեն տվյալ քաղաքականության 

ոլորտում պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից։ 20-րդ հոդվածով սահմանվում է, որ բոլոր օրենքների 

նախագծերը պետք է քննարկվեն ՖՆ-ի հետ համատեղ։  

173  Ինչպես պարզ է դարձել որոշ դեպքերի օրինակով, նույնիսկ ՖՆ-ի կողմից իրականացվող բյուջեի մասով որակական 

հսկողությունը հազվադեպ է արդյունավետ։ Տվյալ դեպքի օրինակով այդ հարցի շուրջ մտահոգություններն ու դրան 

առնչվող հանձնարարականները դրանք նախաձեռնող նախարարության կողմից հաշվի են առնվել միայն «Ընտանեկան 

բռնության կանխարգելման և ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության մասին» օրենքի նախագծի 

դեպքում։  
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Փաստերի վրա հիմնված քաղաքականության մշակում  

Այս ցուցանիշով գնահատվում է փաստերի վրա հիմնված քաղաքականության մշակման 

պրակտիկան։ Դրանով գնահատվում են հիմնական խորհրդակցական գործընթացների, 

բյուջեի վրա ազդեցության գնահատումների և ազդեցության գնահատումների նկատմամբ 

կիրառվող իրավական պահանջները և գործելակերպերը։ Ավելին, դրանով գնահատվում 

են ազդեցության գնահատման մասով առկա վերապատրաստումների և ուղեցուցային 

փաստաթղթերի առկայությունը, որակի վերահսկման գործառույթների ներդրումը և 

իրավական ակտերի նախագծերը հիմնավորող վերլուծությունների որակը։  

Ցուցանիշի ընդհանուր արժեքը  0 1 2 3 4 5 

Ենթացուցանիշները Միավորները 

1. Նոր իրավական ակտերի նախագծերի հնարավոր ազդեցության 

գնահատամն համար հիմնական վերլուծական գործիքների և 

մեթոդների կարգավորումը և կիրառումը  

2/2 

2. Մինչև քաղաքականության հաստատումը բյուջեի վրա ազդեցության 

գանամատման կարգավորումն ու կիրառումը  
3/3 

3. Կարգավորիչ ազդեցության գնահատումների կարգավորումն ու 

կիրառումը  
2/3 

4. Ազդեցության գնահատման վերաբերյալ ուղեցուցային 

փաստաթղթերի առկայությունը  
0/2 

5. Ազդեցության գնահատման որակի վերահսկումը  2/3 

6. Ազդեցության գնահատումներում առկա վերլուծությունների որակը  4/15 

Ընդամենը174                             13/28 

2018 թվականի մարտին ընդունվել է ազդեցության գնահատման համակարգը վերափոխող  

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» նոր օրենքը, սակայն նոր ենթաօրենսդրական ակտերը 

և մանրամասն ուղեցույցները դեռ չեն ներդրվել։ Ազդեցության գնահատումներն իրականացվում 

են պարբերաբար, բայց դրանց որակը թերի է։ Բյուջեի վրա ազդեցության գնահատման 

կարգավորումն առկա է, բայց չի պահպանվում ամբողջությամբ և պատշաճ կերպով։ 

Ազդեցության գնահատումներիորակի վերահսկողության մեխանիզմները համապարփակ չեն և 

գործում են միայն բյուջեի հետ կապված հարցերի համար։  

                                                           
174  Միավորների փոխակերպման միջակայքերը՝  0-2=0, 3-7=1, 8-12=2, 13-18=3, 19-23=4, 24-28=5. 
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Սկզբունք 7. Քաղաքականությունը և օրենսդրությունը մշակված են համակողմանիորեն, ինչը 
թույլ է տալիս ապահովել հասարակության ակտիվ մասնակցությունը և հանարավորություն է 
ընձեռում վարչարարության ոլորտում տարբեր ուղղությունների համակարգման համար:  

Հանրային քննարկումների ընթացակարգերը սահմանված են ՆԻԱՕ-ով և նորմատիվ 

իրավական ակտերի նախագծերի հանրային քննարկումներ կազմակերպելու և անցկացնելու 

վերաբերյալ Կառավարության սահմանած կանոններով (Հանրային քննարկումների կարգ)175. 

Առկա իրավական դաշտը պահանջում է պարտադիր քննարկումներ քաղաքականության 

մշակման գործընթացի վերջում, այն բանից հետո, երբ նախագծերն արդեն մշակվել են, ինչը 

բավականին ուշ է։ ՆԻԱՕ-ին և հանրային քննարկումների կարգին համապատասխան՝ 

հանրային քննարկումներ պահանջվում են և՛ օրենքների, և՛ ենթաօրենսդրական ակտերի 

համար176։ Քննարկումների մասին ընդհանուր նախնական ծանուցում կատարել 

կանոնակարգով չի պահանջվում:  

 Պատասխանատու մարմինները պետք է քննարկման համար նախագծերը 

հրապարակեն ԱՆ-ի կողմից կառավարվող՝ իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման 

համար նախատեսված միասնական ինտերնետային կայքում177։ Առցանց հանրային 

քննարկման պարտադիր նվազագույն տևողությունը 15 օր է178։ Քննարկման այլ ձևերը, 

ինչպիսիք են հանրային հարցումները, հանրային հանդիպումները կամ հանդիպումները 

շահագրգիռ կողմերի հետ, բաց լսումները և քննարկումները, նույնպես նախատեսված են 

օրենսդրությամբ, սակայն պարտադիր բնույթ չունեն179։ «Ակտի ընդունման հիմնավորումը» 

պետք է հրապարակվի ակտի նախագծի180, ինչպես նաև այլ նյութերի հետ միասին, որոնք 

նախագիծը ներկայացնող մարմնը կարողղ է անհրաժեշտ համարել181։ Կառավարության 

աշխատակարգին համապատասխան՝ հանրային քննարկումների արդյունքները պետք է 

Կառավարություն ներկայացվեն ամփոփաթերթի ձևով, որը ներառում է ստացված 

դիտողությունների և առաջարկությունների համառոտ նկարագրությունը և այն, թե ինչպես են 

դրանք ներառվել նախագծում կամ, ներառված չլինելու դեպքում՝ դրանք չընդունելու 

պատճառները182։ Բացի դրանից, արդյունքները պետք է ակտի նախագծի փոփոխված 

                                                           
175  ՀՀ կառավարության 2018 թվականի հոկտեմբերի 10-ի թիվ 1146-Ն որոշում «Հանրային քննարկումների կազմակերպման և 

անցկացման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի մարտի 25-ի թիվ 296-

ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» (Հանրային քննարկումների կարգ)։ 

176  ՆԻԱՕ, 3-րդ հոդված, Հանրային քննարկումների կարգ, 3-րդ հոդված ։ 

177  Հանրային քննարկումների կարգ, 10-րդ հոդված: https://www.e-draft.am/։ 

178  ՆԻԱՕ, 4-րդ հոդված ։ 

179  Հանրային քննարկումների կարգ, 23-րդ հոդված։ 

180  ՆԻԱՕ, 4-րդ հոդված: 

181  Հանրային քննարկումների կարգ, 12-րդ հոդված։ 

182  Կառավարության աշխատակարգ, 16-րդ հոդվածի 5-րդ կետ։ 

https://www.e-draft.am/
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տարբերակի հետ միասին հրապարակվեն միասնական ինտերնետային կայքում՝ 

քննարկումների ավարտից հետո 15 օրվա ընթացքում183։   

 Նորմատիվ ակտերի հանրային քննարկումներից բացի, օրենսդրությամբ 

նախատեսված է երկու տարբեր մեխանիզմ առանցքային և ռազմավարական հարցերի շուրջ 

շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկումների համար: Առաջինը՝ Հանրային խորհուրդն է, որը 

նախատեսված է «Հանրային խորհրդի մասին» օրենքով184 և իրավասու է քննարկելու կամ 

առաջարկելու քաղականություն: Սա բարձրագույն խորհրդատվական մարմին է 

Կառավարության և քաղաքացիական հասարակության միջև, որն ունի 45 անդամ, որոնցից 15-

ը նշանակվում են Կառավարության կողմից: Այնուամենայնիվ, խորհուրդը չի գործում, քանի 

որ դրա անդամները, որոնք Կառավարության ներկայացուցիչները չեն, դեռևս չեն ընտրվել:  

Ավելի բարձր մակարդակի քննարկումների այլ մեխանիզմներն են նախարարությունների 

խորհրդատվական խորհուրդները՝ ըստ Կառավարության 2015 թվականի որոշման185, որոնք 

ունեն խառը կազմ՝ բաղկացած հասարակական կազմակերպությունների 

ներկայացուցիչներից և անհատներից:  

 Գործնականում, առցանց հանրային քննարկումներ հետևողականորեն չեն 

անցկացվում բոլոր նախարարությունների կողմից։ Ընտրանքային կարգով ընտրված չորս 

նախարարություններից երկուսը (Գյուղատնտեսության նախարարությունը ու Աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի նախարարությունը) 2017 թվականին քննարկման համար 

հրապարակել են իրենց նախաձեռնած բոլոր իրավական ակտերի նախագծերը, մինչդեռ  

Բնապահպանության նախարարությունը հրապարակել է իր նախագծերի 86%-ը, իսկ 

Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունն՝ ընդամենը 28%-ը։ 

Անհետևողական գործելակեպը հաստատվում է նաև 2017 թվականի նոր իրավական ակտերի 

նախագծերի՝ ընտրանքային կարգով ընտրված դեպքերի վերլուծությամբ։ Դեպքերից և ոչ մեկի 

պարագայում որևէ վկայություն չկար նախապես ծանուցման մասին186, և ընդամենը չորս 

նախագիծ էին ենթարկվել պարտադիր գրավոր առցանց քննարկման187, իսկ դիտողությունների 

                                                           
183  ՆԻԱՕ, հոդված 4, և Հանրային քննարկումների կարգ, 21-րդ հոդված։ 

184  «Հանրային խորհրդի մասին» 2018 թվականի մարտի 7-ի ՀՕ-144-Ն օրենք»  

185  ՀՀ կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 26-ի թիվ 52-Ն որոշում։  

186  Այնուամենայնիվ, «Միջհամայնքային միավորումների մասին» օրենքի դեպքում կարելի է ենթադրել, որ ապահովվել է 

հրավերի տեսքով նախապես ծանուցումների տրամադրումը, քանի որ քննարկումներն անցկացվել են ուղիղ 

հանդիպումների ձևով։ 

187  «Միջհամայնքային միավորումների մասին» օրենքի շուրջ առցանց քննարկումների որևէ ապացույց չկա։ Քանի որ 

դիտարկվող դեպքերի օրինակները վերցվել են 2017 թվականից, իսկ հանրային քննարկումների վերաբերյալ 

կարգավորումը մասամբ վերանայվել է 2018 թվականին, դրանք ուսումնասիրվել են 2017 թվականին ուժի մեջ եղած 

պահանջների տեսանկյունից։ Այնուամենայնիվ, հին կանոնների դեպքում նույնպես պահանջվել են գրավոր առցանց 

քննարկումներ www.e-draft.am պորտալում («Նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի հանրային քննարկումներ 

կազմակերպելու և անցկացնելու վերաբերյալ կանոններ», Կառավարության 2010 թվականի մարտի 25-ի թիվ 296-Ն 

որոշում, 8-րդ հոդված)։  

http://www.e-draft.am/
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ներկայացվել էին միայն երեքի համար188։ Այնուամենայնիվ, այս երեք նախագծերից և ոչ մեկի 

դեպքում ներկայացված զեկույցները հետևողական չէին189։ Գրավոր քննարկումներից բացի այլ 

եղանակով քննարկման ձևաչափերը կիրառվել էին երեք դեպքում՝ ներառյալ տարբեր 

աշխատանքային հանդիպումների կազմակերպումը190։ Նվազագույն ժամկետի191 և քննարկման 

նյութերի համար սահմանված պահանջները պահպանվել էին չորս դեպքերում բայց ոչ 

հինգերորդում, որի պարագայում իրավական ակտի նախագիծը քննարման էր դրվել միայն 

երեք հարնային հանդիպումների ժամաանկ192։  

 ՆԻԱՕ-ով սահմանվում է, որ հանրային քննարկում չանցած նախագիծը 

Կառավարությունը կարող է վերադարձնել այն ներկայացնող մարմին193։ Այս դրույթը 

բավականին ընդհանուր է, իսկ Հանրային քննարկումների նոր կարգով սահմանվում է, որ ԱՆ-

ն պետք է իրականացնի քննարկումների նկատմամբ վերահսկողություն և որակի ստուգում194։ 

ԱՆ-ն պետք է իրականացնի միասնական կայում կազմակերպված քննարկումների 

մշտադիտարկում և արձագանքի կարգի խախտման դեպքում։ ԱՆ-ն նաև որպես բողոքարկման 

մարմին է ծառայում հանրության ներկայացուցիչների համար, իսկ պետական մարմինները 

պարտավոր են հնգօրյա ժամկետում պարզաբանում ներկայացնել նրա կողմից արված 

հարցումների կամ հանրության կողմից ներկայացված դիմումների կապակցությամբ։ Նախքան 

Հանրային քննարկումների կարգի ընդունումը որևէ կառույց ուղղակիորեն լիազորված չէր այս 

մասով վերահսկողություն իրականացնելու համար։ Սակայն Վարչապետի գրասենյակն ունի 

նախարարությունների՝ քաղաքականության մշակման աշխատանքները վերահսկելու  

                                                           
188  «Ընտանեկան բռնության կանխարգելման և ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության մասին» 

օրենքի նախագիծ, Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքի նախագիծ և Միջհամայնքային միավորումների մասին 

օրենքի նախագիծ։ 

189  «Միջհամայնքային միավորումների մասին» օրենքի նախագծի դեպքում զեկույց չի կազմվել, իսկ «Ընտանեկան բռնության 

կանխարգելման և ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության մասին» օրենքի նախագծի և 

«Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» օրենքի նախագծի դեպքում հանրային/աշխատանքային հանդիպումների 

ժամանակ շահագրգիռ կողմերից ստացված դիտողությունների և առաջարկությունների մասին որևէ տեղեկատվություն 

զեկույցներում ներառված չէ՝ բացառությամբ գրավոր քննարկումների միջոցով իրականացված հետադարձ կապի մասին 

որոշ տեղեկությունների։ 

190  «Ընտանեկան բռնության կանխարգելման և ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության մասին» 

օրենքի նախագիծը, «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» օրենքի նախագիծը և «Միջհամայնքային միավորումների 

մասին» օրենքի նախագիծը։  

191  Այս դեպքում ևս պահանջը, այսինքն՝ հանրային քննարկումների տևողությունը, ուսումնասիրվել է 2017 թվականին ուժի 

մեջ եղած կանոնակարգի տեսանկյունից։ Դա, այնուամենայնիվ, նույնն էր, ինչ նոր կանոնակարգով սահմանված դեպքում՝ 

նվազագույնը՝ 15 օր («Իրավական ակտերի մասին» օրենք, 27.1 հոդված, 4-րդ պարբերություն)։ «Ներման մասին» օրենքի 

նախագծի առցանց քննարկումները տևել են 20 օր, «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» օրենքի նախագծի 

քննարկումները՝ 15 օր, «Ընտանեկան բռնության կանխարգելման և ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց 

պաշտպանության մասին» օրենքի նախագծի քննարկումները՝ 20 օր, իսկ «Սահմանադրական դատարանի մասին» օրենքի 

նախագծի քննարկումները՝ 30 օր։  

192  Տե՛ս http://cfoa.am/archives/1317. Թեև պատասխանատու մարմինը տեղեկացնում է, որ այս հանդիպումների ընթացքում 

ստացվել են դիտողություններ և առաջարկություններ, դրանց մասին չի տեղեկացվել հրապարակայնորեն կամ 

Կառավարությանը։ Այս դեպքում ևս շահագրգիռ կողմերին տրամադրված՝ քննարկումներին առնչվող նյութերի մասին 

որևէ տեղեկատվություն չկա։ 

193  ՆԻԱՕ, 4-րդ հոդվածի 5-րդ կետ: 

194  Հանրային քննարկումների կարգ, 15-րդ և 16-րդ հոդվածներ: 

http://cfoa.am/archives/1317
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ընդհանուր  լիազորություն և կարող է «վարչապետի հանձնարարությամբ, իրավական 

ակտերի նախագծերը վերադարձնել հարցը ներկայացնողին, եթե դրանք չեն 

համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, սույն 

աշխատակարգին, կառավարության գործունեության միջոցառումների ծրագրին կամ 

կառավարության ներքին և արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղություններին»195։  

Գնահատման ժամանակ ներկայացված տեղեկատվությունը ցույց է տալիս, որ վարչապետի 

գրասենյակը երբեմն ստուգում է, թե արդյոք հանրային քննարկումներն իրականցվել են, 

սակայն ոչ միշտ է պարբերաբար ու սիստեմատիկորեն հանդես գալիս որպես վերահսկող 

կառույց196։  

 Կառավարության աշխատակարգով սահմանվում են պետական մարմինների միջև 

քննարկումներին ներկայացվող պահանջները։ Դրանք պետք է իրականացվեն հինգ 

աշխատանքային օրվա ընթացքում, «բացառությամբ կարգավորման ազդեցության 

գնահատման դեպքի, որն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված ժամկետում»197։ Բացի դրանից, ԱՆ-ին 15 աշխատանքային օր է տրամադրվում 

պետական-իրավական փորձաքննություն անցկացնելու համար (բարդ կամ ծավալուն 

նորմատիվ իրավական ակտի նախագծի փորձաքննության եզրակացության ժամկետը կարող 

է երկարաձգվել մինչև 10 աշխատանքային օրով)198։ Նախագծերը պարտադիր պետք է 

համաձայնեցվեն շահագրգիռ նախարարությունների հետ, և ԱՆ-ի ու ՖՆ-ի հետ 

համաձայնեցման պարտականության մասին առանձնահատուկ նշում կա199։ Նմացած այլ 

մարմինները, այդ թվում՝ ՖՆ-ն կարող են հավանություն տալ նախագծին առանց պատասխան 

ուղարկելու200, սակայն ՖՆ-ի կողմից իրավական փորձաքննությունը պարտադիր է201։ 

Այնուամենայնիվ, ՆԻԱՕ-ի համաձայն, ենթաօրենսդրական ակտն ընդունվում է, եթե ԱՆ-ի 

կողմից եզրակացություն չի ներկայացվում սահմանված ժամկետում202։  

                                                           
195  Կառավարության աշխատակարգ, 33-րդ հոդված: 

196  Ներկայացված փաստաթղթերը ներառում են այն դեպքերը, երբ հանրային քննարկումների վերաբերյալ 

հաշվետվությունները բացակայում են, սակայն վարչապետի գրասենյակը որևէ մտահոգություն չի հայտնել, ոչ էլ 

վերադարձրել է նախագիծը և պահանջել հանրային քննարկումներ անցկացնել: Օրինակ, «Միջհամայնքային 

միավորումների մասին» օրենքի նախագիծը չի ներառել հանրային քննարկումների վերաբերյալ հաշվետվություն, և 

վարչապետի գրասենյակը չի պահանջել լրացուցիչ փաստաթուղթ ներկայացնել, մինչդեռ «Ավտոմոբիլային 

ճանապարհների մասին» օրենքի նախագծի դեպքում վարչապետի գրասենյակը պահանջել է, որ Տրանսպորտի 

նախարարությունը ներկայացնի հանրային քննարկումների վերաբերյալ հաշվետվություն: «Ճանապարհային 

երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» օրենքի դեպքում վարչապետի գրասենյակի աշխատակազմի 

ղեկավարը պահանջել է, որ Տրանսպորտի նախարարությունն անցկացնի հանրային քննարկումներ:  

197  Կառավարության աշխատակարգ, 21-րդ հոդված: ԿԱԳ-ի համար ժամկետ սահմանված չէ, քանի որ ԿԱԳ-ի վերաբերյալ 

կարգը դեռ չի ընդունվել։  

198  ՆԻԱՕ, հոդված 6. 

199  Կառավարության աշխատակարգ, 20-րդ հոդված: 

200  Նույն տեղում, 25-րդ հոդված: 

201  ՆԻԱՕ, 6-րդ հոդված: 

202  Նույն տեղում։ 
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 Նախագիծը ներկայացնող մարմինը պետք է կառավարությանը տեղեկացնի 

պետական մարմինների միջև քննարկումների արդյունքների վերաբերյալ՝ ստացված 

դիտողությունների ու առաջարկությունների,  դրանց ընդունման կամ չընդունման և 

չընդունման պատճառների  վերաբերյալ ամփոփաթերթի տեսքով203։ Վարչական մակարդակով 

համակարգման և տարաձայնությունների լուծման շրջանակներում Կառավարության 

աշխատակարգով նախատեսվում են հատուկ խորհրդակցություններ, որոնք կազմակերպվում 

են վարչապետի կամ համապատասխան փոխվարչապետի  կամ աշխատակազմի ղեկավարի 

կամ վարչապետի աշխատակազմի գլխադասային ստորաբաժանման ղեկավարի  մոտ204։ Այլ 

տարաձայնությունները կարգավորվում են քաղաքական մակարդակով կառավարության 

համապատասխան կոմիտեների կողմից։  

Ընտրանքային կարգով ընտրված իրավական ակտերի նախագծերի վերլուծությունը ցույց է 

տալիս, որ պետական մարմինների միջև խորհրդակցությունները պարբերաբար են 

անցկացվում՝ ներառյալ վարչապետի գրասենյակի, ՖՆ-ի, ԱՆ-ի և այլ շահագրգիռ մարմինների 

հետ խոհրդակցությունները։ Վարչապետի գրասենյակ ներկայացվող նախագծերին կցվում են 

ստացված դիտողությունները և ներկայացնող նախարարության կողմից տրված լուծումները 

պարունակող աղյուսակի տեսքով փաստաթուղթ։ Բոլոր հինգ դեպքերում պահպանվել է 

նվազագույն ժամկետի պահանջը205, բայց տրամադրված տեղեկատվության համաձայն երբեմն 

լրնում են դեպքեր, երբ նախարարություններին ավելի քիչ ժամանակ է տրամադրվում, քան 

սահմանված է, իրենց եզրակացությունը ներկայացնելու համար206։  

Բացառությամբ շահագրգիռ մարմիններին նախնական ծանուցում ուղարկելու պահանջի, 

հանրային քննարկումների կարգավորիչ դաշտը համապարփակ է և գործում է։ Սակայն 

կիրառման պրակտիկան և որակի ապահովումը բավարար չեն։ Ուստի, պետական 

քաղաականության վերաբերյալ հանրային քննարկումների գնահատման ցուցանիշի արժեքը 3 

է։ 

Շահագրգիռ մարմինների միջև քննարկումները պարբերական բնույթ են կրում, նվազագույն 

ժամկետները սահմանված են և պահպանվում են, քննարկումներ անցկացվում են բոլոր 

                                                           
203  Կառավարության աշխատակարգ, 16-րդ հոդվածի 5-րդ կետ: 

204  Նույն տեղում, 32-րդ հոդված: Տարաձայնությունների կարգավորման նման մեխանիզմ կիրառվել է վարչապետի 

գրասենյակի կողմից «Հարկային պարտավորությունների մասին» և «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» օրենքների  

դեպքում, երբ վարչապետի գրասենյակի ղեկավարի կողմից հրավիրվել են նման խորհրդակցություններ։  

205  Քանի որ օրինակները բերված էին 2017 թվականից, քննարկումների տևողությունն ուսումնասիրվել է այդ ժամանակ ուժի 

մեջ գտնվող կանոնակարգի տեսանկյունից: Հաստատություններին տրվել էր հինգ օր պատասխանելու համար (ՀՀ 

Նախագահի 2004 թվականի ապրիլի 8-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործունեության մասին» թիվ 

ՀՀ-52-Ն կարգադրության 18-րդ հոդված) և 15 օր, եթե նրանք պետք է անցկացնեին ԿԱԳ («Իրավական ակտերի մասին» 

օրենքի 27-րդ հոդվածի 1-ին մաս):  

206  Օրինակ, Վարչապետի հանձնարարությամբ, 2018 թվականի հոկտեմբերին ԱՆ–ը պահանջել էր, որ այլ 

նախարարություններ ներկայացնեն իրենց կարծիքը «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» 

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

օրենքի նախագծի վերաբերյալ։ 
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շահագրգիռ կողմերի հետ, սահմանված է տարաձայնությունների կարգավորման մեխանիզմ։ 

Պետական քաղաքականության վերաբերյալ շահագրգիռ մարմինների միջև քննարկումների 

գնահատման ցուցանիշի արժեքը 5 է։  

Հանրային քաղաքականության շուրջ հանրային քննարկում 

Այս ցուցանիշով գնահատվում է քաղաքականություն և օրենսդրություն մշակելիս 

հանրային քննարկումների գործընթացների իրականացումը: Դրանով գնահատվում են 

ինչպես կարգավորող դաշտը, հանրային քննարկումների որակի հսկողության 

գործառույթի սահմանումը, գրավոր կերպով իրականացվող հանրային քննարկումների 

արդյունքում քննարկման դրված օրենքների նախագծերի առցանց հրապարակման 

հարցում հետևողականությունը, այնպես էլ ստուգվում է, թե որքանով են պահպանված 

հանրային քննարկումների նվազագույն չափանիշները հաստատված օրենքների 

նախագծերի դեպքում:   

Ցուցանիշի ընդհանուր արժեքը  0 1 2 3 4 5 

Ենթացուցանիշները Միավորները 

1.  Կարգավորող դաշտի համապատասխանությունը արդյունավետ 

հանրային քննարկումների գործընթացին  
9/10 

2. Հանրային քննարկումների գործընթացի որակի ապահովումը  1/3 

3. Հանրային քննարկումների գործընթացում հետևողականության 

ապահովումը 
1/4 

4. Հանրային քննարկումների գործելակերպերի ստուգումը  10/24 

Ընդամենը207               21/41 

 

Հանրային քաղաքականության շուրջ միջգերատեսչական քննարկում 

Այս ցուցանիշով գնահատվում է ինչպես կարգավորող դաշտի համապատասխանությունը 

միջգերատեսչական քննարկումների գործընթացին, այնպես էլ ստուգվում է, թե 

գործնականում ինչպես է գործում համակարգը հինգ օրենքների նախագծերի մասով:    

Ցուցանիշի ընդհանուր արժեքը  0 1 2 3 4 5 

Ենթացուցանիշները Միավորները 

1.  Կարգավորող դաշտի համապատասխանությունը միջգերատեսչական 

արդյունավետ քննարկումների գործընթացին 
9/9 

2. Միջգերատեսչական քննարկումների գործելակերպերի ստուգումը 12/12 

Ընդամենը208               21/21 

 

                                                           
207  Միավորների փոխակերպման միջակայքերը՝ 0-6=0, 7-13=1, 14-20=2, 21-27=3, 28-34=4, 35-41=5. 

208  Միավորների փոխակերպման միջակայքերը՝ 0-2=0, 3-6=1, 7-10=2, 11-14=3, 15-18=4, 19-21=5. 
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Հանրային քննարկումների գործընթացը կարգավորող իրավական դաշտը սահմանված է, 

սահմանված են նաև հանրային քննարկումների շրջանակը, նվազագույն ժամկետներն ու դրանց 

տարբեր ձևերը: Գրավոր կերպով իրականացվող քննարկումների արդյունքները 

հրապարակված և ներկայացված են Կառավարություն: Այդուհանդերձ, հանրային 

քննարկումների գործելակերպը և դրանց որակի ապահովումը անհամապատասխան են: 

Միջգերատեսչական քննարկումներն իրականացվում են հետևողականորեն և ընդհանուր 

առմամբ առանց սահմանված ժամկետների բացթողման: Առկա են նաև վեճերի լուծման 

մեխանիզմներ:  

 

Սկզբունք 8. Օրենսդրությունը կառուցվածքային, ոճական և լեզվական առումով հետևողական է. 
նախարարությունները հետևողականորեն են կիրառում իրավական նախագծերի մշակման 
պահանջները. օրենսդրությունը մատչելի է դարձվել հասարակության համար:  

 ԱՆ-ն իրականացնում է «պարտադիր պետական-իրավական փորձաքննություն», 

քանի որ ՆԻԱՕ-ով պաշտոնապես սահմանված է նորմատիվ իրավական ակտերի որակն 

ստուգելու պահանջ209: Ավելին, նախագծերի իրավական որակն ստուգվում է նաև ՎԳ-ի 

կողմից210, ինչը հանգեցնում է նրանց գործառույթների մասնակի համընկման: 

Ենթաօրենսդրական ակտերը չեն կարող ընդունվել, եթե ԱՆ-ն բացասական եզրակացություն է 

տալիս, և եթե Վարչապետը չեղյալ չի ճանաչում նախարարության եզրակացությունը211: Եթե 

ԱՆ-ն գտնում է, որ ընդունված ենթաօրենսդրական ակտը չի համապատասխանում 

Սահմանադրությանը կամ ՆԻԱՕ-ին, ապա այն անվավեր ճանաչելու նպատակով պետք է 

դիմի դատարան212:  Իրավական ակտերի նախագծերի մշակման մեթոդական ցուցումները 

ներկայացված են ՆԻԱՕ-ի չորս հատուկ գլուխներում213, որոնք հասանելի են առցանց և 

տրամադրում են իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ համապարփակ հրահանգներ: 

Մյուս կողմից՝ իրավական ակտերի նախագծերի մշակման վերաբերյալ վերապատրաստման 

դասընթացներ կանոնավոր կերպով չեն իրականացվում:  

 Կառավարության կողմից 2017 թվականին ընդունված հինգ օրենսդրական 

փաթեթների վերլուծությունը214 ցույց է տալիս, որ ԱՆ-ն իրավական փորձաքննությունն 

                                                           
209  ՆԻԱՕ, 6-8-րդ հոդվածներ: 

210  Կառավարության ԱԿ, 28-րդ հոդված:  

211  ՆԻԱՕ, 8-րդ հոդված: 

212  Նույն տեղում:  

213  ՆԻԱՕ, 4-8-րդ գլուխներ: 

214  Քրեական օրենսգրքի և քրեական դատավարության օրենսգրքի, «Ներման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

նախագծում փոփոխություններ, Կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 28-ի նիստ, օրակարգի հարց թիվ 38, 

«Թափոնների մասին» օրենքի, «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» օրենքի, Հայաստանի 

Հանրապետության վարչական օրենսգրքի փոփոխություններ, Կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 28-ի նիստ, 

օրակարգի հարց թիվ 43, Քաղաքացիական օրենսգրքի և «Ապրանքային նշանների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի փոփոխություններ, Կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 14-ի նիստ, օրակարգի հարց 
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իրականացնում է հետևողականորեն և ժամանակին: Մյուս կողմից՝ այն այնքան էլ 

հետևողական և համակարգված չի գործում իր կողմից նախաձեռնված օրենքների 

պարագայում: Այս գնահատման ժամանակ վերլուծության ենթարկված՝ նախարարության յոթ 

իրավական ակտերի նախագծերից ոչ մեկի մասով համապարփակ, գրավոր իրավական 

վերանայում չի իրականացվել215: Այդուհանդերձ, գնահատման ժամանակ ներկայացվել էին 

ԱՆ-ի Իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության կողմից՝ նախարարության այլ 

օրենքների մասով տրված եզրակացություններից մի քանի օրինակներ216:  

 Ազգային ժողովն ընդունել է 15 նոր օրենք, որոնք 2016 թվականին գործող օրենքների 

փոփոխություններ չեն: Դրանցից ոչ մեկում փոփոխություն չի կատարվել դրանց ընդունումից 

մեկ տարվա ընթացքում: Այդուհանդերձ, 2017 թվականի վերջին և 2018 թվականի սկզբին ուժի 

մեջ մտած՝ ընտրանքային կարգով ընտրված երեք օրենքների217 վերլուծությունը ցույց է տվել, 

որ օրենսդրությամբ նախատեսված 27 պարտադիր ենթաօրենսդրական ակտերից 

Կառավարությունը սահմանված ժամկետում ընդունել է միայն ութը (29%): Սա բացասաբար է 

անդրադառնում իրավական դաշտի հետողականության և հստակության վրա: Դրան 

նպաստում է նաև նոր օրենսդրության կիրարկումն ապահովելու գործելակերպը, քանի որ 

օրենքները, ընդհանուր առմամբ, ուժի մեջ են մտնում դրանց հրապարակումից տասն օր հետո: 

Հաճախ, օրենքների անցումային դրույթներով սահմանվում են նոր օրենքից բխող 

ենթաօրենսդրական ակտերի ընդունման ավելի ուշ ժամկետներ218: Ավելին, Կառավարության 

որոշման համաձայն՝219 նոր օրենքի կիրարկման համար պատասխանատու նախարարը 

պարտավորվում է նոր օրենքի հրապարակումից 20 օր հետո մշակել վարչապետի որոշում՝ 

թվարկելով կիրարկման համար անհրաժեշտ բոլոր քայլերը, այդ թվում՝ ենթաօրենսդրական 

այն ակտերի ցանկը, որոնք պետք է մշակվեն և ընդունվեն:   

                                                                                                                                                                                              
թիվ 50, «Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» օրենքի փոփոխություններ, 

Կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 28-ի նիստ, օրակարգի հարց թիվ 37, «Միջհամայնքային միավորումների 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ, Կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 16-ի նիստ, 

օրակարգի հարց թիվ 18:             

215  «Ներման մասին» օրենքի նախագիծ, «Ընտանեկան  բռնության կանխարգելման մասին» օրենքի նախագիծ, 

«Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքի նախագիծ, «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» 

օրենքի նախագիծ, ընտրական օրենսգրքի, վարչական օրենսգրքի, «Հանրաքվեի մասին» օրենքի և քրեական օրենսգրքի 

փոփոխությունների փաթեթի նախագիծ, քրեական օրենսգրքի և քրեական դատավարության օրենսգրքի 

փոփոխությունների նախագիծ, ««Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծ և ««Ապրանքային նշանների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծ:  

216  Օրինակ՝ Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված 

ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքի նախագիծ: 

217  «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի 

նոյեմբերի 15-ի օրենքը, 2017 թվականի դեկտեմբերի 6-ի «Ճարտարապետական գործունեության մասին» օրենք, 

«Գնումների մասին» 2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ի օրենք:  

218  Օրինակ՝ «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 73-

րդ հոդվածի 10-րդ մասով օրենքի դրույթներից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի ընդունման համար սահմանվում է 

վեցամսյա ժամկետ: 

219  Կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 8-ի թիվ 541-Ն որոշում: 
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 Անցկացված հարցման համաձայն220՝ Հայաստանի գործարար հատվածի 53%-ը 

կառավարության քաղաքականության մշակման գործընթացը համարում է հստակ և հուսալի:  

ՆԻԱՕ-ով ընդունվել են օրենսդրության հրապարակման նոր ընթացակարգեր: Օրենքով 

սահմանվում է, որ բոլոր նորմատիվ իրավական ակտերի պաշտոնական հրապարակումն 

իրականացվում է նորմատիվ իրավական ակտերի հրապարակման միասնական կայքում 

(այսուհետ` միասնական կայք) հրապարակելու միջոցով221: Այնուամենայնիվ, 

առցանց/էլեկտրոնային հրապարակման նոր համակարգն ուժի մեջ կմտնի 2019 թվականի 

հուլիսի 1-ին: Մինչ այդ, նորմատիվ իրավական ակտերը հրապարակվում են Պաշտոնական 

տեղեկագրում (տեղեկագրերում) հրապարակվելու միջոցով: Միևնույն ժամանակ, դրանք 

պետք է հրապարակվեն նաև միասնական (առցանց) կայքում՝ սահմանված ընթացակարգին 

համապատասխան: Գործող կարգավորման համաձայն՝ ընդունող մարմինը պետք է յոթ օրվա 

ընթացքում նոր օրենսդրությունն ուղարկի ԱՆ222, իսկ վերջինս պարտավոր է երկու 

աշխատանքային օրվա ընթացքում ապահովել դրա՝ համախմբված ձևաչափով միասնական 

կայքում հրապարակելը223: Այնուամենայնիվ, ներքին իրավական ակտերը224 պետք է 

հրապարակվեն միայն ընդունող մարմնի պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում: Եթե 

ընդունող մարմինը չունի պաշտոնական ինտերնետային կայքէջ, ապա դրանք պետք է 

տեղադրվեն այն անձանց համար տեսանելի և հասանելի վայրում, որոնց ուղղված է այդ 

ակտը225:  

 Գործնականում առաջնային և երկրորդային ողջ օրենսդրությունը հասանելի է 

առցանց և անվճար, սակայն ԱՆ-ի կողմից վարվող միասնական կայքը միշտ չէ, որ 

թարմացվում և հետևողական է: Վերլուծությունը ցույց է տվել, որ կան Կառավարության 

որոշումներ, որոնք ուժը կորցրած են ճանաչվել, սակայն դեռևս կայքում տեղադրված են որպես 

գործող որոշումներ226: Այսպիսով, երկրորդային օրենսդրության համախմբումը 

համապարփակ կերպով չի իրականացվում: Գործարար հատվածի շրջանում անցկացված 

                                                           
220  2018 թվականի հոկտեմբերին ՍԻԳՄԱ-ի կողմից նախաձեռնված՝ գործարար հատվածի հարցում: 

221  ՆԻԱՕ, 25-րդ հոդված:  

222  «Նորմատիվ իրավական ակտերը պաշտոնական հրապարակման ներկայացնելու կարգը հաստատելու մասին» 

Արդարադատության նախարարի 2018 թվականի մայիսի 7-ի թիվ 180-Ն հրաման, 2-րդ հոդված:  

223  ՆԻԱՕ, 25-րդ հոդվածի 3-րդ մաս: 

224  Ինչպես սահմանվում է ՆԻԱՕ-ի 2-րդ հոդվածով, ներքին իրավական ակտը նորմատիվ իրավական ակտի հիման վրա և 

դրան համապատասխան ընդունված իրավական ակտ է, որը սահմանում է վարքագծի կանոն այն անձանց խմբի համար, 

որոնք դա ընդունող մարմնի հետ աշխատանքային կամ վարչական հարաբերությունների մեջ են կամ օգտվում են դա 

ընդունող մարմնի ծառայություններից կամ աշխատանքներից:  

225  ՆԻԱՕ, 23-րդ հոդվածի 7-րդ մաս: 

226  Այս որոշումներից են 2009 թվականի սեպտեմբերի 10-ի թիվ 1021-Ն որոշումը, 2009 թվականի հոկտեմբերի 22-ի թիվ 1205-Ն 

որոշումը, 2009 թվականի հոկտեմբերի 29-ի թիվ 1237-Ն որոշումը, 2009 թվականի հոկտեմբերի 15-ի թիվ 1159-Ն որոշումը, 

2009 թվականի օգոստոսի 13-ի թիվ 921-Ն որոշումը, 2009 թվականի սեպտեմբերի 23-ի թիվ 1104-Ն որոշումը, 2010 

թվականի հունվարի 18-ի թիվ 18-Ն որոշումը, 2010 թվականի մարտի 25-ի թիվ 296-Ն որոշումը: 
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հարցման համաձայն227՝ պատասխանողների 61%-ը կարծում է, որ իրենց բիզնես 

գործունեությունը կարգավորող օրենքների և կարգավորումների վերաբերյալ 

տեղեկությունները հեշտությամբ հնարավոր է ստանալ պետական մարմիններից:  

 Թեև իրավական ակտերի մշակման մեթոդական ցուցումները և դրանց որակի 

ապահովումը համապարփակ են, սակայն ենթաօրենսդրական ակտերի ընդունման 

գործընթացի ձգձգումների հետևանքով օրենսդրության կանխատեսելիությունն ու 

հետևողականությունը գնահատող ցուցանիշի արժեքը 4 է: 

 Կարգավորումների հրապարակման կարգավորող դաշտը լավ մշակված է, և 

առաջնային ու երկրորդային ողջ օրենսդրությունը համախմբված ձևաչափով հասանելի է 

անվճար՝ միասնական կայքի միջոցով: Այդուհանդերձ, միասնական կայքը միշտ չէ, որ 

թարմացվում և հետևողական է: Ուստի, օրենսդրության հասանելիությունը գնահատող 

ցուցանիշի արժեքը 4 է: 

 

Օրենսդրության կանխատեսելիությունն ու հետևողականությունը 

Այս ցուցանիշով գնահատվում է օրենսդրության կանխատեսելիությունն ու 

հետևողականությունը: Դրանով գնահատվում է վերապատրաստման դասընթացների և 

մեթոդական ցուցումների առկայությունը, ինչպես նաև որակի հսկողության գործառույթի 

սահմանումը: Օրենքների հետևողականությունը գնահատվում է այն օրենքների 

հարաբերակցության հիման վրա, որոնք փոփոխվել են ընդունումից մեկ տարի հետո, իսկ 

կանխատեսելիությունը գնահատվում է գործարար հատվածի գործունեությունը 

կարգավորող կարգավորումների մեկնաբանության հետևողական ընկալման միջոցով: 

Ցուցանիշի ընդհանուր արժեքը  0 1 2 3 4 5 

Ենթացուցանիշները Միավորները 

1.  Իրավական ակտերի նախագծերի մշակման վերաբերյալ ցուցումներ 

պարունակող փաստաթղթերի առկայությունը 
2/2 

2. Իրավական ակտերի նախագծերի որակի ապահովումը 3/3 

3. Ընդունումից մեկ տարի հետո փոփոխված օրենքները (%)  3/3 

4. Գործարար հատվածի կողմից կառավարության քաղաքականության 

մշակման հստակության և կայունության ընկալման մակարդակը (%)  
1/2 

5. Պարտադիր ենթաօրենսդրական ակտերի ընդունման ժամանակին 

լինելը (%)  
0/3 

Ընդամենը228               9/13 

 

                                                           
227  2018 թվականի հոկտեմբերին ՍԻԳՄԱ-ի կողմից նախաձեռնված՝ գործարար հատվածի հարցում: 

228  Միավորների փոխակերպման միջակայքերը՝ 0-2=0, 3-4=1, 5-6=2, 7-8=3, 9-10=4, 11-13=5: 



ՀԱՅԱՍՏԱՆ 
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Օրենսդրության հասանելիությունը 

Այս ցուցանիշով գնահատվում է ինչպես օրենսդրությունը հասարակության համար 

հասանելի դարձնելու կարգավորող դաշտը, այնպես էլ գործնականում օրենսդրության 

հասանելիությունը՝ հիմք ընդունելով միասնական կայքի միջոցով օրենսդրության 

հասանելիության գնահատումը և գործարար հատվածի կողմից դրանց ընկալման 

մակարդակը: 

Ցուցանիշի ընդհանուր արժեքը  0 1 2 3 4 5 

Ենթացուցանիշները Միավորները 

1.  Կարգավորող դաշտի համապատասխանությունը օրենսդրության 

հանրային հասանելիությանը  
6/6 

2. Առաջնային և երկրորդային օրենսդրության հասանելիությունը 

գործնականում 
5/8 

3. Գործարար հատվածի գործունեությունը կարգավորող օրենքների և 

կարգավորումների հասանելիության ընկալման մակարդակը (%)  
1/2 

Ընդամենը229               12/16 

Առկա է օրենսդրության որակի ապահովման մեխանիզմ: Օրենսդրությունը ենթակա չէ 

հաճախակի փոփոխությունների: Առաջնային և երկրորդային ողջ օրենսդրությունը հասանելի է 

առցանց և անվճար, սակայն միասնական կայքն ամբողջությամբ հետևողական չէ: Պարզվում է, 

որ ուժը կորցրած ճանաչված ենթաօրենսդրական ակտերը գործում են, և կայքն ամբողջությամբ 

համապարփակ չէ, քանի որ նախարարությունների ներքին իրավական ակտերը 

հրապարակվում են միայն իրենց համապատասխան ինտերնետային կայքէջերում: Գործարար 

հատվածի՝ իրավական դաշտի հստակության և կայունության, ինչպես նաև օրենքների 

հասանելիության ընկալման մակարդակը չափավոր է:  

 

                                                           
229  Միավորների փոխակերպման միջակայքերը՝ 0-2=0, 3-5=1, 6-8=2, 9-11=3, 12-14=4, 15-16=5: 



ՀԱՅԱՍՏԱՆ 
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Հիմնական առաջարկություններ 

Կարճաժամկետ (1-2 տարի) 

1) Կառավարությունը պետք է մանրամասն կարգավորումներ ընդունի ԿԱԳ-ի համար՝ 

ներառյալ մանրամասն ուղեցույցները: Քաղաքականության ձևավորման վաղ փուլերից 

սկսած ԿԱԳ գործընթացը պետք է ներառվի նախարարությունների՝ քաղաքականության 

մշակման գործընթացում: 

2) Ազդեցության գնահատումների համար որակի ապահովումը պետք է համապարփակ 

կերպով իրականացվի ՎԳ-ի, ՖՆ-ի և որակի հսկողության համար լիազորված ցանկացած 

այլ մարմնի կողմից:  

3) ԱՆ-ն և ՎԳ-ն պետք է հետևողականորեն ապահովեն հանրային քննարկումներին 

առնչվող կանոնակարգերի պահպանումը՝ ապահովելու համար, որ քննարկումները 

կազմակերպվեն հետևողական և նախաձեռնողական կերպով, և որ հրապարակվող ու 

Կառավարությանը և հանրությանը ներկայացվող զեկույցները լինեն համապարփակ և 

տեղեկատվություն պարունակեն քննարկման հետ կապված բոլոր միջոցառումների 

վերաբերյալ՝ անկախ դրանց ձևից:  

4) ԱՆ-ի կողմից պետք է ապահովվի կենտրոնական իրավական տեղեկատվական 

համակարգի թարմացումը և դրա լիարժեք համապատասխանությունը գործող իրավական 

կարգավորումներին։  

5) Կառավարությունը պետք է ապահովի, որ նոր օրենքների իրականացումն ուղեկցվի 

օրենսդրությամբ նախատեսված բոլոր ենթաօրենսդրական ակտերի ժամանակին 

մշակմամբ և ընդունմամբ:  

Միջնաժամկետ (3-5 տարի) 

6) Կառավարությունը պետք է ապահովի նախարարություններում վարչարարության 

մասով կարողությունների շարունակական զարգացումը՝ լայն և համապարփակ ԿԱԳ-ներ, 

իրական հանրային քննարկումներ, ինչպես նաև բարձր չափանիշներին 

համապատասխանող իրավական ակտերի նախագծերի մշակում իրականացնելու համար:   



ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ և ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 
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3 ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ և 

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ 

ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 



ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ և ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 
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ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ և ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

1. ԸՆԹԱՑԻԿ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ. 2017 

ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 

1.1. Ընթացիկ իրավիճակը 

 
«Քաղաքացիական ծառայության մասին» 2018 թվականի նոր օրենքով230 

(ՔԾՕ) զգալիորեն ընդլայնվել է քաղաքացիական ծառայության շրջանակը: Սակայն, 

հանրային ծառայողների որոշ հատուկ խմբեր (օրինակ՝ հարկային, մաքսային և իրավապահ 

մարմիններում աշխատող) դեռևս ընդգրկված չեն: «Հանրային ծառայության մասին» 2018 

թվականի նոր օրենքով231 (ՀԾՕ) սահմանվում են ամբողջ հանրային ծառայության ընդհանուր 

սկզբունքները, ինչպես նաև հստակ տարբերակվում են քաղաքական և մասնագիտական 

պաշտոնները: 

Հանրային ծառայության և քաղաքացիական ծառայության քաղաքականության 

մշակման պետական պատասխանատվությունը վերապահվել է Վարչապետին (Վ), առաջին 

փոխվարչապետին (ՓՎ) և Կառավարությանը: Որպես կենտրոնական համակարգող մարմին՝ 

Քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը (ՔԾԽ) փոխարինվեց Քաղաքացիական 

ծառայության գրասենյակով, որի իրավասությունների շրջանակին են պատկանում հանրային 

ծառայության կազմավորումն ու քաղաքացիական ծառայության քաղաքականության (այդ 

թվում՝ աշխատանքի վարձատրության քաղաքականությունների) մշակումը, ինչպես նաև 

ղեկավարումը, վերլուծությունը և մոնիթորիգը՝ դրա արդյունավետ իրականացումն 

ապահովելու համար: Մարդկային ռեսուրսների կառավարման (ՄՌԿ) հետ կապված որոշ 

իրավասություններ վերապահվել են նախարարություններին և այլ հանրային մարմինների: 

Քանի որ մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեղեկատվական համակարգում (ՄՌԿՏՀ) 

նախատեսվում են լայնածավալ փոփոխություններ, նախկին համակարգի մշակման 

գործընթացը դադարեցվել է: 

2018 թվականի ՔԾՕ-ը ուղղակիորեն ներառում է արժանիքահեն ընտրության 

սկզբունքը և դրանում մրցույթները սահմանվում են որպես քաղաքացիական ծառայություն 

ընդունվելու և առաջխաղացում ունենալու միակ ուղի: Քաղաքացիական ծառայության 

թափուր բարձրագույն պաշտոնը համալրելու համար ձևավորված մրցութային 

                                                           
230  «Քաղաքացիական ծառայության մասին» 2018  թվականի մարտի 23-ի ՀՕ-205-Ն օրենք: 

231  «Հանրային ծառայության մասին» 2018  թվականի մարտի 23-ի ՀՕ-206-Ն օրենք: 
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հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում է տվյալ պաշտոնում նշանակելու իրավասություն 

ունեցող պաշտոնատար անձինք կամ նրանց ներկայացուցիչները: 

«Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց 

վարձատրության մասին» օրենքով (ՊՊՊԾՊԶԱՎՕ)232 սահմանված աշխատավարձի 

կառուցվածքը հստակ է և հիմնված է պաշտոնների դասակարգման վրա: Պաշտոնների 

դասակարգման եղանակների և չափանիշների անարդյունավետ կարգավորումը խոչընդոտում 

է հիմնական աշխատավարձերի արդարացի բաշխումը233: Չնայած այն հանգամանքին, որ 

պարգևատրումները պաշտոնապես տրվում են կատարողականի հիման վրա, գրեթե բոլոր 

քաղաքացիական ծառայողները ստանում են պարգևատրումներ: Աշխատավարձերի չափերը 

հանրամատչելի չեն: 

Բարեվարքության խթանմանը և կոռուպցիայի կանխարգելմանն ուղղված նոր 

ինստիտուցիոնալ և օրենսդրական դաշտը, որն ընդունվել է 2017 և 2018 թվականներին, 

ընդգրկում են ամբողջ հանրային ծառայությունը և դրանով նախատեսվում է 

համապատասխան կառույցների և գործիքների ստեղծում: Սակայն, դեռևս չի մեկնարկել դրա 

իրականացման գործընթացը՝ ներառյալ Կոռուպցիայի կանխարգելման նոր հանձնաժողովի 

ստեղծման գործընթացը: 

 

1.2. Հիմնական զարգացումները 

2018 թվականի ՔԾՕ-ը և 2018 թվականի ՀԾՕ-ը ընդունվել են 2018 թվականի մարտին և 

ուժի մեջ են մտել այդ տարվա հուլիսի 1-ին: ՊՊՊԾՊԶԱՎՕ-ը փոփոխվել է 2018 թվականի 

մարտին: «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենքը, 

որում առկա են հանրային մարմինների վերակազմակերպման և վերակազմավորման 

վերաբերյալ որոշակի դրույթներ, նույնպես ընդունվել է 2018 թվականին:234 

2016 և 2017 թվականներին, 2001 թվականի ՔԾՕ-ում235 որոշ փոփոխություններ 

կատարելուց հետո, ընդունվել են մի քանի կարևոր ենթաօրենսդրական ակտ, որոնք 

վերաբերում են քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն236, քաղաքացիական 

                                                           
232  ««Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

2018 թվականի մարտի 23-ի ՀՕ-209-Ն օրենք: 

233  Համապատասխան ենթաօրենսդրական ակտը ներկայացվել է տեղեկատվության հավաքագրման վերջնաժամկետից՝ 2018 

թ.-ի դեկտեմբերի 31-ից հետո:   

234   «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» 2018 թվականի մարտի 23-ի ՀՕ-207-Ն օրենք: 

235  «ՔԾՕ-ում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 2014 թվականի հունիսի 21-ի ՀՕ-104-Ն օրենքով 

փոփոխված՝ 2001 թվականի դեկտեմբերի 4-ի ՔԾՕ: Այս փոփոխություններն ուժի մեջ են մտել 2017 թվականի հունվարի 1-

ին: 

236  ՔԾԽ-ի՝ «Քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագիր ստանալու համար թեստավորում 

անցկացնելու և քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու կարգը սահմանելու մասին» 2010 

թվականի հոկտեմբերի 12-ի որոշումը փոփոխող 2016 թվականի դեկտեմբերի 1-ի թիվ 994-Ն որոշում: 
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ծառայության բարձրագույն թափուր պաշտոն237 և քաղաքացիական այլ պաշտոններ 

զբաղեցնելու համար մրցույթների կազմակերպմանը238: 

2018 թվականի ՔԾՕ-ի և 2018 թվականի ՀԾՕ-ի ենթաօրենսդրական ակտերի մեծ մասը 

ներկայացվել է 2018թ.-ի վերջին, մասամբ էլ 2019թ.-ին 

«Քաղաքացիական ծառայության բարեփոխումների 2015-2018 թվականների 

ռազմավարության» իրականացման վերաբերյալ մոնիթորինգի զեկույցները հասանելի չեն, իսկ 

նոր ռազմավարության մշակման գործընթացը դեռևս չի մեկնարկել: 

«Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքը (ԿԿՀՕ) ընդունվել է 

2017 թվականի հունիսի 9-ին239՝ «Ազդարարների պաշտպանության մասին» օրենքի հետ 

համատեղ (ԱՊՕ)240: ԿԿՀ-ը կփոխարինի գործող Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց 

էթիկայի հանձնաժողովին (ԲՊԱԷՀ): 2017 թվականին սահմանվել են վարչական տույժեր241՝ 

գույքի հայտարարագրման կարգավորումները (ուշ ներկայացնելը և (կամ) կեղծ տվյալներ 

ներկայացնելը և այլն) խախտելու համար, ինչպես նաև քրեական պատիժներ՝ գույքի 

հայտարարագրերը դիտավորությամբ չներկայացնելու, հայտարարագրման ենթակա տվյալը 

թաքցնելու կամ կեղծ տվյալ ներկայացնելու համար242: Այդ նույն տարվա ընթացքում 2011 

թվականին ՀՔՕ-ում243 կատարված փոփոխություններով ԲՊԱԷՀ-ին տրվել է իր 

իրավասությունների շրջանակում վարչական վարույթ հարուցելու լիազորություն: 

2015-2018 թվականների հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականացման 

վերաբերյալ 2017 թվականին կազմված մոնիթորինգի զեկույցը ցույց է տալիս, որ կատարվել է 

աշխատանքների զգալի մասը: Նոր ռազմավարության մշակման համար ակնկալվում է ԿԿՀ-ի 

ստեղծումը: 

                                                           
237  ՔԾԽ-ի՝ «Քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն և գլխավոր թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար մրցույթ 

անցկացնող մրցութային հանձնաժողովների աշխատակարգը հաստատելու մասին» 2010 թվականի հոկտեմբերի 12-ի թիվ 

818-Ն որոշումը փոփոխող 2017 թվականի փետրվարի 2-ի թիվ 74-Ն որոշում: 

238  ՔԾԽ-ի՝ «Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու կարգը 

սահմանելու մասին» 2002 թվականի հունիսի 13-ի թիվ 17-Ն որոշումը փոփոխող 2017 թվականի հոկտեմբերի 11-ի թիվ 770-

Ն որոշում: 

239  «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին»  2017 թվականի հունիսի 9-ի ՀՕ-96-Ն օրենք: 

240  «Ազդարարման համակարգի մասին» 2017 թվականի հունիսի 9-ի ՀՕ- 97-Ն օրենք: 

241  «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 2017 թվականի 

հունիսի 9-ի ՀՕ-106-Ն օրենք, 169.28 հոդված:  

242  «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 2017 

թվականի հունիսի 9-ի ՀՕ-102-Ն օրենք, Քրեական օրենսգրքի 314.2 և 314.3 հոդվածները փոփոխող 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ: 

243  «Հանրային ծառայության մասին» 2017 թվականի հունիսի 9-ի ՀՕ-98 օրենքով փոփոխված «Հանրային ծառայության 

մասին» 2011 թվականի մայիսի 26-ի ՀՕ-172-Ն օրենք: 
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2. ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  

Այս վերլուծությունը ներառում է հանրային ծառայության և մարդկային ռեսուրսների 

կառավարման ոլորտի վեց սկզբունք, որոնք դասակարգվում են երկու հիմնական պահանջի 

համաձայն: Այն ներառում է յուրաքանչյուր սկզբունքի հիման վրա գնահատելու համար 

օգտագործված ցուցանիշների, այդ թվում՝ ենթացուցանիշների244 ամփոփ վերլուծությունը, 

ինչպես նաև յուրաքանչյուր սկզբունքի դեպքում ընթացիկ իրավիճակի գնահատումը: 

Յուրաքանչյուր հիմնական պահանջի մասով ներկայացվում են կարճաժամկետ և 

միջնաժամկետ առաջարկություններ: 

Քաղաքացիական ծառայության քաղաքականությունը, 
ինստիտուցիոնալ և իրավական դաշտը 

Հիմնական պահանջը. հստակ սահմանված է հանրային ծառայության շրջանակը և 

գործնականում կիրառվում է այնպես, որ ապահովվի պրոֆեսիոնալ հանրային 

ծառայության քաղաքականության, իրավական դաշտի և ինստիտուցիոնալ 

կառուցվածքի առկայությունը: 

Այս հիմնական պահանջի մասով Հայաստանի կատարողականի գնահատման 

ցուցանիշների արժեքները ներկայացված են ստորև։ 

 

Ցուցանիշները 0 1 2 3 4 5 

Հանրային ծառայության ոլորտում մարդկային ռեսուրսների 

պրոֆեսիոնալ կառավարման համար քաղաքականության, 

իրավական դաշտի և ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի 

համապատասխանությունը 

      

Հանրային ծառայության գործունեության շրջանակի 

համապատասխանությունը 

      

Պայամանական նշան՝         Ցուցանիշի արժեքը 

                                                           
244  ՏՀԶԿ (2018 թվական), ՍԻԳՄԱ, «Հանրային կառավարման սկզբունքների մեթոդաբանական համակարգը», ՏՀԶԿ 

հրատարակչություն, Փարիզ, http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-
Public-Administration-ENP- Countries-May-2018.pdf. Այս մեթոդաբանությունը այն ցուցանիշների հետագայում մշակված 

առավել մանրամասն ներկայացված մասնագիր է, որոնք օգտագործվել են Հանրային կառավարման սկզբունքների 

հիման վրա ընթացիկ իրավիճակը գնահատելու համար: 

http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-ENP-Countries-May-2018.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-ENP-Countries-May-2018.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-ENP-Countries-May-2018.pdf
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Սկզբունքների վերլուծությունը 

Սկզբունք 1. Սահմանվել և գործնականում են կիրառվում են պրոֆեսիոնալ ու 
կանոնակարգված հանրային ծառայության քաղաքականությանն ու օրենսդրական 
շրջանակը. ինստիտուցիոնալ կառուցվածքով ստեղծվում է հանրային ծառայության ոլորտում 
մարդկային ռեսուրսների հետևողական և արդյունավետ կառավարման գործելակերպերի 
ապահովման հնարավորություն: 

2018 թվականի ՔԾՕ-ով Կառավարությունը, Վ-ը և առաջին ՓՎ-ը սահմանվում են 

որպես քաղաքացիական ծառայության պետական մարմիններ245: Առաջին ՓՎ-ը 

Կառավարության անդամ է և, համապատասխանաբար, կանոնավոր մասնակցում է 

Կառավարության նիստերին246: 2018 թվականի ՔԾՕ-ի համաձայն՝ քաղաքացիական 

ծառայողների իրավունքների իրականացման պայմաններն ու ընթացակարգերը պետք է 

ընդունվեն Կառավարության կողմից, իսկ ՄՌԿ-ի առանձին ընթացակարգերը պետք է 

ընդունվեն Առաջին ՓՎ-ի կողմից: 

2018 թվականի ՔԾՕ-ով ստեղծվում է ՔԾԳ247՝ որպես քաղաքացիական ծառայության 

կենտրոնական համակարգող ստորաբաժանում: ՔԾԳ-ը ստանձնում է 2001 թվականի ՔԾՕ-

ով ստեղծված ՔԾԽ-ի գործառույթները և հաշվետու է Առաջին ՓՎ-ին, Վ-ին և 

Կառավարությանը: 2018 թվականի ՔԾՕ-ով ՔԾԳ-ին վերապահված իրավասությունների 

շարքում առանձնակի կարևորվում է քաղաքականության մշակումը և մոնիթորինգը, իսկ 

որոշ կարևոր ՄՌԿ գործառույթներ, մասնավորապես՝ ծառայողների ընտրության 

գործընթացի կազմակերպման, վերապատրաստման և կարգապահական ընթացակարգերի 

հետ կապված գործառույթները վերապահվել են քաղաքացիական ծառայության 

մարմինների ՄՌԿ ստորաբաժանումներին: ՔԾԳ-ը շարունակում է իրականացնել ՔԾԽ-ի՝ 

համապատասխան իրավական ակտերի նախագծեր մշակելու իրավասությունը, որն այժմ 

վերաբերում է ամբողջ հանրային ծառայությանը248: Չնայած այն հանգամանքին, որ ՔԾԽ-ը 

կարող էր ընդունել ենթաօրենսդրական ակտեր, ՔԾԳ-ը պետք է նախագծերը ներկայացնի 

համապատասխան պետական մարմնի (Վ, Կառավարություն կամ Առաջին ՓՎ) 

քննարկմանը: Չնայած հանրային ծառայության և քաղաքացիական ծառայության 

քաղաքականության մշակման գործում այս տեխնիկական դերին՝ ՔԾԳ-ի ղեկավարը 

քաղաքացիական ծառայող չէ, այլ նշանակված պետական պաշտոնատար անձ249, ինչպես 

                                                           
245  2018 թվականի ՔԾՕ, 3-րդ հոդված: 

246  «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» օրենք, 2-րդ և 10-րդ հոդվածներ: 

247  2018 թվականի ՔԾՕ, 38-րդ հոդված: 

248  2018 թվականի ՔԾՕ, 38-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետ: 

249  2018 թվականի ՀԾՕ, 6-րդ հոդվածի 4-րդ կետ:  
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ՔԾԽ-ի դեպքում250: Մյուս կողմից, 2018 թվականի ՔԾՕ-ով ՔԾԳ-ը իրավասու է մշակել 

պետական մարմիններում աշխատանքի վարձատրության քաղաքականությունը251 և 

պահպանում է հանրային մարմիններից քաղաքացիական ծառայության հետ կապված 

անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու իրավունքը: 

2015 թվականին ընդունված՝ Քաղաքացիական ծառայության բարեփոխումների 

2015-2018 թվականների ռազմավարությունը ներառում է ամբողջ քաղաքացիական 

ծառայությունը: Փաստաթուղթն ունի մի քանի կարևոր թերություն. Քաղաքացիական 

ծառայության վիճակի վերլուծությունը, որը պետք է ընկած լինի բարեփոխումների 

նպատակների հիմքում, թերի է, նպատակները, միջոցառումներն ու թիրախներն ունեն 

ընդհանրական և ֆորմալ բնույթ, միջոցառումներից շատերի համար բյուջեն նշված չէ: 

Ռազմավարության իրականացման առնչությամբ առկա չէ պարբերաբար մոնիթորինգ 

իրականացնելու վերաբերյալ որևէ զեկույց, իսկ նոր ռազմավարության մշակման 

գործընթացը դեռևս չի մեկնարկել: 

Հանրային ծառայության և օրենսդրական ծառայության ոլորտը կարգավորող 

հիմնական օրենսդրական ակտերն են 2018 թվականի ՀԾՕ-ը, 2018 թվականի ՔԾՕ-ը, 

ՊՊՊԾՊԶԱՎՕ-ը252, Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին 

ՀՀ օրենքը253  և Աշխատանքային օրենսգիրքը254: Բացի այդ, ԿԿՀՕ-ով սահմանվում է 

հանրային ծառայության ոլորտում բարեվարքության և կոռուպցայի դեմ պայքարի 

խթանման ընդհանուր ինստիտուցիոնալ շրջանակը: Առանձին ասպեկտների255 հետ 

կապված այլ օրենսդրական ակտերը լրացնում են այս հիմնական օրենսդրությունը: 

Գնահատման ժամանակահատվածում իրականացման հետ կապված ակտերի մեծ մասը 

դեռևս թերի էին՝ չնայած այն հանգամանքին, որ 2018 թվականի ՔԾՕ-ը արդեն է մի քանի 

ամիս գտվում է ուժի մեջ: 

Քաղաքացիական ծառայության օրենքի և ենթաօրենսդրական ակտերի միջև 

հավասարակշռությունը որոշ ոլորտներում անհամարժեք է: Օրինակ՝ քաղաքացիական 

ծառայողների (քաղաքացիական ծառայության ղեկավար և մասնագիտական 

                                                           
250  2001 ՔԾՕ, 38-րդ հոդված, և 2001 ՀԾՕ, 4-րդ հոդվածի 8-րդ կետ ու 4-րդ հոդվածի 10-րդ կետ: 

251  2018 թվականի ՔԾՕ, 38-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 4-րդ ենթակետ: 

252  «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» 2013 թվականի դեկտեմբերի 12-ի ՀՕ-157-Ն 

օրենքը, որը փոփոխվել է 2017թվականի հունիսի 9-ին: 

253  Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին 2018 թվականի մարտի 23-ի ՀՕ-207-Ն օրենքը:  

254  «Աշխատանքային օրենսգիրք», 2004 թվականի դեկտեմբերի 14-ի թիվ ՀՕ-124-Ն: 

255  Սա, ի թիվս այլնի, վերաբերում է 2018 թվականի մարտի 23-ի «Կառավարչական իրավահարաբերությունների 

կարգավորման մասին» օրենքին (որը ներառում է հանրային մարմինների վերակազմակերպման և 

վերակազմավորման վերաբերյալ դրույթներ) և Քրեական օրենսգրքին: 
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պաշտոնների)256 միայն երկու մեծ մասնագիտական խմբերի կազմամբ ենթաօրենսդրական 

ակտերի համար ստեղծվում է քաղաքացիական ծառայության կառուցվածքը սահմանելու 

չափից շատ ազատություն: 

Օրենքի և ենթաօրենսդրական ակտերի միջև մեկ այլ անհավասարակշռություն 

կապված է կարգապահական ընթացակարգերի հետ, քանի որ Օրենքում առկա չէ 

իրավախախտումների կամ այն քաղաքացիական ծառայողների հիմնական իրավունքները, 

որոնց նկատմամբ քննություն է իրականացվում: Ավելին, 2018 թվականի ՔԾՕ-ով և 

«Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենքով 

վերակազմակերպման ու վերակազմավորման ընթացակարգերի կարգավորումը 

բավականաչափ հստակ չէ՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այս ընթացակարգերը 

կարող են հանգեցնել պաշտոնից ազատման կամ ծառայության դադարեցման: Օրենքում 

նշված է միայն որոշում կայացնող մարմինը257: Որևէ նշում չկա առաջարկների մշակման և 

հաստատման համար պատասխանատու տեխնիկական մարմնի վերաբերյալ: Սրանով չի 

ապահովվում օբյեկտիվ տեխնիկական չափորոշիչների կիրառումը: 

2001 թվականի ՔԾՕ-ով նախատեսվում էր վարչական բողոք ներկայացնելու 

հնարավորություն միայն մրցույթի և ատեստավորման արդյունքների հետ համաձայն 

չլինելու դեպքում258: 2018 թվականի ՔԾՕ-ով հստակեցվել են այս կարգավորումները՝ 

ավելացնելով վարչական բողոք ներկայացնելու իրավունքը անհատական կատարողականի 

գնահատումների259, կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ 

որոշումների, ինչպես նաև քաղաքացիական ծառայության պաշտոնից ազատման կամ 

ծառայության դադարեցման հանգեցնող որոշումների260 հետ համաձայն չլինելու դեպքում: 

2018 թվականի ՔԾՕ-ով դատական կարգով բողոքարկելու իրավունքը սահմանվել է վերջին 

երեք դեպքերում, ինչպես նաև աշխատանքի ընդունման և առաջխաղացման դեպքում261: 

Հետևաբար, պարզ չէ, թե քաղաքացիական ծառայողը դատական կարգով բողոքարկել 

կարող է այն դեպքերում, երբ համաձայն չէ մրցույթների արդյունքների, կատարողական 

գնահատումների262 թե հորիզոնական տեղափոխումների վերաբերյալ կայացված 

որոշումների հետ: 

                                                           
256  2018 թվականի ՔԾՕ, 6-րդ հոդված: 

257  Նույն տեղում, 23-րդ հոդվածի 2-րդ կետ և 23-րդ հոդվածի 3-րդ կետ: 

258  Նույն տեղում, 14-րդ հոդվածի 9-րդ կետի 1-ին ենթակետ և 19-րդ հոդվածի 13-րդ կետ: 

259  Նույն տեղում, 18-րդ հոդված: 

260  2018 թվականի ՔԾՕ, 21-րդ հոդվածի 11-րդ կետ: 

261  Նույն տեղում, 10-րդ հոդվածի 21-րդ կետ: 

262  Նույն տեղում, 21-րդ հոդվածի 16-րդ կետ: 
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Ընտրված հինգ կազմակերպությունում263 կատարված վերլուծությունը ցույց է տալիս, 

որ ՄՌԿ ստորաբաժանումներն ունեն երեքից վեց աշխատակից և նրանց ուշադրության 

կենտրոնում անձնակազմի կառավարումն է: Ընտրված կազմակերպությունում միայն մեկ 

ստորաբաժանում է կառույցի ղեկավարին տրամադրում ՄԿ-ի վերաբերյալ քանակական 

տվյալներ պարունակող հաշվետվություններ: Անձնակազմի վերաբերյալ հիմնական 

երկարատև կանխատեսումները կազմվում են բյուջետային գործընթացում և կապված են 

միջնաժամկետ ծախսերի կառուցվածքի մշակման գործընթացի հետ: Սակայն դեռևս 

բացակայում է անձնակազմի պատշաճ պլանավորումը: Ընտրված կազմակերպություններից 

և ոչ մեկը չի մշակել անձնակազմի պլաններ: ՄՌԿ ստորաբաժանումների ղեկավարները 

հաշվետվություն են ներկայացնում գլխավոր քարտուղարին կամ յուրաքանչյուր կառույցում 

գործող համարժեք պաշտոնը զբաղեցնող անձին: Բոլոր դեպքերում, բացի մեկից, ՄՌԿ 

ստորաբաժանման անձնակազմը 2017 թվականին մասնակցել է համապատասխան 

վերապատրաստման դասընթացների: Սակայն, միայն երկու դեպքում է ՄՌԿ 

ստորաբաժանման անձնակազմը մասնակցել ՄՌԿ մասնագիտական ցանցի 

աշխատանքներին264: 

Քաղաքացիական ծառայության և հանրային ծառայության վերաբերյալ 

վերլուծական տվյալների հասանելիությունը շատ սահմանափակ է: 2016 և 2017 

թվականներին ՔԾԳ-ի կողմից կազմված աշխատանքների տարեկան զեկույցները 

բաղկացած են միայն իրականացված աշխատանքների ցանկից՝ ներառելով որոշ հիմնական 

վիճակագրական տվյալներ: Ստացված արդյունքների կամ ներկայացման հաջորդ ժամկետի 

համար արված առաջարկությունների վերաբերյալ որևէ եզրակացություն առկա չէ: 

ՔԾԳ-ը մշակում է նոր ՄՌԿՏՀ-ի վերաբերյալ հայեցակարգ, հետևաբար, 

տեղեկատվական տեխնոլոգաների (ՏՏ) առկա հարթակը չի համապատասխանեցվել նոր 

օրենսդրությանը: Քանի դեռ չի գործում նոր համակարգը, սա կսահմանափակի ՔԾԳ-ի՝ 

կենտրոնական մակարդակով քաղաքացիական ծառայությանն առնչվող տվյալները 

վերլուծելու կարողությունը: Այս իրավիճակն անհամատեղելի է 2018 թվականի ՔԾՕ-ով 

պահանջվող՝ ՄՌԿ որոշ տվյալների էլեկտրոնային կառավարման դրույթների, հատկապես 

աշխատակիցների ընտրությանն առնչվող դրույթների հետ: Միայն ՄՌԿ տվյալների 

սահմանափակ հասանելիությունը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ 

                                                           
263  Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարություն, Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե, Սոցիալական ապահովության ծառայություն և 

Վիճակագրական կոմիտե: 

264  Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ինչպես նաև Սոցիալական ապահովության պետական 

ծառայություն: 
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բարեփոխումների հետ կապված որոշ աշխատանքների ծրագրման գործընթացի վրա: ՄՌԿ 

ստորաբաժանումներն օգտագործում են կենտրոնական տեղեկատվական հարթակի հին 

տարբերակը, չնայած 2018 թվականի ՔԾՕ-ն ուժի մեջ մտնելուց հետո ՔԾԳ-ը առնչություն 

չունի դրա հետ: Տվյալների բազայում առկա չեն քաղաքացիական ծառայողների կողմից 

նախկինում զբաղեցված պաշտոնների, աշխատավարձի կամ անհատական 

կատարողականի գնահատումների արդյունքների վերաբերյալ տվյալներ265: Առկա ՏՏ 

հարթակը չի փոխգործակցում աշխատավարձի հաշվարկման տեղեկատվական 

համակարգի հետ: Փոխարենը, թարմացված հաստիքացուցակները յուրաքանչյուր ամիս 

կազմվում են ՄՌԿ ստորաբաժանման կողմից և ուղարկվում Ֆինանսների 

նախարարություն (ՖՆ)՝ յուրաքանչյուր մարմնի հաշվապահական հաշվառման մարմնի 

միջոցով: 

 Հաշվի առնելով վերևում վերլուծված գործոնները՝ հանրային ծառայության 

ոլորտում մարդկային ռեսուրսների պրոֆեսիոնալ կառավարման քաղաքականության, 

իրավական դաշտի և ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի համապատասխանության ցուցանիշի 

արժեքը 1 է: 

 

                                                           
265  Նույնը: 
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Հանրային ծառայության ոլորտում մարդկային ռեսուրսների պրոֆեսիոնալ կառավարման 

քաղաքականության, իրավական դաշտի և ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի 

համապատասխանությունը 

Այս չափանիշով չափվում է, թե որքանով են ձևավորված քաղաքականությունը, իրավական 

դաշտը և ինստիտուցիոնալ կարողությունները, ու որքանով է հնարավոր ամբողջ 

հանրային ծառայության ոլորտում մարդկային ռեսուրսների կառավարման (ՄՌԿ) 

հետևողական գործելակերպերի ապահովումը, ինչպես նաև գնահատվում է, թե արդյոք 

քաղաքականություններն իրականացվում, իսկ օրենքները կիրարկվում են 

քաղաքացիական ծառայության պատշաճ կառավարումն ապահովելու նպատակով, 

օրինակ՝ քաղաքացիական ծառայության գործող տվյալների բազա, տվյալների 

հասանելիություն ու օգտագործում և այլն:  

Ցուցանիշի ընդհանուր արժեքը  0 1 2 3 4 5 

Ենթացուցանիշները Միավորները 

1. Քաղաքացիական ծառայության պետական պատասխանատվության 

սահմանումը 
2/2 

2. Հանրային ծառայության քաղաքականության փաստաթղթերի որակը 1/4 

3. Հանրային ծառայության քաղաքականության իրականացումը և 

մոնիթորինգը 
0/4 

4. Օրենքի և ենթաօրենսդրական ակտերի միջև ճշգրիտ 

հավասարակշռությունը 
0/2 

5. Քաղաքացիական ծառայությունում ծառայության վերաբերյալ 

որոշումները բողոքարկելու իրավունքը 

2.5/4 

6. Կենտրոնական և իրավազոր համակարգող մարմնի առկայությունը 2/4 

7. Քաղաքացիական ծառայության մարմիններում ՄՌԿ 

ստորաբաժանումների պրոֆեսիոնալիզմը 

1/2 

8. ՄՌ գործող տվյալների բազայի առկայությունը, որում պարունակվում են 

քաղաքացիական ծառայության վերաբերյալ տվյալներ 

0/4 

9. Քաղաքացիական ծառայության վերաբերյալ տվյալների 

հասանելիությունը և օգտագործումը 

1/5 

Ընդամենը266   9.5/31 

2018 թվականի ՔԾՕ-ով քաղաքացիական ծառայության համար պետական 

պատասխանատվությունը վերապահված է Վ-ին, ՓՎ-ին և Կառավարությանը: ՔԾԽ-ը 

փոխարինվել է ՔԾԳ-ով, որով ընդլայնվել է քաղաքականության մշակման և մոնիթորինգի, 

այդ թվում՝ վարձատրության քաղաքականության մշակման իրավասության շրջանակը, իսկ 

ՄՌԿ-ի որոշ կարևոր գործառույթներ վերապահվել են ՄՌԿ ստորաբաժանումներին: 

Սակայն, ՄՌ վերլուծության և պլանավորման վերաբերյալ տվյալները բավականին քիչ են, 

իսկ այս առնչությամբ բարեփոխումների գործընթացը դժվարանում է ներկայումս ՄՌԿՏՀ-ի 

                                                           
266  Միավորների փոխարկման միջակայքերը՝ 0-5=0, 6-10=1, 11-15=2, 16-20=3, 21-25=4, 26-31=5: 
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կենտրոնական կառավարման բացակայությամբ, իսկ նոր ՏՏ հարթակի մշակումը դեռևս 

հայեցակարգային փուլում է: 

Սկզբունք 2. Հանրային ծառայության շրջանակը համարժեք է, հստակ սահմանված և 
գործնականում կիրառելի 
 

Հորիզոնական շրջանակը267, որը սահմանվել է 2018 թվականի ՔԾՕ-ում268, ավելի լայն 

է և հստակ՝ ի տարբերություն 2001 թվականի ՔԾՕ-ի269: 2018 թվականի օրենքի համաձայն՝ 

ոլորտում ընդգրկվում են ոչ միայն Նախագահի աշխատակազմը, Կառավարությունը, 

նախարարությունները, նախարարությունների ենթակայության տակ գտնվող հանրային 

մարմինները և մարզպետարանները, այլև Ազգային ժողովի որակավորված 

աշխատակիցները, դատական մարմինները (բացառությամբ դատավորների), ՎԱ-ը, 

դատախազությունը (բացառությամբ դատախազների), քննչական մարմինները, անկախ 

պետական մարմինները, ինքնավար մարմինները և Մարդու իրավունքների պաշտպանի ու 

Հաշվեքննիչ պալատի աշխատակազմը, չնայած հատուկ օրենսդրության կիրառմամբ 

հնարավոր են բացառություններ: Ըստ ընտրված տվյալների՝ 2017 թվականի վերջին, 

աշխատակիցների ընդհանուր թվի նկատմամբ քաղաքացիական ծառայողների 

քանակական հարաբերակցությունը բարձր է եղել նախարարություններում և դրանց 

ենթակայության տակ գտնվող հանրային մարմիններում270, մինչդեռ այն զգալիորեն տարբեր 

է եղել այլ հանրային կառույցներում (Գծապատկեր 1): Սա համապատասխանում է 2001 

թվականի ՔԾՕ-ով սահմանված քաղաքացիական ծառայության սահմանափակ 

շրջանակին: Վերջին տվյալները ցույց են տալիս, որ ընդհանուր առմամբ հանրային 

ծառայության ոլորտում աշխատակիցների 18%-ը ունեցել են քաղաքացիական ծառայողի 

կարգավիճակ271: 

                                                           
267  ՏՀԶԿ (2016 թվական), ՍԻԳՄԱ, «Հանրային կառավարման սկզբունքները. ԵՀՔ երկրների համար շրջանակը», ՏՀԶԿ, 

Փարիզ, էջ 23, ՍԻԳՄԱ-ն տալիս է հանրային ծառայության հորիզոնական ոլորտի իր սահմանումը. 1) 

նախարարություններ և վարչական մարմիններ, որոնք անմիջապես հաշվետու են կենտրոնական կառավարությանը, 

վարչապետ կամ նախարարներ (օրինակ՝ քաղաքացիական ծառայությունը, եթե հստակ լինենք), 2) խորհրդարանի և 

պետության ղեկավարի աշխատակազմերը, և 3) սահմանադրական ու մյուս անկախ մարմինները, որոնք հաշվետու են 

կառավարությանը: Հանրային ծառայության ոլորտը, այսպիսով, չի ներառում տեղական կառավարման մակարդակում 

գործող կառույցներն ու հանրային ծառայության հատուկ տեսակները, ընտրվող կամ պետական մակարդակով 

նշանակվող պաշտոնատար անձանց կամ վարչական մարմինների օժանդակ անձնակազմը, 

http://www.sigmaweb.org/publications/Principles-ENP-Eng.pdf: 

268  2018 թվականի ՔԾՕ, 2-րդ հոդված: 

269  2001 թվականի ՔԾՕ, 4-րդ հոդված: 

270  Քանակական հարաբերակցությունը հետևյալն է. մոտ 67%՝ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների 

նախարարությունում (ընդհանուր 300 անձից բաղկացած անձնակազմում 200 քաղաքացիական ծառայող [այս դեպքում 

տրամադրվել են միայն մոտավոր տվյալներ]), 68%-ը՝ Կադաստրում (ընդհանուր 783 աշխատակիցներից 535՝ 

քաղաքացիական ծառայողներ) և 88%-ը՝ Պետական վիճակագրական կոմիտեում (ընդհանուր 360 աշխատակիցներից 

317-ը՝ քաղաքացիական ծառայողներ): 

271  ԵԱՀԿ (Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպություն) (2017 թվական), «Հայաստանի 

հանրային ծառայությունում կատարված բարեփոխումների գնահատում», 2017 թվականի հունվար, ԵԱՀԿ, Վիեննա, էջ 

5: 

http://www.sigmaweb.org/publications/Principles-ENP-Eng.pdf
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Այնուամենայնիվ, հանրային ծառայողների որոշ առանձին խմբերի կարգավիճակը 

պարզ չէ, որի պատճառը 2018 թվականի ՔԾՕ-ի և 2018 թվականի ՀԾՕ-ի միջև 

փոխկապակցվածության բացակայությունն է: 2018 թվականի ՔԾՕ-ն թերևս ներառում է 

քաղաքացիական ծառայությունում աշխատող պետական ծառայողների որոշ խմբեր, 

նույնիսկ եթե նրանց վրա կարող է տարածվել հատուկ օրենսդրությունը: Այսպիսի խմբերի 

թվին են դասվում ոստիկանության ծառայողները, փրկարար ծառայությունը, 

քրեակատարողական ծառայությունը, իրավապահ մարմինները, դիվանագիտական 

ծառայությունը, քննչական և հետախուզական ծառայությունների պաշտոնները, մաքսային 

ծառայությունը, հարկային վարչարարության համակարգում հետախուզական 

գործառույթներով պաշտոնները, դատական կարգադրիչները և դատական իշխանության 

այլ օժանդակ անձնակազմ272: Այնուամենայնիվ, 2018 թվականի ՀԾՕ-ում քաղաքացիական 

ծառայությունը տարանջատվում է հատուկ ծառայություններից և դիտարկվում է որպես 

առանձին կատեգորիա273: 

Ինչպես նշվել է «Հաշվետվողականություն» գլխում, քաղաքականության որոշ 

ոլորտներում լայն տարածում ունեն մասնավոր իրավունքի հիման վրա գործող 

հիմնադրամները: Քանի որ դրանք գործունեություն են ծավալում պետական կառավարման 

համակարգի շրջանակից դուրս, ՀԾՕ-ի կամ ՔԾՕ-ի կարգավորումը չի տարածվում դրանց 

աշխատակիցների վրա: Այս դեպքում հանրային ծառայության շրջանակն էլ ավելի անորոշ է 

դառնում: 

                                                           
272  «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք, 32-րդ հոդված, 44-րդ հոդվածի 4-րդ կետ և 44-րդ հոդվածի 5-րդ կետ: 

273  «Հանրային ծառայության մասին» օրենքի 3-րդ հոդվածի 3-րդ կետը ներառում է հանրային ծառայողների ցանկը, որում 

դատական ծառայությունը, դիվանագիտական ծառայությունը, մաքսային ծառայությունը, հարկային ծառայությունը, 

փրկարար ծառայությունը, ոստիկանությունում ծառայությունը, քրեակատարողական ծառայությունը, դատական 

ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունն ու դատական կարգադրիչների ծառայությունը դիտարկվում է 

քաղաքացիական ծառայությունից առանձին: 
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Գծապատկեր 1. 2017 թվականի վերջին ընտրված հանրային մարմիններում քաղաքացիական 
ծառայողների քանակական հարաբերակցությունը 

 

Աղբյուրը՝ ՔԾԳ 

 

Թե՛ հանրային ծառայության, թե՛ քաղաքացիական ծառայության ուղղահայաց274 

շրջանակի վերին եզրագիծը հստակ սահմանված է 2018 թվականի ՀԾՕ-ում: Դրանով 

հստակ տարբերակվում է հանրային ծառայությունը այլ հանրային պաշտոններից, որոնք 

զբաղեցվել են քաղաքական գործընթացների կամ հայեցողական որոշումների 

հետևանքով275: Հանրային ծառայությունը (2018 թվականի ՀԾՕ-ով սահմանված պետական 

ծառայությունը և համայնքային ծառայությունը) սահմանվում է որպես մասնագիտական 

գործունեություն, որն ուղղված է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

պետական մարմիններին վերապահված լիազորությունների իրականացմանը։ Այն, ի թիվս 

այլ հանրային ծառայողների, ներառում է քաղաքացիական ծառայությունը: Նույն 

դրույթներով սահմանվում է, որ հանրային ծառայության պաշտոնն արժանիքահեն, 

քաղաքական չեզոքություն և մասնագիտական չեզոքություն պահանջող հաստիքային 

միավոր է: Հանրային ծառայության շրջանակից դուրս մյուս հանրային պաշտոնները 

զբաղեցնելու համար կարող է պահանջվել պետական մակարդակով ընտրության 

կազմակերպում կամ նշանակում: 2018 թվականի ՀԾՕ-ով276 այս պաշտոնները 

դասակարգվում են հետևյալ տեսակների՝ քաղաքական, վարչական, ինքնավար և 

                                                           
274  Ինչպես նշվել է ՏՀԶԿ (2016 թվական), ՍԻԳՄԱ, «Հանրային կառավարման սկզբունքները. ԵՀՔ երկրների համար 

շրջանակը» զեկույցում, ՏՀԶԿ, Փարիզ, էջ 23, http://www.sigmaweb.org/publications/Principles-ENP-Eng.pdf: 

275  Նույն տեղում, 3-րդ հոդված: 

276  Նույն տեղում, 4-8-րդ հոդվածներ: 

Հաշվեքննիչ պալատ 

 

 

Էներգետիկայի ոլորտը կարգավորող գերատեսչություն 

 

 

Հեռահաղորդակցության ոլորտը կարգավորող 

 գերատեսչություն 

 

Ավիացիայի ոլորտը կարգավորող գերատեսչություն 

 

 

Վարչապետի աշխատակազմ 

 

 

Նախագահի աշխատակազմ 

 

Պետական եկամուտների կոմիտե (Հարկային և  

Մաքսային ծառայություն) 

 

  

Մարդու իրավունքների պաշտպան 

 

 

Ազգային ժողովի աշխատակազմ 
 

http://www.sigmaweb.org/publications/Principles-ENP-Eng.pdf
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հայեցողական, ինչպես նաև այն ներառում է հստակ սահմանումներ և յուրաքանչյուր 

դեպքում առանձին պաշտոնների թվարկում: Պետական խորհրդականները և այլ 

հայեցողական պաշտոնները չեն ընդգրկվել քաղաքացիական ծառայության շրջանակում277, 

և այդպիսի պաշտոններ զբաղեցնող անձինք կարող են փոխարինվել իրենց անմիջական 

ղեկավարի փոփոխության դեպքում:  2018 թվականի ՀԾՕ-ը ներառում է խորհրդականի 

պաշտոնի համար պաշտոնի անձնագիրը կազմելու պարտավորությունը, այդ թվում՝ 

բարձրագույն կրթություն և հանրային ոլորտում կամ համապատասխան ոլորտներում 

աշխատանքային ստաժ278: 

Քաղաքացիական ծառայության շրջանակի ստորին եզրագիծն ուղղակիորեն չի 

դիտարկվում 2018 թվականի ՔԾՕ-ում, իսկ 2018 թվականի ՀԾՕ-ում առկա կարգավորումը 

այնքան էլ պարզ չէ279: Մասնավորապես, 2018 թվականի ՀԾՕ-ով սահմանվում է, որ 

տեխնիկական սպասարկում իրականացնելու հետ կապված աշխատանքային 

հարաբերությունները կարգավորվում են աշխատանքային օրենսդրությամբ: Սակայն 

մասնավորեցված չէ, թե ինչ հանձնարարություններ է  նախատեսում տեխնիկական 

աջակցությունը: Քանի որ ՔԾՕ 2018-ը քաղաքացիական ծառայության ամենացածր 

դասակարգային պաշտոնները զբաղեցնելու համար որպես չափանիշ սահմանում է միայն 

միջնակարգ կրթությունը, ուստի քաղաքացիական ծառայության գործառույթների և 

տեխնիկական աջակցության գործառույթների միջև սահմանները անորոշ են280: 

2018 թվականի ՔԾՕ-ով կարգավորվում է առանձին դեպքերում (օրինակ՝  հղիության 

և ծննդաբերության արձակուրդի, զինվորական ծառայության, վերապատրաստման, 

գործուղումների դեպքում առաջացած թափուր պաշտոնի և այլն) ժամկետային 

աշխատանքային պայմանագիր կնքելու միջոցով քաղաքացիական ծառայության թափուր 

պաշտոնները զբաղեցնելու հնարավորությունը՝ առանց ժամկետի նախանշման, ինչպես 

նաև օրենսդրությամբ սահմանված այլ դեպքերում, որոնք մանրամասն ներկայացված չեն 

2018 թվականի ՔԾՕ-ում281: ՔԾՕ-ի համաձայն՝ ներկայումս գոյություն ունեն շատ այդպիսի 

պայմանագրեր, որի պատճառը ծառայության ժամանակավոր կասեցումն է, և դրանցում 

ներառված են տարբեր գործառույթներ, այդ թվում՝ օրենսդրության մշակում: Այսպիսի 

                                                           
277  Նույն տեղում, 4-րդ և 8-րդ հոդվածներ: 

278  Նույն տեղում, 8-րդ հոդվածի 5-րդ կետ: Խորհրդականի պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է բարձրագույն 

կրթություն և հանրային ծառայությունում առնվազն երեք տարվա կամ համապատասխան բնագավառում առնվազն 

հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ, ինչպես նաև 30 տարեկան: 

279  Նույն տեղում, 10-րդ և 11-րդ հոդվածներ: 

280          «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք 2018թ., 7-րդ հոդված 1-ին և 3-րդ կետեր: 

281 Նույն տեղում, 13-րդ հոդված: 
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դրույթների առկայությամբ է պայմանավորված քաղաքացիական ծառայության շրջանակի 

սահմանման անորոշության պատճառը: 

Հանրային ծառայության նյութական շրջանակն282 այնքան էլ կարգավորված չէ 2018 

թվականի ՀԾՕ-ում: Դրանով սահմանվում է, որ հանրային ծառայության պաշտոնները 

դասակարգելու, վերապատրաստման, կատարողականի գնահատման, շարժունության, 

կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու, պաշտոնից ազատելու և 

ծառայությունը դադարեցնելու վերաբերյալ դրույթները և այս հարաբերություններից բխող 

այլ հարաբերությունները կարգավորվում են պետական ծառայության առանձին 

տեսակները կարգավորող օրենքներով283։ 

Քաղաքացիական ծառայության նյութական շրջանակի կարգավորումը ներառում է 

Սկզբունքներում ներկայացված բոլոր հարաբերությունները՝ բացառությամբ 

աշխատավարձերի, որոնք կարգավորվում են ՊՊՊԾՊԶԱՎՕ-ով: Ինչ վերաբերում է 

բարեվարքությանը, 2018 թվականի ՔԾՕ-ով284 սահմանվում են քաղաքացիական 

ծառայության ոլորտում բարեվարքությունն ապահովելու համար ինստիտուցիոնալ և 

կազմակերպական շրջանակի որոշ տարրեր, որոնք բացակայում էին 2011 թվականի ՔԾՕ-

ում, հիմք ընդունելով 2018 թվականի ՔԾՕ-ով սահմանված ամբողջ հանրային ծառայության 

համար նախատեսված բարեվարքության համակարգի վերաբերյալ կարգավորումները:285  

Քաղաքացիական ծառայության շրջանակի կարգավորումն ունի համապարփակ բնույթ, 

սակայն քաղաքացիական ծառայողների որոշ հատուկ խմբերի համար հորիզոնական 

շրջանակի կարգավորումը պարզ չէ, իսկ ուղղահայաց շրջանակը լիովին չի 

համապատասխանում Սկզբունքներին: Հաշվի առնելով սա՝ հանրային ծառայության 

շրջանակի համարժեքության ցուցանիշի արժեքը 2 է: 

                                                           
282  Ինչպես նշվել է ՏՀԶԿ (2016 թվական), ՍԻԳՄԱ, «Հանրային կառավարման սկզբունքները. ԵՀՔ երկրների համար 

շրջանակը» զեկույցում, ՏՀԶԿ, Փարիզ, էջ 23, http://www.sigmaweb.org/publications/Principles-ENP-Eng.pdf: 

283  «Հանրային ծառայության մասին» 2018 թվականի օրենք, 16-րդ հոդված: 

284  «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք, 4-րդ հոդված և 33-36-րդ հոդվածներ: 

285  «Հանրային  ծառայության մասին» օրենք, 5-7-րդ գլուխներ: 

http://www.sigmaweb.org/publications/Principles-ENP-Eng.pdf
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Հանրային ծառայության շրջանակի համարժեքությունը 

Այս ցուցանիշով չափվում է, թե որքանով է ապահովված հանրային ծառայության 

համապատասխան հորիզոնական, ուղղահայաց և նյութական շրջանակները 

սահմանող իրավական դաշտի առկայությունը, և արդյոք այն հետևողականորեն 

կիրառվում է ամբողջ հանրային ծառայությունում: 

Ցուցանիշի ընդհանուր արժեքը    0 1 2 3 4 5 

Ենթացուցանիշները Միավորները 

1.  Քաղաքացիական ծառայության ոլորտի օրենսդրական դաշտի 

հստակությունը 
1/2 

2. Հանրային ծառայության հորիզոնական շրջանակի 

համապատասխանությունը 
2/6 

3. Քաղաքացիական ծառայության օրենսդրության նյութական 

շրջանակի համապարփակությունը 

2/2 

4. Քաղաքացիական ծառայության ոլորտում պետական մակարդակով 

նշանակման համար նախատեսված պաշտոնների բացառումը 

2/2 

5. Քաղաքացիական ծառայության ստորին բաժանարար գծերի 

հստակությունը 

0/1 

Ընդամենը286                             7/13 

 

 2018 թվականի նոր ՔԾՕ-ով ընդլայնվում են քաղաքացիական ծառայության 

հորիզոնական շրջանակի սահմանները՝ դուրս գալով գործադիր իշխանության շրջանակից՝ 

օրենսդիր, դատական և անկախ մարմինների մասնագիտական վարչական պաշտոններ 

ընդգրկելու համար: Այնուամենայնիվ, 2018 թվականի ՔԾՕ-ի և 2018 թվականի ՀԾՕ-ի միջև 

համաձայնեցվածության բացակայության պատճառով պարզ չէ, թե արդյոք մաքսային 

ծառայության աշխատակիցները, հարկային մարմնում հետաքննչական գործառույթներ 

իրականացնող ստորաբաժանումները, դիվանագիտական ծառայությունը և իրավապահ 

գործառույթներ իրականացնող պաշտոնները պատկանում են քաղաքացիական 

ծառայությանը թե ոչ: Քաղաքացիական ծառայության վերին եզրագիծը հստակ սահմանված է, 

սակայն այդ սահմանումը այնքան էլ չի համապատասխանում Սկզբունքներին, իսկ 

քաղաքացիական ծառայության ոլորտին պատկանող կամ չպատկանող տեխնիկական և 

օժանդակ գործառույթների միջև սահմաններն անորոշ են: 

                                                           
286  Միավորների փոխարկման միջակայքերը՝ 0-3=0, 4-5=1, 6-7=2, 8-9=3, 10-11=4, 12-13=5: 
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Հիմնական առաջարկություններ 

Կարճաժամկետ (1-2 տարի) 

1) Կառավարությունը պետք է սահմանի ռազմավարական նպատակներ 

քաղաքացիական ծառայության համար՝ մոնիթորինգի համապատասխան մեխանիզմով:  

2) ՔԾԳ-ի կողմից պետք է բարելավվի քաղաքացիական ծառայության վերաբերյալ 

վերլուծական զեկույցների որակը, և դրանք Կառավարություն ներկայացվեն տարեկան 

կտրվածքով:  

3) ՔԾԳ-ն պետք է միջանկյալ տեխնիկական լուծում ներկայացնի ՄՌԿ-ի հետ 

կապված տվյալների հավաքագրման համար՝ մինչև որ գործողության մեջ կդրվի նոր 

ՄՌԿՏՀ-ն։  

4) Կառավարությունը պետք է փոփոխություններ կատարի հանրային ծառայության 

օրենսդրության մեջ, որոնցով կհստակեցվի քաղաքացիական ծառայության 

հորիզոնական շրջանակը՝ կապված մաքսային մարմինների պաշտոնատար անձանց, 

հարկային վարչարարության ոլորտում քննություն իրականացնող մարմինների, 

դիվանագիտական ծառայության և իրավապահ մարմինների պաշտոնների հետ:  

Միջնաժամկետ (3-5 տարի) 

5) ՔԾԳ-ն պետք է ներդնի կենտրոնական ՄՌԿՏՀ, որը փոխգործակցելի կլինի 

աշխատավարձերի հաշվարկման և վճարման համակարգի հետ:  
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Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը 

Հիմնական պահանջը. Համապատասխան կառավարման ստանդարտներով և 

մարդկային ռեսուրսների կառավարման գործելակերպերով ապահովվել է հանրային 

ծառայության պրոֆեսիոնալիզմը: 
 
Այս հիմնական պահանջի մասով Հայաստանի կատարողականի գնահատման 

ցուցանիշների արժեքները ներկայացված են ստորև։ 

Ցուցանիշները 0 1 2 3 4 5 

Քաղաքացիական ծառայողների աշխատանքի ընդունման 

արժանիքահեն լինելը և արդյունավետությունը 

      

Ծառայության արժանիքահեն դադարեցումը և քաղաքացիական 

ծառայողների պաշտոնների իջեցումը 

      

Արժանիքահեն աշխատանքի ընդունումը և քաղաքացիական 

բարձրագույն պաշտոններից ազատումը 

      

Քաղաքացիական ծառայության վարձատրության համակարգի 

հստակությունը և մրցակցային լինելը 

      

Քաղաքացիական ծառայողների մասնագիտական զարգացումը և 

վերապատրաստումը 

      

Քաղաքացիական ծառայողներին կարգապահական 
պատասխանատվության ենթարկելու ընթացակարգերի որակը 

      

Հանրային ծառայողների բարեվարքությունը 
      

Պայմանական նշան՝         Ցուցանիշի արժեքը 



ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ և ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

98 

Սկզբունքների վերլուծությունը 

Սկզբունք 3. Հանրային ծառայողներին, այդ թվում՝ բարձրագույն պաշտոններ զբաղեցնող 
անձանց ընտրությունը հիմնված է արժանիքների վրա և դրա բոլոր փուլերում մոտեցումը 
նույնական է. հանրային ծառայողների պաշտոնների պաշտոնից իջեցման և ծառայության 
դադարեցման չափանիշները հստակ սահմանված են օրենքով և սահմանափակված են 
հայեցողական լիազորությունները: 
 

2018 թվականի ՔԾՕ-ով սահմանվում է, որ քաղաքացիական ծառայության թափուր 

պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթը հիմնված է հավասար 

հնարավորությունների և արժանիքների վրա287: Սա նաև կարգավորված է 2018 թվականի 

ՀԾՕ-ով՝ ամբողջ հանրային ծառայության համար288: 

Քաղաքացիական ծառայություն ընդունվելու համար նախատեսված 

մասնագիտական պահանջների կարգավորումը կարելի է գտնել 2018 թվականի ՔԾՕ-ի և 

2018 թվականի ՀԾՕ-ի տարբեր հոդվածներում289: Պահանջները ունեն ոչ խտրական բնույթ և 

համապատասխանում են Սկզբունքներին: Խոցելի խմբերի համար գոյություն չունի որևէ 

դրական խտրականության միջոց, սակայն մշակվում է ներքին կանոնակարգ՝ այն վայրերի 

ֆիզիկական հասանելիությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ապահովելու 

նպատակով, որտեղ անցկացվում են թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու մրցույթներ: 

Ծառայողների ընտրության կազմակերպումը հիմնված չէ անձնակազմի պլանների 

կազմման գործընթացի վրա՝ ոչ կենտրոնական մակարդակում, ոչ էլ 

նախարարություններում կամ այլ հանրային մարմիններում, չնայած 2018 թվականի ՔԾՕ-

ով կատարվել են զգալի բարեփոխումներ ծառայողների ընտրության գործընթացի 

կարգավորման հարցում: Նախևառաջ, դրա մեկ հոդվածում290 սահմանվում է 

քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու տարբեր եղանակները. 

2001 թվականի ՔԾՕ-ում291 դրանք կարգավորվում էին համալիր և մասնատված ձևով: 

Երկրորդ, դրանով մրցույթները սահմանվում են որպես քաղաքացիական ծառայության 

թափուր պաշտոններն անժամկետ զբաղեցնելու միակ եղանակ: Այլ եղանակներ հնարավոր 

են այն թափուր պաշտոնների համար, որոնք զբաղեցվում են ներքին կարգով՝ առկա 

քաղաքացիական ծառայողների կողմից, ինչպես օրինակ՝ փոխադրման կամ 

                                                           
287  2018 թվականի ՔԾՕ, 9-րդ հոդվածի 1-ին կետ: 

288  2018 թվականի ՀԾՕ, 12-րդ հոդվածի 1-ին կետի 5-րդ ենթակետ: 

289  Նույն տեղում, 13-րդ և 14-րդ հոդվածներ, ինչպես նաև ՔԾՕ, 8-րդ հոդվածի  2-րդ կետ, 10-րդ հոդված 4-րդ կետ, 17-րդ 

հոդվածի 4-րդ կետ և 37-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 14-րդ ենթակետ: 

290  2018 թվականի ՔԾՕ, 8-րդ հոդված: 

291  2001 թվականի ՔԾՕ, 12-րդ, 14-րդ, 15-րդ, 18-րդ, 29-րդ հոդվածներ: 
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վերակազմակերպման կամ նախկին պաշտոնում վերականգնվելու հնարավորություն 

ընձեռող այլ ընթացակարգերի արդյունքում կադրերի ռեզերվից քաղաքացիական 

ծառայողների ուղղակի վերաբաշխում: ՔԾՕ-ով նախատեսվում է երկու փուլով մրցույթների 

կազմակերպում՝ նախ ներքին, ապա արտաքին292: Մրցութային ընթացակարգերով 

նախատեսվում է, որ. 1) թափուր պաշտոնի համար մրցույթ անցկացնելու 

հայտարարությունը հրապարակվում է պաշտոնական կայքում, 2) դիմումները 

ներկայացվում են էլեկտրոնային եղանակով, 3) թեստավորումն անցկացվում է միայն 

էլեկտրոնային եղանակով՝ քաղաքացիական ծառայության տեղեկատվական հարթակում, 4) 

թեստերի ստուգման գործընթացը ավտոմատացված է և արդյունքները մասին 

տեղեկությունը տրամադրվում է անմիջապես թեկնածուներին, 5) մրցութային 

հանձնաժողովն ընտրում է միայն լավագույն արդյունքը գրանցած թեկնածուին293: 

Ծառայողների աշխատանքի ընդունելու մանրամասները ներկայացվել են 

ենթաօրենսդրական ակտերում, որոնք ընդունվել են 2018 թվականի վերջին294: 

Թեստավորման գաղտնիությանն արված հղումը, չնայած անուղղակի, հանվել է295, սակայն 

ներկա գործելակերպի դեպքում պահպանվում է թեկնածուների ինքնության 

գաղտնիությունը:  

Քաղաքացիական ծառայության ցածր մակարդակի ենթախմբի պաշտոն զբաղեցնելու 

համար անցկացվող մրցույթները կազմակերպվում են ՔԾԳ-ի կողմից՝ երկփուլ 

ընթացակարգով296: Թեկնածուները նախ պետք է գրավոր քննություն հանձնեն, ապա 

ընդգրկվում են վարկանշային ցուցակներում: 2001 թվականի ՔԾՕ-ով չէր սահմանվում այս 

ցուցակում ընդգրկված թեկնածուների կողմից թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու հստակ 

ընթացակարգերը: Սովորաբար, թափուր պաշտոնի մասին հրապարակայնորեն 

հայտարարվում էր համապատասխան մարմնի կողմից, կարող էին դիմել ցուցակում 

ընդգրկված բոլոր թեկնածուները, իսկ ընտրությունը կատարվում էր այդ թափուր պաշտոնի 

անմիջական ղեկավարի հետ անցկացված հարցազրույցի արդյունքում: 2018 թվականի ՔԾՕ-

ով սահմանվում են վարկանիշներ, որոնց համաձայն՝ քննությունը հանձնած թեկնածուները, 

ըստ իրենց ստացած միավորների, ընդգրկվում են տարբեր վարկանիշային խմբերում: 

Համապատասխան մարմինը պետք է հարցազրույցի հրավիրի վարկանիշային խմբերում 
                                                           
292  2018 թվականի ՔԾՕ, 10-րդ հոդվածի 2-րդ կետ: 

293  Նույն տեղում, 10-րդ հոդված: 

294         ՀՀ Վարչապետի 1-ին տեղակալի 2018 թվականի դեկտեմբերի 25-ի թիվ 499-Ա որոշում Թեստերը կազմելու, թեստային 

առաջադրանքները ձևավորոելու, թեստային առաջադրանքների բովանդակային առանձնահատկություները, քանակը, 

հարցազրույցի անցկացման մեթոդաբանությունը և ձևաչափը սահմանելու մասին: 

295  2001 թվականի ՔԾՕ-ի 14-րդ հոդվածի 7-րդ կետի «ժէ» ենթակետով սահմանվում է, որ. «Թեստավորման փուլն 

անցկացվում է մասնակիցների համար կոդերի կիրառմամբ` գաղտնիությունն ապահովելու նպատակով:» 

296  2018 թվականի ՔԾՕ, 11-րդ հոդված: 



ՀԱՅԱՍՏԱՆ 
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ընդգրկված հինգ ամենաբարձր վարկանիշն ունեցող թեկնածուներին, որոնք բավարարում 

են պաշտոնի անձնագրի պահանջները: Հարցազրույցը պետք է կազմակերպվի այն նույն 

ձևով, ինչ քաղաքացիական ծառայությունում թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 

անցկացվող մյուս մրցույթները: Ինչպես մյուս մրցույթների դեպքում, նշանակող մարմին 

ներկայացվում է միայն այն թեկնածուն, որը ցուցաբերել է լավագույն արդյունքները: 2018 

թվականի ՔԾՕ-ով սահմանվում են մրցույթի այս տեսակում այլ բարեփոխումների 

կատարում, այդ թվում՝ մեկից երկու տարով երկարաձգել այն ժամկետը, որի ընթացքում 

թեկնածուները շարունակում են ընդգրկված լինել ցուցակում (ինչն ավելի արդյունավետ է), 

և նվազեցնել յուրաքանչյուր տարի անցկացվող քննությունների շրջափուլի թիվը՝ չորսից 

դարձնելով երկուսը:  

ՔԾԳ-ի և ՄՌԿ ստորաբաժանումների՝ մրցույթների անցկացման հետ կապված 

իրավասության հիմքում ընկած է երեք փոփոխական. 1) այն մասնագիտական խումբ, որի 

պատկանում է թափուր պաշտոնը, 2) մրցույթի փուլը (գրավոր թեստ կամ հարցազրույց), և 3) 

գնահատման առարկան (ընդհանուր գիտելիքներ, հատուկ գիտելիքներ կամ 

մասնագիտական կարողություններ): Ինչ վերաբերում է մասնագիտական խմբերին, 2018 

թվականի ՔԾՕ-ի համաձայն՝ ՔԾԳ-ը պատասխանատու է միայն այն մրցույթների համար, 

որոնք անցկացվում են գլխավոր քարտուղարի թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու 

համար297, ինչպես նաև մասնագիտական պաշտոնների 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ ենթախմբերի 

վարկանիշային ցուցակների համար անցկացվող մրցույթների համար: 

Նախարարությունները և մյուս հանրային մարմինները, որոնցում աշխատում են 

քաղաքացիական ծառայողները, պատասխանատու են մնացածի համար, այդ թվում՝ 

քաղաքացիական ծառայության այլ բարձրագույն պաշտոնների համար: Գրավոր թեստեր 

կազմակերպվում են ՔԾԳ տեղեկատվական հարթակի միջոցով, որոնց բովանդակությունը 

հիմնված է նախապես կազմված հարցաշարից հարցերի պատահական ընտրության վրա: 

Այս հարցաշարը համալրվում է թե՛ ՔԾԳ-ի (մասնագիտական կարողությունները, ինչպես 

նաև Սահմանադրության և այլ համապատասխան ընդհանուր օրենսդրության վերաբերյալ 

գիտելիքները գնահատելու համար նախատեսված հարցերի մասով) թե՛ համապատասխան 

մարմինների կողմից (տարբեր ոլորտների վերաբերյալ գիտելիքները գնահատելու համար): 

Հարցազրույցները վարում է յուրաքանչյուր համապատասխան մարմնում ձևավորված 

ժամանակավոր մրցութային հանձնաժողովը: Գլխավոր քարտուղարի թափուր 

                                                           
297  Նույն տեղում, 9-րդ հոդվածի 3-րդ կետ, բացառություն է կազմում Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի 

գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի համար անցկացվող մրցույթները (9-րդ հոդվածի 5-րդ կետ): 2011 թվականի ՔԾՕ-ի 

40-րդ հոդվածի 2-րդ կետով ՔԾԽ-ը պատասխանատու էր ՔԾ-ի երկու բարձրագույն խմբերին պատկանող թափուր 

պաշտոնները (բարձրագույն և ավագ) զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթների համար: 
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պաշտոնները զբաղեցնելու համար ՔԾԳ-ը ձևավորվում է հանձնաժողովներ298: 

Ընտրությունն անցկացնելու մանրամասն ընթացակարգը ներկայացված է 2018 թվականի 

վերջին ընդունված ենթաօրենսդրական ակտերում299: Մրցութային հանձնաժողովները 

բաղկացած են առնվազն հինգ անդամից՝ ներառյալ պաշտոնի նշանակելու իրավասություն 

ունեցող անձը կամ նրա ներկայացուցիչը: Բոլոր դեպքերում սա վերաբերում է գլխավոր 

քարտուղարին, բացառություն են կազմում ղեկավար պաշտոնների խմբի բարձրագույն 

ենթախմբերը (1, 2 և 3), որոնց դեպքում պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող 

անձը այդ մարմնի ղեկավարն է300 (այսինքն՝ նշանակված պետական պաշտոնատար անձը): 

Մրցութային հանձնաժողովի մյուս անդամներն են այն կառուցվածքային ստորաբաժանման 

ղեկավարը, որին պատկանում է պաշտոնը, ՄՌԿ ստորաբաժանման ղեկավարը և այլ 

անձինք, որոնք կարող են գնահատել թեկնածուների մասնագիտական գիտելիքների 

մակարդակը և կարողությունները301: Մրցութային հանձնաժողովի այս կազմը տարբերվում 

է 2001 թվականի ՔԾՕ-ում ներկայացված կազմից, որի համաձայն՝ մեկ երրորդը պետք է 

լինեին ՔԾԽ-ի կազմից, մեկ երրորդը՝ հանրային մարմնից և մեկ երրորդը՝ տվյալ 

բնագավառի գիտական հաստատությունների և հասարակական միավորումների 

ներկայացուցիչներ՝ համապատասխան գիտելիքներով: Քանի որ մրցութային 

հանձնաժողովները ձևավորվում են ժամանակավոր սկզբունքով ամեն մրցույթի համար, 

հանձնաժողովի պրոֆեսիոնալիզմն ապահովելը բարդանում է: Այս խնդրից կարելի էր 

խուսափել, եթե մրցութային հանձնաժողովների անդամները համակարգված ձևով 

մասնակցեին ընտրության մեթոդների և տեխնիկաների վերաբերյալ վերապատրաստման 

դասընթացներին, այսպիսով կապահովվեր աշխատանքի ընդունման համար 

մասնագիտական պատրաստվածության մակարդակը՝ անկախ հանձնաժողովի կոնկրետ 

կազմից: Այնուամենայնիվ, 2017 թվականին մրցութային հանձնաժողովի անդամների 

համար այս գնահատման օրինակում ներառված հինգ կառույցներից որևէ մեկում չի 

անցկացվել վերապատրաստման դասընթաց:  

Եթե քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն պաշտոններ զբաղեցնելու համար 

ծառայողների ընտրության դեպքում ենթադրենք, որ պաշտոնները բոլոր դեպքերում 

պատկանում են քաղաքացիական ծառայության ղեկավար պաշտոնների խմբի 1-ին, 2-րդ և 

3-րդ ենթախմբերին, ապա մրցութային հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են 

                                                           
298  Նույն տեղում, 10-րդ հոդվածի 13-րդ կետ: 

299  Քաղ. ծառայողի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու մասին ընթացակարգի վերաբերյալ 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ին 

ընդունված թիվ 1554-Ն կառավարության որոշում  

300  Նույն տեղում, 16-րդ հոդվածի 3-րդ կետ: 

301  Նույն տեղում, 13-րդ հոդվածի 14-րդ կետ: 
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նշանակված պետական պաշտոնատար անձինք կամ նրանց ներկայացուցիչները302: Սա չի 

համապատասխանում Սկզբունքներին, քանի որ ծառայողների ընտրության այս 

գործընթացում այն կարող է դառնալ քաղաքական ազդեցության դրսևորման պատճառ: 

Գլխավոր քարտուղարի պաշտոնների համար դիմած թեկնածուների հետ հարցազրույց 

անցկացնելու նպատակով ՔԾԳ-ի կողմից կազմված մրցութային հանձնաժողովների կազմը 

մանրամասն ներկայացված չէ ոչ 2018 թվականին ընդունված ՔԾՕ-ում, ոչ էլ 

ենթաօրենսդրական ակտերում: Դրանում միայն նշվում է, որ այդ հանձնաժողովները 

ձևավորվում են ՔԾԳ-ի կողմից՝ առաջին ՓՎ-ի հաստատած հանձնաժողովի անդամության 

թեկնածուների ցուցակից303: Ակնհայտ է, որ այս կարգավորումը բավարար չէ այդ 

պաշտոնների համար դիմած թեկնածուների մասնագիտական ընտրությունը 

երաշխավորելու համար, իսկ ենթաօրենսդրական ակտերը դեռևս ընդունված չեն: 

Ի վերջո, ինչ վերաբերում է գնահատման առարկային, ՔԾԳ-ը պատասխանատու է 

թեկնածուների մասնագիտական կարողությունների վերաբերյալ հարցերը կազմելու 

համար՝ անկախ պաշտոնի խմբից304: Այնուամենայնիվ կարողությունների շրջանակը, որը 

պետք է ընկած լինի այդ գնահատումների հիմքում, դեռևս մշակման փուլում է: Սա, ինչպես 

նաև ավելի վաղ ներկայացված խնդիրները, կասկածի տակ են դնում կարճ 

ժամանակահատվածում ծառայողների ընտրության գործընթացի որակը և 

պրոֆեսիոնալիզմը: 

Ինչ վերաբերում ծառայողների ընտրության իրական գործելակերպերին, 2016 և 2017 

թվականներին հավաքված տվյալները ցույց են տալիս, որ երկու տարիների ընթացքում էլ 

ըստ թափուր պաշտոնի՝ պահանջներին համապատասխանող թեկնածուների թիվը 

չափազանց քիչ է եղել՝ անկախ քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի խմբից, սակայն 

համեմատաբար ավելի մեծ թիվ էին կազմում կրտսեր պաշտոնների համար դիմած 

թեկնածուները (Աղյուսակ 1): Գնահատման ժամանակահատվածում 2018 թվականի ՔԾՕ-ով 

նախատեսված պաշտոնական կայքերում թափուր պաշտոնների վերաբերյալ 

հայտարարությունների հրապարակումը դեռևս հնարավոր չէր՝ նոր իրավական դաշտին 

տեխնիկական համապատասխանեցման գործընթացի պատճառով: 2018 թվականի ՔԾՕ-ը 

ուժի մեջ մտնելուց հետո չի կազմակերպվել որևէ մրցույթ, քանի որ դեռ գոյություն չունի 

ենթաօրենսդրական ակտ: 2017 թվականին բարձրագույն չհամարվող պաշտոններ 

զբաղեցնելու համար ծառայողների ընտրության փաստաթղթերի օրինակների 

                                                           
302  Նույն տեղում, 10-րդ հոդվածի 13-րդ կետ և 16-րդ հոդվածի 3-րդ կետ: 

303  Նույն տեղում, 10-րդ հոդվածի 13-րդ կետ: 

304  Նույն տեղում, 10-րդ հոդվածի 9-րդ կետ: 
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վերլուծությամբ հաստատվել է գրավոր և բանավոր թեստավորման հանգամանքը, ինչպես 

նաև գրավոր թեստերի դեպքում թեկնածությունների ինքնության գաղտնիության 

ապահովումը 2001 թվականի ՔԾՕ-ով սահմանված կարգով305: Հաստատվել է նաև այն 

հանգամանքը, որ անցկացվող հարցազրույցները կառուցվածքավորված չեն, ինչպես նաև 

այն հանգամանքը, որ մրցութային հանձնաժողովները կազմվում են առանց քաղաքական 

ազդեցության: 

Աղյուսակ 1. 2016-2017 թվականներին աշխատանքի ընդունման արդյունավետությունը 

 

Քաղաքացիական 

ծառայության կրտսեր 

պաշտոններ 

Քաղաքացիական 

ծառայության 

բարձրագույն 

չհամարվող այլ 

պաշտոններ 

Քաղաքացիական 

ծառայության 

բարձրագույն 

պաշտոններ 

2016 

թվական 

2017 

թվական 

2016 

թվական 

2017 

թվական 

2016 

թվական 

2017 

թվական 

Մրցույթի համար 

ներկայացված թափուր 

պաշտոններ 

144 64 1 260 1 404  36 31 

Պահանջներին 

համապատասխանող 

թեկնածուներ 306 

511 156 1 340 1 266 24 36 

Յուրաքանչյուր թափուր 

պաշտոնի նկատմամբ 

պահանջներին 

համապատասխանող 

թեկնածուների 

հարաբերակցությունը* 

3.5 2.4 1.1 0.9 0.7 1.2 

Արտաքին 

թեկնածուների 

մասնակցության համար 

բաց մրցույթների 

արդյունքում 

նշանակումների քանակը 

123 61 762 Ա/Չ 17 Ա/Չ 

Ներկայացված թափուր 

պաշտոններում 

նշանակումների %-ը 

85% 95% 60% Ա/Չ 47% Ա/Չ 

 

Ծանոթագրություն. Ա/Չ՝ տվյալները առկա չեն, * Քաղաքացիական ծառայության կրտսեր 

պաշտոնների դեպքում հավաստագրված թեկնածուներ, որոնք մասնակցել են մրցույթներին: 

                                                           
305  2001 թվականի ՔԾՕ, 14-րդ հոդվածի 7-րդ կետ: 

306  Քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոնների դեպքում հավաստագրված թեկնածուներ, որոնք մասնակցել են 

մրցույթներին: 
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Աղբյուրը՝ ՔԾԳ 

Յուրաքանչյուր պաշտոնի համար քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն 

թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթներին մասնակցող՝ 

պահանջներին համապատասխանող թեկնածուների թիվը 2016 (0.7%) և 2017 (1.2%) 

թվականներին նույնպես ցածր է եղել307: Հետևաբար, աշխատակիցների ընտրության 

արդյունավետությունը նույնպես շատ ցածր է եղել այդ պաշտոնների համար (2016 

թվականին համալրվել է մրցույթի համար առաջարկված թափուր պաշտոնների միայն 47%-

ը): 2016 թվականին ավելի ցածր մակարդակի պաշտոնների դեպքում քանակական 

հարաբերակցությունը համեմատաբար բարձր է եղել, սակայն շարունակել է ցածր մնալ 

(60%), բացառություն են կազմում քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոնների 

խումբը (2016 թվականին 85% և 2017 թվականին 95%), որոնք համալրվել են 

հավաստագրված թեկնածուների ռեզերվից: 

Գծապատկեր 2. Աշխատանքի ընդունված նոր քաղաքացիական ծառայողների պահպանման 

գործակիցը  

 

Աղբյուրը՝ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն, Աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի նախարարություն, Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե, 

Սոցիալական ապահովության ծառայություն և Վիճակագրական կոմիտե։ 

 

2017 թվականին գնահատման համար ընտրված հինգ կառույցներում նոր 

աշխատանքի ընդունված քաղաքացիական ծառայողների պահպանման գործակիցը միջին 

հաշվով բարձր է եղել (90%)՝ չնայած երկու դեպքում Սկզբունքներում սահմանված շեմից 

ցածր է եղել (Գծապատկեր 2): 

                                                           
307  2017 թվականին եղել է պահանջներին համապատասխանող 36 թեկնածու, որոնք մասնակցել են 31 թափուր 

պաշտոններ զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթներին: 2016 թվականին 36 թափուր պաշտոն զբաղեցնելու 

համար եղել են պահանջներին համապատասխանող 24 թեկնածու: 

Տնտեսական 

զարգացման և 

ներդրումների 

նախարարություն 

 

Աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի 

նախարարություն 

 

Անշարժ գույքի 

կադաստր 

 

Սոցիալական 

ապահովության 

ծառայություն 

 

Վիճակագրական 

կոմիտե 

 

Ընդամենը 
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Քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն պաշտոններում կանանց քանակական 

հարաբերակցությունը 2017 թվականի վերջին կազմել է միայն 15%, իսկ 2016-ից 2017 

թվականներին այն նվազել է, չնայած կանայք կազմում են քաղաքացիական ծառայության 

աշխատուժի ավելի քան կեսը (Աղյուսակ 2): Ընտրված հինգ կազմակերպություններում 

մրցութային հանձնաժողովի բոլոր հինգ անդամները տղամարդ էին: 

2018 թվականի ՔԾՕ-ով էականորեն բարելավվել է քաղաքացիական ծառայության 

պաշտոնից ազատման գործընթացի կարգավորումը308, որով սահմանվում են գործատուի 

նախաձեռնությամբ պաշտոնից ազատման օբյեկտիվ հիմքերը: Նոր ՔԾՕ-ով վերացվել է 2011 

թվականի ՔԾՕ-ում309 առկա ատեստավորման ընթացակարգը, որի միջոցով որոշվում էր 

քաղաքացիական ծառայողների որակավորումների համապատասխանությունը զբաղեցրած 

պաշտոնին և բացասական արդյունքների դեպքում կարող էր հանգեցնել պաշտոնից 

ազատման: 

Աղյուսակ 2. 2016 և 2017 թվականների վերջին քաղաքացիական ծառայողների թիվը՝ ըստ 

մասնագիտական խմբերի և սեռի 

Խումբ 

2016 թվական 2017 թվական 

Տղամարդիկ Կանայք Կանանց %-ը Տղամարդիկ Կանայք Կանանց %-ը 

Բարձրագույն 97 21 18% 104 19 15% 

Գլխավոր 1 688 1 520 47% 1 651 1 547 48% 

Առաջատար 1 011 1 340 57% 903 1 319 59% 

Կրտսեր 300 728 71% 258 658 72% 

Ընդամենը 
3 096 3 609 54% 2 916 3 543 55% 

Աղբյուրը՝ ՔԾԳ 

2018 թվականի ՔԾՕ-ով հստակ սահմանվում է, որ հանրային մարմնի 

վերակազմակերպումը կամ կառուցվածքային փոփոխությունը պաշտոնից ազատելու հիմք 

չէ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դրանք ուղեկցվում են հաստիքների կրճատմամբ310: 

Այնուամենայնիվ, այսպիսի գործընթացների դեպքում պաշտոնի անձնագրում կատարված 

փոփոխության հետևանքով քաղաքացիական ծառայողների պաշտոնները կարող են 

փոփոխվել կամ կարող են առավելագույնը վեց ամիս ժամկետով գրանցվել կադրերի 

                                                           
308  2018 թվականի ՔԾՕ, 37-րդ հոդված: 

309  2011 թվականի ՔԾՕ, 19-րդ հոդված: 

310  2018 թվականի ՔԾՕ, 23-րդ հոդվածի 1-ին կետ: 



ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ և ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

106 

ռեզերվում, որից հետո նրանք կարող են ազատվել պաշտոնից311: Վերակազմակերպման և 

վերակազմավորման ընթացակարգերի կառավարման չափանիշների և ընթացակարգերի, 

ինչպես նաև քաղաքացիական ծառայողների ծառայության կարգավիճակի վերաբերյալ 

որոշումների առնչությամբ ենթաօրենսդրական ակտերի բացակայությունը 

հնարավորություն ավելի մանրամասն գնահատել այսպիսի դեպքերում պաշտոնի 

փոփոխման կամ պաշտոնից ազատման վերաբերյալ կայացված որոշումների:   

Քաղաքացիական ծառայությունում ծառայության դադարեցման վերաբերյալ առկա 

տվյալները (Աղյուսակ 3) ցույց են տալիս, որ 2016 և 2017 թվականներին ծառայության 

դադարեցման հիմնական հիմքերը եղել են պաշտոնների թվի կրճատումը կամ 

վերակազմակերպման կամ կառուցվածքային փոփոխության հետ կապված այլ 

հանգամանքներ, և դրանց հարաբերական ծավալը զգալիորեն ավելացել է (2016 թվականին 

17%-ից աճել և 2017 թվականին դարձել է 27%): Այնուամենայնիվ, գնահատման 

ժամանակահատվածում ծառայության դադարեցման հիմնական պատճառը մինչև 

մրցույթների կազմակերպումը թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու նպատակով կադրերի 

ռեզերվից ժամանակավորապես նշանակված անձանց պաշտոնավարման ժամկետի 

ավարտն է եղել312 (2016 և 2017 թվականներին ծառայության դադարեցման ընդհանուր թվի 

48%-ն ու 37%-ը): 

Ծառայության դադարեցման դեպքերի ընդհանուր թիվը թերևս բավականին բարձր, 

եթե հաշվի առնենք յուրաքանչյուր տարվա սկզբին քաղաքացիական ծառայողների 

ընդհանուր թիվը: Սա վկայում է ընդհանուր առմամբ բարձր հոսունության մասին (երկու 

տարվա ընթացքում գրեթե 26%313), որի պատճառը հիմնականում թափուր պաշտոնները 

զբաղեցնելու նպատակով կադրերի ռեզերվից ժամանակավորապես նշանակված անձանց 

պաշտոնավարման ժամկետի դադարեցման դեպքերի բարձր հարաբերակցությունն է: 

Քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն պաշտոններում տեղափոխությունների 

մակարդակը ցածր է եղել՝ 15% 2016 թվականին և 13% 2017 թվականին314, սակայն երկու 

տարիների ընթացքում էլ այն ուղեկցվել է բարձրագույն պաշտոններ զբաղեցնող 

                                                           
311  Նույն տեղում, 5-րդ հոդվածի 3-րդ կետ, 23-րդ հոդվածի 1-ին կետ,  24-րդ հոդվածի 4-րդ կետ,  24-րդ հոդվածի 6-րդ կետ և 

37-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 15-րդ ենթակետ: 

312  2011 թվականի ՔԾՕ, 33-րդ հոդվածի 1-ին կետի «դ» ենթակետ: 

313  2016 թվականին ծառայության դադարեցման դեպքերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1770, այն դեպքում երբ տարվա 

սկզբին քաղաքացիական ծառայողների ընդհանուր թիվը կազմել է 6657: 2017 թվականին  ծառայության դադարեցման 

դեպքերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1721, այն դեպքում, երբ տարվա սկզբին  քաղաքացիական ծառայողների 

ընդհանուր թիվը կազմել է  6705: 

314  ՔԾԳ-ի կողմից տրամադրված տվյալները ցույց են տալիս, որ 2016 թվականին՝ տարվա սկզբին եղել են 127 

քաղաքացիական ծառայող, որոնցից 19-ը տարվա ընթացքում ազատվել են իրենց պաշտոններից, իսկ  2017 թվականին՝ 

տարվա սկզբին եղել են 118 քաղաքացիական ծառայող, որոնցից 15-ը տարվա ընթացքում ազատվել են իրենց 

պաշտոններից: 
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քաղաքացիական ծառայողների ժամանակավոր պաշտոնակատարների բարձր, սակայն 

նվազող հարաբերակցությամբ (30% 2016 թվականին և  19% 2017 թվականին)315: 

2018 թվականի ՔԾՕ-ում պահպանվում է քաղաքացիական ծառայողների՝ 

պաշտոնից ազատելու կամ ծառայությունը դադարեցնելու մասին որոշումն անվավեր 

ճանաչվելուց հետո հինգ օրվա ընթացքում իրենց պաշտոնում վերականգնվելու իրավունքը, 

ինչպես նաև հատուցում ստանալու իրավունքը316: Քաղաքացիական ծառայության 

վերաբերյալ (բացառությամբ բարձրագույն պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական 

ծառայողների) ամփոփ տվյալները վկայում են պաշտոնից ազատման վերաբերյալ 

դատարանի որոշումների սակավաթիվ լինելը՝ 2016 թվականին ութ և 2017 թվականի տասը, 

որոնցից չորսը յուրաքանչյուր տարի եղել են վերջնական որոշումներ: Երկու տարիների 

ընթացքում էլ դատարանի չորս վերջնական որոշումներից երեքով հաստատվել է ղեկավար 

մարմնի որոշումը: Կատարվել են հօգուտ ազատված քաղաքացիական ծառայողի 

դատարանի կայացրած վերջնական որոշումները (յուրաքանչյուր տարի մեկ դեպք): 

Գնահատման ժամանակահատվածում չի եղել բարձրագույն պաշտոններ զբաղեցնող 

քաղաքացիական ծառայողների վերաբերյալ դատարանի որևէ որոշում: 

                                                           
315  2016 թվականին՝ տարվա վերջին բարձրագույն պաշտոններ զբաղեցնող ընդհանուր 118 քաղաքացիական 

ծառայողներից 35-ը եղել են բարձրագույն պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողների ժամանակավոր 

պաշտոնակատարներ: 2017 թվականին՝ տարվա վերջին բարձրագույն պաշտոններ զբաղեցնող ընդհանուր 123 

քաղաքացիական ծառայողներից 23-ը եղել են բարձրագույն պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողների 

ժամանակավոր պաշտոնակատարներ: 

316  2018 թվականի ՔԾՕ, 21-րդ հոդվածի 15-րդ կետ: Այս իրավունքը նաև կարգավորվում էր  2001 թվականի ՔԾՕ-ի 35-րդ 

հոդվածի 2-րդ կետով: 
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Աղյուսակ 3. 2016 և 2017 թվականներին Կառավարության աշխատակազմի քաղաքացիական 

ծառայությունում ծառայության դադարեցումը 

Դադարեցման հիմքերը 2016 թվական 2017 թվական 

Դադարեցում՝ առանց մրցույթի 

անցկացման նշանակում 

իրականացնելու պատճառով 

848 47.9% 635 36.9% 

Անձնական դիմում 
449 25.4% 488 28.4% 

Պաշտոնի կրճատում 
156 8.8% 423 24.6% 

Առավելագույն տարիքին հասնելը 
139 7.9% 108 6.3% 

Վերակազմակերպում և 

կառուցվածքային փոփոխություններ 150 8.5% 33 1.9% 

Քաղաքացիական ծառայողի մահ 
11 0.6% 21 1.2% 

Քաղաքական կամ հայեցողական 

պաշտոնում ընտրվելը կամ 

նշանակվելը 
6 0.3% 8 0.5% 

Դատարանի որոշում 
0 0.0% 2 0.1% 

Ատեստավորման արդյունքները և 

պաշտոնների թվի կրճատումը 9 0.5% 1 0.1% 

Կարգապահական տույժ 
1 0.1% 1 0.1% 

Մեկ տարվա ընթացքում ավելի քան 

վեց ամիս աշխատանքի չներկայանալը 

ժամանակավոր 

անաշխատունակության պատճառով 

0 0.0% 1 0.1% 

Օրենքի համաձայն Կառավարության 

կողմից սահմանված 

հիվանդություներից որևէ մեկը ձեռք 

բերելը 

1 0.1% 0 0.0% 

Ընդամենը 1 770 100.0% 1 721 100.0% 

Աղբյուրը՝ ՔԾԳ 

Ի վերջո, նոր ՔԾՕ-ում մեկ այլ բարեփոխում է քաղաքացիական ծառայողներին զբաղեցրած 

պաշտոնից ազատելու հնարավորության վերացումը, որը որպես կարգապահական տույժ 

ներառված էր 2001 թվականի Օրենքում317: 

Հաշվի առնելով վերոնշյալ գործոնները՝ ծառայողների ընտրության ցուցանիշի արժեքը 3 է, 

ծառայության դադարեցման և պաշտոնից ազատման ցուցանիշի արժեքը 4 է և 

                                                           
317  2001 թվականի ՔԾՕ, 32-րդ հոդվածի 1-ին կետի « զ» կետ: 
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քաղաքացիական ծառայողների բարձրագույն պաշտոններում աշխատանքի ընդունման և 

այդ պաշտոններից ազատման ցուցանիշի արժեքը 3 է:  

Քաղաքացիական ծառայողների ընտրության արժանիքահեն լինելը և 

արդյունավետությունը  

Այս ցուցանիշով չափվում է, թե որքանով են իրավական դաշտը և քաղաքացիական 

ծառայությունում աշխատանքի ընդունման գործընթացի կազմակերպումը նպաստում 

այն թեկնածուների արժանիքահեն և արդյունավետ ընտրության գործընթացին, որոնք 

ցանկանում են ընդգրկվել քաղաքացիական ծառայության կազմում, և արդյոք դրանով 

ապահովվում է մրցակցային, արդար և ոչ խտրական նշանակումների առումով ցանկալի 

արդյունքները՝ դրանով իսկ բարձրացնելով աշխատանք փնտրողների գրավչությունը և 

պետական հատվածի գործունեության արդյունավետությունը: 

Այս ցուցանիշով չափվում է միայն նոր ծառայողների ընտրության գործընթացը: 

Ծառայողների արժանիքահեն ընտրության և բարձրագույն պաշտոններ զբաղեցնող 

քաղաքացիական ծառայողների ազատման ցուցանիշը վերաբերում է ծառայողների 

ընտրությանը և բարձրագույն ղեկավար պաշտոններում նշանակմանը, իսկ 

մասնագիտական զարգացման ցուցանիշը վերաբերում է այլ պաշտոններում 

նշանակումներին: 

Ցուցանիշների ընդհանուր արժեքը  0 1 2 3 4 5 

Ենթացուցանիշները Միավորները 

Ծառայողների ընտրության գործընթացի իրավական դաշտը և կազմակերպումը 

1. Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնները զբաղեցնելու համար 

ծառայողների արժանիքահեն ընտրության իրավական դաշտի 

համարժեքություն 

13/16 

2. Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնները զբաղեցնելու համար 

ծառայողների ընտրության ընթացակարգերի գործնականում կիրառումը 
9/17 

Ծառայողների ընտրության գործելակերպերի արդյունավետությունը  

3.  Քաղաքացիական ծառայող ընդունելու համար անհրաժեշտ ժամանակը 2/2 

4.  Յուրաքանչյուր թափուր պաշտոնի համար դիմած՝ պահանջներին 

համապատասխանող թեկնածուների միջին թիվը 0/4 

5. Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնները զբաղեցնելու համար 

ծառայողների ընտրության գործընթացի արդյունավետությունը (%) 
0318/4 

6. Նոր ընդունված քաղաքացիական ծառայողների պահպանման 

գործակիցը (%) 
4/4 

Ընդամենը319                             28/47 

 

                                                           
318  Տվյալներն առկա չեն: 

319  Միավորների փոխարկման միջակայքերը՝ 0-7=0, 8-15=1, 16-23=2, 24-31=3, 32-39=4, 40-47=5: 



ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ և ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

110 

Քաղաքացիական ծառայողների ծառայության արժանիքահեն դադարեցումը և պաշտոնից 

ազատումը 

Այս ցուցանիշով չափվում է, թե որքանով են իրավական դաշտը և ՄՌԿ գործելակերպերը 

նպաստում քաղաքացիական ծառայությունում ծառայության արդարացի դադարեցման և 

քաղաքացիական ծառայողների արդարացի հեռացման գործընթացներին 

օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում: Ցուցանիշները չեն վերաբերում 

բարձրագույն պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողների ծառայության 

դադարեցմանը և պաշտոնից ազատմանը: 

Ցուցանիշի ընդհանուր արժեքը  0 1 2 3 4 5 

Ենթացուցանիշները Միավորները 

Պաշտոնից ազատման և հեռացման իրավական դաշտն ու գործընթացի կազմակերպումը 

1.  Քաղաքացիական ծառայության օրենսդրությամբ սահմանված 

ծառայության դադարեցման չափանիշների օբյեկտիվությունը 
4/6 

2. Օրենսդրական դաշտով սահմանված քաղաքացիական ծառայողներին 

պաշտոնից հեռացման չափանիշների օբյեկտիվությունը 
2/2 

Հեռացման գործելակերպերի արդարացիությունն ու արդյունքները  

3. Պաշտոնից հեռացման որոշումները, որոնք հաստատվել են դատարանի 

կողմից (%) 
2/4 

4. Հօգուտ քաղաքացիական ծառայողի կայացված դատարանի 

որոշումների կատարումը (%) 
4/4 

Ընդամենը320                             12/16 

 

                                                           
320  Միավորների փոխարկման միջակայքերը՝ 0-2=0, 3-5=1, 6-8=2, 9-11=3, 12-14=4, 15-16=5: 



ՀԱՅԱՍՏԱՆ 
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Բարձրագույն պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողների արժանիքահեն 

ընտրությունը և պաշտոնից հեռացումը321 

Այս ցուցանիշով չափվում է, թե որքանով են ծառայողների ընտրության իրավական դաշտը 

և գործընթացի կազմակերպումը, ինչպես նաև քաղաքացիական ծառայության 

բարձրագույն պաշտոններում լիազորությունների ժամկետը նպաստում բարձրագույն 

պաշտոնների պրոֆեսիոնալ կառավարմանը՝ բացառելով քաղաքացիական ծառայության 

բարձրագույն պաշտոններում ծառայության անցնելու կամ ծառայությունը դադարեցնելու 

գործընթացի վրա անհարկի քաղաքական ազդեցությունը: Այս ցուցանիշը վերաբերում է 

բարձրագույն պաշտոնների համար հայտարարված բոլոր մրցույթներին՝ թե՛ ներքին, թե՛ 

արտաքին: 

Բարձրագույն պաշտոններում աշխատանքի անցնելու և պաշտոնից հեռացնելու 

գործընթացների համար նախատեսվում են առանձին ցուցանիշները, ինչը 

պայմանավորված է քաղաքացիական ծառայողների այս խմբի դերի կարևորությամբ և 

քաղաքականացման ու կանխակալ վերաբերմունքի ձևավորման ռիսկի բարձր 

մակարդակով: Ծառայողների ընտրության գործընթացում արժանիքներին և 

մրցունակությանը տրվող բարձր առաջնահերթությամբ նվազեցվում է այսպիսի 

պաշտոններում քաղաքական ազդեցությունների հնարավորությունը: 

Ցուցանիշի ընդհանուր արժեքը  0 1 2 3 4 5 

Ենթացուցանիշները Միավորները 

Բարձրագույն պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողների ընտրության ու 

պաշտոնից հեռացման իրավական դաշտը և գործընթացի կազմակերպումը 

1.  Օրենսդրությամբ սահմանված քաղաքացիական ծառայության 

բարձրագույն պաշտոնների շրջանակի համապատասխանությունը 
2/3 

2.  Քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն պաշտոններում 

ծառայողների արժանիքահեն ընտրության օրենսդրական դաշտի 

համարժեքությունը 

11/13 

3. Օրենսդրական դաշտում բարձրագույն պաշտոններ զբաղեցնող 

քաղաքացիական ծառայողների ծառայության դադարեցման 

չափանիշների օբյեկտիվությունը 

4/4 

4. Պաշտոնից ազատելիս բարձրագույն պաշտոններ զբաղեցնող 

քաղաքացիական ծառայողների իրավունքների՝ օրենսդրությամբ 

պաշտպանությունը 

2/2 

                                                           
321  Եթե նախարարի պաշտոնից երկու աստիճան ցածր պաշտոնները չեն կազմում քաղաքացիական ծառայության մաս 

(այսինքն՝ գլխավոր տնօրեն, գլխավոր քարտուղարի տեղակալ, մշտական քարտուղարի տեղակալ, կամ 

նախարարության վարչության տնօրեն, որը ղեկավարել է քաղաքականության ոլորտները և ղեկավարել մի քանի փոքր 

վարչական ստորաբաժանումներ), ապա այս ամբողջ ցուցանիշի համար տրվում է 0 միավոր: 



ՀԱՅԱՍՏԱՆ 
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Քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն պաշտոնների համար ծառայողների 

արժանիքահեն ընտրության և ծառայության դադարեցման գործընթացը գործնականում 

5. Քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն պաշտոնների համար 

նախատեսված՝ ծառայողների ընտրության ընթացակարգերի՝ 

գործնականում կիրառումը 

3.5/10 

6. Յուրաքանչյուր բարձրագույն պաշտոնի դեպքում պահանջներին 

համապատասխանող թեկնածուների հարաբերակցությունը 
0/4 

7. Քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն պաշտոնների համար 

ծառայողների ընտրության գործընթացի արդյունավետությունը (%) 
0322/4 

8. Կանայք քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն պաշտոններում 

(%) 
0/4 

9. Կայունությունը քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն 

պաշտոններում (%) 
3/4 

10. Դատարանի կողմից հաստատված՝ պաշտոնից հեռացման 

որոշումները (%) 
4/4 

11. Հօգուտ պաշտոնից հեռացված՝ բարձրագույն պաշտոններ զբաղեցնող 

քաղաքացիական ծառայողների կայացված դատարանների 

վերջնական որոշումների կատարումը (%) 

4/4 

Ընդամենը323                             33.5/56 

 Նոր ՔԾՕ-ով բարելավվում են ծառայողների ընտրության գործընթացի 

կազմակերպման տարբեր ասպեկտները, մրցութային հանձնաժողովների ժամանակավոր 

ձևավորումը, հարցազրույցի տեսակի հստակ սահմանման կամ հանձնաժողովի անդամների 

համապատասխան գիտելիքների և փորձի բացակայությունը կասկածի տակ են դնում այս 

ընթացակարգերի իրականացման պրոֆեսիոնալիզը: 2016 և 2017 թվականներին 

քաղաքացիական ծառայությունում ընդհանուր հոսունության մակարդակը բարձր է եղել, ինչը 

հիմնականում պայմանավորված է եղել մինչև մրցույթների բացվելը կատարված 

ժամանակավոր նշանակումներով, ինչպես նաև պաշտոնների թվի կրճատմամբ և 

վերակազմավորման ընթացակարգերով, որի համար առկա չեն մանրամասն ներկայացված 

չափանիշներ ու ընթացակարգեր: Քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն 

պաշտոններում կայունությունը եղել է միջին մակարդակի և բարելավվել է 2016-ից 2017 

թվականներն ընկած ժամանակահատվածում: 

                                                           
322  Տվյալներ առկա չեն: 

323  Միավորների փոխարկման միջակայքերը՝ 0-9=0, 10-18=1, 19-27=2, 28-36=3, 37-45=4, 46-56=5: 



ՀԱՅԱՍՏԱՆ 
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Սկզբունք 4. Հանրային ծառայողների վարձատրության համակարգը հիմնված է պաշտոնի 
դասակարգումների վրա. սա արդարացի է և թափանցիկ։ 

Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց, այդ թվում՝ պետական ծառայողների և 

քաղաքացիական ծառայողների աշխատավարձերի դրույքաչափերը կարգավորվում են 

ՊՊՊԾՊԶԱՎՕ-ով։ Ի թիվս պետական ծառայողների վարձատրության հաշվարկման 

հիմնական սկզբունքների՝ Օրենքով սահմանվում է պաշտոնի հետ կապված 

պարտականություններին համապատասխանող հիմնական աշխատավարձի 

տրամադրման կարգը։ Սա արտահայտվում է քաղաքացիական ծառայողների 

պաշտոնային դրույքաչափով324, որի հիմքում ընկած է 2018 թվականի ՔԾՕ-ով325 

կարգավորվող քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների դասակարգումը։ 

Այնուամենայնիվ, 2011 թվականի ՔԾՕ-ում պաշտոնների դասակարգման 

կարգավորման մեջ առկա էին թերություններ, որոնց դեպքում չէր ապահովվում 

համակարգի անաչառությունը326 և արդյունքում ի հայտ էին եկել մեծ թվով պաշտոններ, 

որոնք դասակարգվում էին բարձրագույն խմբերում (Աղյուսակ 2)։  2018 թվականի ՔԾՕ-ում 

քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների դասակարգման կարգավորմամբ 

առաջարկվում է միայն ընդհանուր շրջանակ, որը դեռևս չի մշակվել327 ենթաօրենսդրական 

ակտերում։ Դրանում քաղաքացիական ծառայության պաշտոնները դասակարգվում են 

երկու մեծ խմբերի՝ ղեկավար (բաժանված է հինգ ենթախմբերի) և մասնագիտական 

(բաժանված է ութ ենթախմբերի), սակայն յուրաքանչյուր խմբում և ենթախմբում ընդգրկված 

պաշտոնների տեսակները ներկայացված են չեն Օրենքում։ Դրանում միայն 

անուղղակիորեն նշվում է, որ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը կարող է դասվել 

քաղաքացիական ծառայության ղեկավար պաշտոնների խմբի 1-ին և 2-րդ ենթախմբին328։ 

2018 թվականի ՔԾՕ-ով յուրաքանչյուր խմբի և ենթախմբերի համար միայն սահմանվում են 

կրթության և աշխատանքային փորձի նվազագույն պահանջներն ու դասակարգման 

                                                           
324  ՊՊՊԾՊԶԱՎՕ, 9-րդ հոդված: 

325  2018 թվականի ՔԾՕ, 5-7-րդ հոդվածներ: 

326  ՔԾԳ-ի 2002 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 20-Ն որոշմամբ սահմանվել է քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների 

յուրաքանչյուր խմբի ընդհանուր նկարագիրը հաստատելու չափանիշները և մեթոդները: Այս չափանիշները 

սահմանվել են լայն իմաստով և դրանցով չի ապահովվում համանման խնդիրների իրականացում ենթադրող 

պաշտոնների՝ հավասար հիմունքներով դասակարգումը: 

327  Աշխատանքի դասակարգման և գնահատման վերաբերյալ ենթաօրենսդրական ակտը ներկայացվել է 

տեղեկությունների հավաքագրման վերջնաժամկետից՝ 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ից հետո: ՀՀ առաջին 

փոխվարչապետի 2019 թվականի հուվարի 11-ի թիվ 3-Ն որոշում Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի 

գնահատման, դասակարգման, անվանումների, քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերի կազմման, 

պաշտոնների ընդհանուր համակարգում տեղակայման, իրավունքների եվ պարտականությունների, անվանացանկի 

վարման, ինչպես նաեվ տվյալ քաղաքացիական ծառայության պաշտոնն զբաղեցնելու համար քաղաքացիական 

ծառայողին մասնագիտական գիտելիքների ու կոմպետենցիաների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող 

պահանջներ սահմանելու մեթոդաբանությունը հաստատելու մասին: 

328  2018 թվականի ՔԾՕ, 7-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետ: 



ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ և ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

114 

ընդհանուր չափանիշները։ Դրանով ԱՓՎ-ի իրավասությանն է վերապահվել պաշտոնի 

գնահատման և դասակարգման, յուրաքանչյուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 

ներկայացվող մանրամասն պահանջների և պաշտոնների անվանացանկերի կազմման ու 

վարման մեթոդաբանության հաստատումը։ ՔԾԳ-ը պատասխանատու է 

մեթոդաբանությանը դասակարգման գործելակերպերի համապատասխանությունն 

ապահովելու համար և պետք է իր համաձայնությունը տա յուրաքանչյուր կառույցի 

գլխավոր քարտուղարի կողմից ներկայացված պաշտոնների անձնագրերի նախագծերին և 

դասակարգումներին։  

Քաղաքացիական ծառայողների աշխատավարձերի կառուցվածքը և 

աշխատավարձի տարբեր բաղադրիչների սահմանումը, որոնք հստակ սահմանված են 

ՊՊՊԾՊԶԱՎՕ -ում329, ներառում են բազային աշխատավարձը, լրացուցիչ աշխատավարձը 

և պարգևատրումներ։ Քաղաքացիական ծառայության յուրաքանչյուր պաշտոնի համար 

բազային աշխատավարձի չափը որոշվում է՝ յուրաքանչյուր տարի պետական բյուջեով 

սահմանված գումարին բազմապատկելով այն գործակիցը, որը համապատասխանում է 

քաղաքացիական ծառայության յուրաքանչյուր խմբին, ենթախմբին և աշխատավարձի 

դրույքաչափին։ Աշխատավարձի բնականոն աճը սահմանվում է աշխատանքային ստաժի 

հիման վրա330, սակայն կատարողականի գնահատման արդյունքները կարող են 

խոչընդոտել բնականոն աճին այն դեպքում, երբ արդյունքները բացասական են331: 

ՊՊՊԾՊԶԱՎՕ-ով նախատեսվում է քաղաքացիական ծառայողների հիմնական 

աշխատավարձը կատարողականի գնահատման բացասական արդյունքների հիման վրա 

մեկ մակարդակով իջեցնելու հնարավորություն332:  

Լրացուցիչ աշխատավարձը կարող է ներառել հավելումները, որոնք 

տրամադրվումենէ ծանր և (կամ) առանձնապես վնասակար աշխատանքներ կատարելու, 

արտաժամյա, բարձրլեռնային վայրերում, գիշերային ժամերին կամ հանգստյան օրերին 

աշխատելու, պետական կամ ծառայողական գաղտնիք համարվող տեղեկությունների հետ 

գործ ունենալու, ինչպես նաև զինվորական, քրեակատարողական և փրկարար 

ծառայությունում աշխատելու համար: Համաձայն ՊՊՊԾՊԶԱՎՕ-ի333՝ լրացուցիչ 

աշխատավարձը չի կարող գերազանցել հիմնական աշխատավարձի 30 տոկոսը: 

                                                           
329  ՊՊՊԾՊԶԱՎՕ, 3-րդ հոդված: 

330  Նույն տեղում, 20-րդ հոդված: 

331  Նույն տեղում, 20-րդ հոդվածի 5-րդ կետ և 21-րդ հոդված: 

332  Նույն տեղում, 21-րդ հոդվածի 2-րդ կետ: 

333  ՊՊՊԾՊԶԱՎՕ, 6-րդ հոդվածի 2-րդ կետ: 
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Պարգևատրումները պաշտոնատար անձի կատարողականի գնահատման վրա 

հիմնված կամ հատուկ առաջադրանքներ կատարելու համար կատարված վճարումներն են: 

ՊՊՊԾՊԶԱՎՕ-ով սահմանվում է պարգևատրումների երեք տեսակ334՝ 1) 

պարգևատրումները կարող են տրվել տարի երկու անգամ քաղաքացիական ծառայողի 

կատարողականի կիսամյակային գնահատումների արդյունքների հիման վրա (եթե 

գնահատման արդյունքները և անմիջական ղեկավարի եզրակացությունը դրական է)335, 2) 

պարգևատրումները անմիջական ղեկավարի կամ պաշտոնին նշանակելու իրավասություն 

ունեցող անձի հայեցողությամբ կարող են տրվել տարին առնվազն երեք անգամ տվյալ 

կառույցի աշխատավարձի ֆոնդի տնտեսված միջոցներից հատուկ առաջադրանքներ կամ 

որակյալ աշխատանք կատարած քաղաքացիական ծառայողներին՝ մինչև մեկ ամսվա 

բազային աշխատավարձի չափով, և 3) լրացուցիչ պարգևատրումներ՝ փորձարարական 

կազմակերպման ծրագրերի հաջող մշակման համար՝ աշխատանքների փորձարարական 

կազմակերպման համար օպտիմալացվող միջոցներից336: Պարգևատրման առաջին տեսակի 

տրամադրման հիմքում ընկած է ենթաօրենսդրական ակտով սահմանված օբյեկտիվ 

չափանիշը337, սակայն կատարողական գնահատման վերաբերյալ փոփոխված 

ենթաօրենսդրական ակտը դեռևս չի ընդունվել: Պարգևատրման երկրորդ տեսակի հիմքում 

բացառապես ընկած են Օրենքի ընդհանուր պայմանները և, հետևաբար, տրվում է 

բացարձակապես վերադասի հայեցողությամբ: Ինչ վերաբերում է պարգևատրման երրորդ 

տեսակին, քանի որ գնահատման ժամանակ ենթաօրենսդրական ակտը դեռևս ընդունված 

չէր, հնարավոր չէր գնահատել օգտագործված չափանիշների համարժեքությունը: 

Ընդհանուր առմամբ կատարողականի հետ կապված պարգևատրումների տարբեր 

տեսակների քանակը թերևս հիմնավորված չէ: Այն էլ ավելի է բարդացնում համակարգը և 

ղեկավարներին վերապահվում են չափից շատ հայեցողական լիազորություններ: 

Քաղաքացիական ծառայության՝ աշխատանքի վարձատրության ֆոնդում այդ 

պարգևատրումների մասնաբաժնի վերաբերյալ տվյալներ առկա չեն: Սակայն 

կառույցներից չորսի կողմից տրամադրված և այս գնահատման նպատակով վերլուծված 

տվյալները ցույց են տալիս, որ 2017 թվականին ըստ էության պարգևատրումներ ստացել են 

բոլոր քաղաքացիական ծառայողները (Գծապատկեր 3): Այսպիսով, պաշտոնապես 

                                                           
334  Նույն տեղում, 22-րդ հոդված: 

335  2001 թվականի ՔԾՕ-ի համաձայն գործող կատարողականի գնահատման համակարգը կարգավորվում է  2011 

թվականի հոկտեմբերի 20-ի թիվ 1510 որոշմամբ: 

336  ՊՊՊԾՊԶԱՎՕ, 22-րդ հոդվածի 11-րդ կետ և «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» 

օրենքի 20-րդ հոդված: 

337  2011 թվականի հոկտեմբերի 20-ի թիվ 1510-Ն Կառավարության որոշում   
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պարգևատրումները պետք է հիմնված լինեն անհատական կատարողականի վրա, սակայն 

գործնականում դրանք թերևս տրվում են բոլորին անխտիր: 

Հանրային ծառայողներին տրվող աշխատավարձերի վերաբերյալ 

տեղեկությունները չեն հրապարակվում (տարբեր դասերի համար աշխատավարձերի 

միջին ընդհանուր արժեքը և մրցույթի համար առաջարկված թափուր պաշտոններին 

համապատասխանող աշխատավարձերը): Այն կարելի գտնել միայն համապատասխան 

իրավական ակտերում: 

Հիմնական աշխատավարձի աճի հարաբերակցությունը բավարար է (1:7.7)338՝ 

ներառյալ ղեկավար պաշտոնների խմբերի հիմնական աշխատավարձերի միջև մի փոքր 

ավելի բարձր տարբերությունները՝ ի տարբերություն ավելի ցածր խմբերի հիմնական 

աշխատավարձերի: Հանրային հատվածում և տնտեսության այլ հատվածներում 

աշխատավարձերի վերաբերյալ ամփոփ տվյալների համաձայն339, 2016 թվականին 

պետական հատվածում միջին աշխատավարձը կազմել է այլ հատվածներում միջին 

աշխատավարձերի 82%: Սա թերևս ցածր է, չնայած վերջին 20 տարիների ընթացքում այն 

անդադար աճել է (59.4% 1996 թվականին և 73% 2006 թվականին): Այնուամենայնիվ, առկա 

չեն երկու հատվածների նույն խմբերի (այսինքն՝ եռաստիճան համակարգով կրթություն 

ստացած աշխատակիցների) աշխատավարձերի վերաբերյալ տվյալներ, ինչը 

համեմատության ավելի ամուր հիմք կլիներ: Օրենքով նախատեսվում է պետական 

ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության չափերի կանոնավոր 

փոփոխություն՝ համապատասխան հատվածների աշխատաշուկայի վերլուծության հիման 

վրա, որը պետք է իրականացվի երեք տարին մեկ340: Անցումային շրջանում գտնվող երկրի 

համար սա թերևս չափազանց երկար ժամանակ է: 

                                                           
338  ՊՊՊԾՊԶԱՎՕ. համաձայն 9-րդ հավելվածում ներառված քաղաքացիական ծառայության հիմնական 

աշխատավարձերի հետ կապված տվյալների՝ նվազագույն գործակիցը 1.25 է (քաղաքացիական ծառայության 

մասնագիտական խմբի ութերորդ ենթախմբի աշխատավարձի 1-ին մակարդակ), իսկ առավելագույն գործակիցը 9.65 է 

(Քաղաքացիական ծառայության ղեկավար խմբի առաջին ենթախմբի աշխատավարձի 11-րդ մակարդակ): Սույն 

Օրենքի 5-րդ հոդվածի 5-րդ կետով սահմանվում է առավելագույն գործակիցը՝ 10 միավոր: 

339  Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտե (2017 թվական), «Աշխատանքի շուկան Հայաստանի 

Հանրապետությունում», 2011-2015 թվականներ, Գլուխ 14, Աշխատավարձ, աշխատավարձի գին, 2014-2015, Աղյուսակ 

14.3, Միջին ամսական անվանական աշխատավարձն ըստ տնտեսության ինստիտուցիոնալ հատվածների, էջ 209, 

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտե, Երևան, http://www.armstat.am/file/article/trud_2017_14.pdf: 

340  ՊՊՊԾՊԶԱՎՕ, 5-րդ հոդվածի 4-րդ կետ 
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Գծապատկեր 3. 2017 թվականին պարգևատրումներ ստացած քաղաքացիական ծառայողների 

քանակական հարաբերակցությունը 

 

Աղբյուրները՝ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն, Անշարժ գույքի 

կադաստրի պետական կոմիտե, Սոցիալական ապահովության ծառայություն և Վիճակագրական 

կոմիտե: 

 Ըստ սեռերի աշխատավարձերի վերաբերյալ տվյալների համաձայն341՝ 2016 

թվականին հանրային ծառայությունում կանանց միջին ամսական անվանական 

աշխատավարձը եղել է տղամարդկանց աշխատավարձերի 89%-ը՝ ընդհանուր 

տնտեսությունում 66.4%-ի հետ համեմատությամբ342: Եվս մեկ անգամ պետք է նշել, որ սա 

կոպիտ համեմատություն է, որում սեռից բացի հաշվի չեն առնվում այլ փոփոխականներ, 

որոնք կարող են ազդել աշխատավարձերի այս տարբերության վրա, ինչպես օրինակ՝ 

կրթության մակարդակը և մասնագիտությունը: 

 Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության համակարգի ցուցանիշի արժեքը 

1 է:  

                                                           
341  Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտե (2017 թվական), «Աշխատանքի շուկան Հայաստանի 

Հանրապետությունում», 2011-2015 թվականներ, Գլուխ 14, Աշխատավարձ, աշխատավարձի գին, 2014-2015, Աղյուսակ 

14.17, Միջին ամսական անվանական աշխատավարձն ըստ սեռի, էջ 222, Հայաստանի Հանրապետության 

վիճակագրական կոմիտե, Երևան, http://www.armstat.am/file/article/trud_2017_14.pdf: 

342  Նույն տեղում, Աղյուսակ 14.4. Միջին ամսական անվանական աշխատավարձն ըստ սեռի, էջ 210:  

Տնտեսական զարգացման և 

ներդրումների 

նախարարություն 

 

Անշարժ գույքի 

կադաստր 

 

Սոցիալական 

ապահովության 

ծառայություն 

 

Վիճակագրական 

կոմիտե 

 

http://www.armstat.am/file/article/trud_2017_14.pdf:
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Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության համակարգի անաչառությունն ու 

մրցակցային լինելը 

Այս ցուցանիշով չափվում, թե որքանով են քաղաքացիական ծառայության 

վարձատրության համակարգի իրավական դաշտը և կառուցվածքը նպաստում 

գործնականում քաղաքացիական ծառայողների անաչառ ու թափանցիկ վարձատրության 

ապահովմանը՝ թե՛ օրենսդրական և կառուցվածքային նախապայմանների թե՛ կիրառման 

և թե՛ համակարգի անաչառության առումով: 

Ցուցանիշի ընդհանուր արժեքը  0 1 2 3 4 5 

Ենթացուցանիշները Միավորները 

Վարձատրության համակարգի իրավական դաշտը և կառուցվածքը  

1. Պաշտոնների անձնագրերում հիմնական աշխատավարձը նշելու 

իրավական պարտավորությունը 
2/2 

2.  Աշխատավարձերի իրավական սահմանումների, հատկացման 

չափանիշների և ընթացակարգերի համապարփակությունը, 

հստակությունը և թափանցիկությունը 

2/2 

3. Աշխատավարձի վերաբերյալ տեղեկությունների հասանելիությունը 0/3 

Գործնականում վարձատրության համակարգի կիրառումը և  անաչառությունը 

4. Պաշտոնների դասակարգման համակարգում հիմնական 

աշխատավարձերի բաշխման անաչառությունը 
0/4 

5. Հիմնական աշխատավարձի աճի հարաբերակցությունը 2/2 

6. Պարգևատրումների տրամադրման հարցում ղեկավարների 

հայեցողական լիազորությունները 
0343/2 

7. Պարգևատրումների խրախուսող բնույթը (%) 0/2 

8. Քաղաքացիական ծառայության աշխատավարձերի մրցակցային լինելը 

(%) 
0344/3 

Ընդամենը345                             6/20 

Աշխատավարձերի կառուցվածքը հստակ սահմանված է 2018 թվականի ՔԾՕ-ում, իսկ 

հիմնական աշխատավարձի դրույքաչափն ունի աճի բավարար հարաբերակցություն: 

Սակայն, պաշտոնների դասակարգման համարժեք չափանիշների և մեթոդների 

բացակայությունը թույլ չի տալիս ապահովել համապատասխան պաշտոնների համար 

աշխատավարձերի հավասար չափերի հատկացում: Պաշտոնապես պարգևատրումները 

հիմնված են կատարողականի վրա, սակայն ըստ էության դրանք տրվում են բոլոր 

քաղաքացիական ծառայողներին: Քաղաքացիական ծառայողների աշխատավարձերի 

                                                           
343  Տվյալներ չեն տրամադրվել: 

344  Տվյալներ չեն տրամադրվել: 

345  Միավորների փոխարկման միջակայքերը՝ 0-3=0, 4-7=1, 8-10=2, 11-13=3, 14-16=4, 17-20=5: 
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վերաբերյալ տվյալներ առկա չեն, իսկ աշխատավարձի դրույքաչափերի և միջին 

աշխատավարձերի վերաբերյալ տվյալները չեն հրապարակվում: 

Սկզբունք 5. Ապահովված է հանրային ծառայողների մասնագիտական զարգացումը. սա 
ներառում է կանոնավոր վերապատրաստումներ, կատարողականի անաչառ գնահատում, 
շարժունություն և առաջխաղացում՝ օբյեկտիվ ու թափանցիկ չափանիշների և արժանիքների 
հիման վրա: 

2018 թվականի ՔԾՕ-ում վերապատրաստումը սահմանվում է որպես 

քաղաքացիական ծառայողների իրավունք346 ու պարտականություն և ՀԾՕ-ում նույնը 

սահմանվում է ամբողջ հանրային ծառայության համար347: 

Յուրաքանչյուր կառույցի գլխավոր քարտուղարը պատասխանատու է 

վերապատրաստման ծրագրերի կազմման համար, որի հիմքում ընկած է 

վերապատրաստման կարիքների վերլուծությունը (ՎԿՎ). դրանում յուրաքանչյուր դեպքում, 

ի թիվս այլնի, նշվում են վերապատրաստման դասընթացները, վերապատրաստման 

մեթոդներն ու վերապատրաստման համար սահմանված միավորները: 

Վերապատրաստման ծրագիրը պետք է ուղարկվի ՔԾԳ-ը, որտեղ պետք գնահատվի և 

հաստատվի այն: Քաղաքացիական ծառայության շրջանակում ընդգրկված բոլոր 

կառույցները, բացառությամբ Հաշվեքննիչ պալատի, պետք է պահպանեն այս կարգը: 

Այսպիսով, 2018 թվականի ՔԾՕ-ով նախատեսվում է ավելի ապակենտրոնացված 

համակարգ, որի համաձայն յուրաքանչյուր կառույցի պատասխանատու է իր 

վերապատրաստման կարիքները վերլուծելու և համապատասխանաբար 

վերապատրաստումներ կազմակերպելու համար: Համաձայն 2001 թվականի ՔԾՕ-ի՝ սա 

ՔԾԽ-ի պարտականություններ էր: ՔԾԳ-ը պահպանել է կարողությունների հետ կապված 

վերապատրաստումների կազմակերպելու առաքելությունը, մինչդեռ համապատասխան 

մարմինները պատասխանատու են հատուկ մասնագիտական գիտելիքների հետ կապված 

վերապատրաստումների համար: Այնուամենայնիվ, երկու ոլորտների միջև սահմանները, 

հետևաբար ՔԾԳ-ի և կառույցների իրավասությունների տարբերակումը այնքան էլ հստակ 

չէ: Ավելին, նոր համակարգը դեռևս չի ստեղծվել, ինչը նույնպես դժվարացնում է դերերի 

փաստացի բաշխումն ըմբռնելու գործընթացը348: 

2018 թվականի ՔԾՕ-ով նախատեսվում է նաև ավելի ճկուն մոտեցում 

քաղաքացիական ծառայողների շարունակական վերապատրաստումների և 

վերապատրաստման ընթացքում ձեռքբերումների գնահատման նկատմամբ: 2018 

                                                           
346  2018 թվականի ՔԾՕ, 19-րդ հոդվածի 1-ին կետ: 

347  ՀԾՕ, 18-րդ հոդվածի 1-ին կետի 4-րդ ենթակետ և 19-րդ հոդվածի 1-ին կետի 7-րդ ենթակետ: 

348  2018 թվականի ՔԾՕ, 4-րդ հոդվածի 1-ին կետ: 
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թվականի ՔԾՕ-ով վերացվում է պարտադիր վերապատրաստումը, որը երեք տարին մեկ 

անգամ պետք է անցնեին բոլոր քաղաքացիական ծառայողները, ինչպես նաև 

քաղաքացիական ծառայողների գիտելիքների մակարդակը և հմտությունները գնահատելու 

համար նախատեսված ատեստավորման ընթացակարգը, որը, բացասական արդյունքների 

դեպքում, կարող էր հանգեցնել պաշտոնից ազատման349: Դրանում ներկայացվում է 

վերապատրաստումների համար սահմանված միավորների համակարգ, որով 

հաստատվում է այն հանգամանքը, որ քաղաքացիական ծառայողը հաջողությամբ 

յուրացրել է վերապատրաստման նպատակները: Սակայն, դեռևս չի մշակվել 

վերապատրաստումների համար միավորների նոր համակարգ: Ինչպես նաև չի մշակվել 

կառույցների կողմից ՎԿՎ ու վերապատրաստման ծրագրեր պատրաստելու և 

իրականացնելու, դրանք մոնիթորինգի ենթարկելու և գնահատելու ընթացակարգերը: 

Սպասելով ենթաօրենսդրական ակտի ընդունմանը՝ նախարարությունները և մյուս 

պետական մարմինները, որոնք պետք է ստանձնեն այս պարտականությունները, դեռևս չեն 

սկսել նախապատրաստական աշխատանքները: 

ՔԾՕ-ում յուրաքանչյուր քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանվում է 

վերապատրաստումներին մասնակցության վեցամսյա առավելագույն ժամկետ: Սա թերևս 

չափից շատ կլիներ, եթե մասնակցությունը լիներ մեկ ամբողջ աշխատանքային օր, և 

չափազանց սահմանափակ, եթե այն լիներ մոդուլային ծրագիր, որով պահանջվում է 

յուրաքանչյուր ամիս մի քանի օր տևողությամբ մասնակցություն: Սակայն այս 

ասպեկտները Օրենքում հստակ չեն350: Սրան հակադրվում են 2016 թվականին (26%) և 2017 

(25%)351 թվականին տարին առնվազն մեկ անգամ կազմակերպվող 

վերապատրաստումներին մասնակցած քաղաքացիական ծառայողների ցածր թիվը: Քանի 

որ ղեկավարությունը չէր կարող տրամադրել 2017 թվականին քաղաքացիական 

ծառայության աշխատավարձերի ընդհանուր բյուջեի մասին տեղեկություններ, հնարավոր 

չէր աշխատանքի վարձատրության տարեկան ֆոնդի նկատմամբ հաշվարկել 

վերապատրաստման համար նախատեսված ծախսերը, սակայն վերապատրաստման 

համար հատկացված միջոցները թերևս քիչ են եղել352: 

                                                           
349  2001 թվականի ՔԾՕ, 2-րդ հոդվածի 2-րդ կետ, 3-րդ հոդված և 19-րդ հոդված: 

350  2018 թվականի ՔԾՕ, 19-րդ հոդվածի 6-րդ կետ: 

351  ՔԾԳ: 

352  Համաձայն ՔԾԳ-ի՝ 2017 թվականին պետական ֆինանսավորմամբ վերապատրաստումների անցկացման տարեկան 

բյուջեն կազմել է 29.7 մլն դրամից քիչ՝ կոպիտ հաշվարկով յուրաքանչյուր քաղաքացիական ծառայողի համար 4500 

դրամ (8 եվրո): 
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Առկա է վերապատրաստման համակարգի որոշ հիմնական տարրերի, օրինակ՝ 

ՎԿՎ-ի իրականացում353, վերապատրաստման ծրագրերի մշակում354 կամ անցկացված 

յուրաքանչյուր վերապատրաստման դասընթացի միասնական ու համակարգային 

գնահատում355, օգտագործման ոչ մեծ փորձ և դրանց շարունակական օգտագործման 

բացակայություն: 2016 և 2017 թվականների համար գոյություն չունի 

վերապատրաստումների իրականացման վերաբերյալ որևէ հաշվետվություն: 

Քաղաքացիական ծառայության վերաբերյալ ՔԾԳ-ի կազմած տարեկան հաշվետվությունը 

ներառում է միայն տարվա ընթացքում կազմակերպված վերապատրաստման ծրագրերի 

ընդհանուր թիվը և վերապատրաստվողների ընդհանուր թիվը: 

2018 թվականի ՔԾՕ-ով էականորեն բարելավվել է անհատական 

կատարողականների գնահատման կարգավորումը356, որը 2001 թվականի Օրենքում միայն 

ներկայացված էր շատ համառոտ ձևով357: Նոր Օրենքով  քաղաքացիական ծառայողի 

կատարողականը սահմանվում է որպես աշխատանքային ծրագրով նախատեսված 

աշխատանքային արդյունքներին արդյունավետորեն հասնելու միջոց: Դրանով 

գնահատման ժամկետը վեց ամսից երկարաձգվում է՝ դառնալով մեկ տարի՝ ներառյալ 

յուրաքանչյուր կիսամյակի ավարտին իրականացվող ընթացիկ գնահատումը: 2001 

թվականի Օրենքի համաձայն՝ անմիջական ղեկավարը պատասխանատու է արդյունքների 

գնահատման համար, սակայն 2018 թվականի Օրենքով սահմանվում է քաղաքացիական 

ծառայողների՝ իրենց գնահատումն իրականացրած անձի որոշում իրենց անմիջական 

ղեկավարին բողոքարկելու իրավունքը: Ի վերջո, 2018 թվականի ՔԾՕ-ով կապ է 

հաստատվում է կատարողականի գնահատման և վերապատրաստման կարիքների 

հայտնաբերման, խրախուսման միջոցների տրամադրման358 և Օրենքով նախատեսված 

դեպքերում արտոնությունների իրավունքի շնորհման միջև: 

Վերջինս վերաբերում է վերակազմակերպման կամ կրճատումների 

ընթացակարգերին, որոնք հանգեցնում են պաշտոնից ազատման կամ քաղաքացիական 

                                                           
353  ՎԿՎ-ի մեթոդը ՔԾԳ-ի կողմից փորձնական կիրառվել է որոշ կառույցներում 2013-ից 2015 թվականների ընթացքում, 

սակայն 2016 կամ 2017 թվականներին այն չի շարունակվել: 

354  2016 և 2017 թվականներին անցկացված վերապատրաստումների վերաբերյալ միակ տեղեկությունը 

վերապատրաստումների երկար ցանկն է, որը բաժանված է թեմաների, և դրանում առկա չէ որևէ նշում 

վերապատրաստման նպատակների, թիրախային խմբերի կամ ժամանակացույցերի վերաբերյալ: 

355  2016 և 2017 թվականներին մասնակիցների կողմից դասընթացների որակի գնահատման որևէ ապացույց չկա, 

վերապատրաստում իրականացնող որոշ կառույցներ, օրինակ՝ Պետական կառավարման ակադեմիան, իրենց իսկ 

նախաձեռնությամբ իրականացրել են այդպիսի գնահատումներ: 

356  2018 թվականի ՔԾՕ, 18-րդ հոդված: 

357   2001 թվականի ՔԾՕ-ով սահմանվում է, որ կատարողականի գնահատումները պետք է իրականացվեն յուրաքանչյուր 

կիսամյակ, յուրաքանչյուր քաղաքացիական ծառայողի անմիջական ղեկավարի կողմից (20-րդ հոդվածի 1-ին կետ): 

358  Անհատական կատարողականի գնահատումների և աշխատավարձի մակարդակների որոշման միջև կապը արդեն իսկ 

սահմանվել է ՊՊՊԾՊԶԱՎՕ-ի 21-րդ հոդվածի 1-ին կետով և 21-րդ հոդվածի 2-րդ կետով: 
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ծառայությունից հեռացման։ Օրենքով կարգավորվող մյուս գործոնների հավասարության 

դեպքում359 քաղաքացիական ծառայության առավել երկար աշխատանքային ստաժ և 

վերջին երեք տարվա ընթացքում կատարողականի գնահատման ավելի բարձր 

արդյունքներ ունեցող քաղաքացիական ծառայողն ունի քաղաքացիական ծառայությունում 

աշխատանքային գործունեությունը շարունակելու արտոնյալ իրավունք360:  

Սակայն, Օրենքով ուղղակիորեն չի սահմանվում, որ քաղաքացիական 

ծառայողները պետք է տեղեկացված լինեն այն չափորոշիչների մասին, որոնց հիման վրա 

գնահատվելու են նրանք, դրանց արդյունքները պետք է արձանագրվեն գրավոր և պետք է 

ապահովվի քաղաքացիական ծառայողի ու նրա անմիջական ղեկավարի միջև 

հարցազրույցի անցկացումը։ Այս տարրերը կարող են ներառվել ենթաօրենսդրական 

ակտում, սակայն այս գնահատման ժամանակահատվածում այն դեռևս մշակված չէր։ 

2016 և 2017 թվականների ընթացքում քաղաքացիական ծառայողների 

կատարողականի կիսամյակային գնահատումներն իրականացվել են 2011 թվականին 

ընդունված ենթաօրենսդրական ակտի համաձայն361, որով ստեղծվել է գնահատումների 

մասշտաբային և բարդ քանակական համակարգ, որն այնքան էլ հարմարեցված չէ 

կառույցների աշխատանքային ծրագրերի կազմման և վերահսկողության իրականացման 

հնարավորություններին։ Քանի դեռ չեն մշակվել նոր ենթաօրենսդրական ակտեր, 

համակարգը ֆորմալ առումով դեռևս գործածվում է աշխատավարձերի վերաբերյալ 

օրենսդրությամբ սահմանված պարգևատրումների երեք տեսակներից որևէ մեկը 

տրամադրելու համար362։ Ենթաօրենսդրական ակտի համաձայն՝ քաղաքացիական 

ծառայողները տեղեկացված են այն չափորոշիչների մասին, որոնց հիման վրա 

իրականացվում է նրանց գնահատումը, և արդյունքներն արձանագրվում են գրավոր, 

մինչդեռ հարցազրույց չի անցկացվում։ Քանի որ առկա չեն 2016 և 2017 թվականներին 

կատարողականի գնահատման ենթակա քաղաքացիական ծառայողների ընդհանուր թվի և 

ստացված արդյունքների վերաբերյալ տվյալներ, հնարավոր չէ գնահատել կատարողականի 

գնահատման այդ տարրերի իրականացման ընթացքը։ 

                                                           
359  Այդ գործոններն են՝ 1) հղիություն. 2) մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամք. և 3) պարտադիր զինվորական 

ծառայություն։ 

360  2018 թվականի ՔԾՕ, 23-րդ հոդվածի 2-րդ կետ։ 

361  Կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 20-ի « Հայաստանի Հանրապետության պետական իշխանության 

մարմիններում աշխատանքային ծրագրերի կազմման, էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգ 

աշխատանքային ծրագրերի մուտքագրման, հաստատման, այդ համակարգով կատարողականների գնահատման և 

կատարողականների հիման վրա պարգևատրման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 1510 որոշում։ 

362  4-րդ սկզբունքի գնահատումը ներառում է այս պարգևատրմանն արված հղում։ 
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2018 թվականի ՔԾՕ-ում հստակ նշվում է, որ ուղղահայաց առաջխաղացումն 

իրականացվում է հավասար հնարավորությունների և արժանիքների վրա հիմնված363 և 

առաջխաղացման գործընթացը կարգավորվում է այն նույն մրցակցային եղանակով, ինչ 

ծառայողների ընտրության գործընթացը364։ Սա 2001 թվականի ՔԾՕ-ում արված կարևոր 

փոփոխություն է։ Դրանով նախատեսվում էր քաղաքացիական ծառայողների ուղղակի 

նշանակում տվյալ շարքի բարձրագույն խմբի կամ բարձրագույն ենթախմբի 

պաշտոններում365՝ առանց մրցակցային կամ թափանցիկ ընթացակարգերի։ Մինչև նոր 

Օրենքն ուժի մեջ մտնելը սա սովորական գործելակերպ էր։ 

2018 թվականի ՔԾՕ-ով ավելի լավ է կարգավորվում նաև հորիզոնական 

շարժունությունը։ Այն ուղղակիորեն ներառում է պաշտոնների միջև տեղափոխությունը, 

փոխադրման կամ գործուղման կարգով366 միևնույն խմբին կամ ենթախմբին պատկանող 

թափուր պաշտոնների նշանակումը367՝ հաշվի առնելով ծառայության կարիքներն ու հիմք 

ընդունելով պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձի 

որոշումը։  Տեղափոխման (երկու տարի) և գործուղման (երեք տարի) ժամկետները 

սահմանված են Օրենքով, իսկ փոխադրման կարգով պաշտոնի զբաղեցումը կարող են լինել 

մշտական հիմունքներով։  Քաղաքացիական ծառայողներին տեղափոխման, փոխադրման 

կամ գործուղման կարգով պաշտոնում նշանակելու մասին որոշումը չի կարող հանգեցնել 

ծառայության դադարեցման, գործուղումների դեպքում քաղաքացիական ծառայողները 

սահմանված ժամկետի ավարտից հետո իրավունք ունեն վերականգնվելու միևնույն 

պաշտոնում։ Սակայն, հորիզոնական շարժունության գործելակերպը գնահատելու համար 

որևէ տվյալ առկա չէ։ 

Հաշվի առնելով վերևում վերլուծության ենթարկված գործոնները՝ քաղաքացիական 

ծառայողների մասնագիտական զարգացման և վերապատրաստման ցուցանիշի արժեքը 2 

է։ 

                                                           
363   2018 թվականի ՔԾՕ, 9-րդ հոդվածի 1-ին կետ և 10-րդ հոդվածի 19-րդ կետ։ 

364  Նույն տեղում, 10-րդ հոդված։  Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար մրցույթների 

կարգավորումների և գործելակերպերի համարժեքությունը վերլուծվել է 3-րդ սկզբունքի գնահատման մեջ։ 

365  2001 թվականի ՔԾՕ, 12-րդ հոդվածի 1-ին կետ։ 

366  2018 թվականի ՔԾՕ, 12-րդ հոդված։ 2001 թվականի ՔԾՕ-ում փոխադրման և տեղափոխման կարգով պաշտոն 

զբաղեցնելու հնարավորությունն ուղղակիորեն նշված չէր, իսկ գործուղումները նախատեսված էին միայն 

վերապատրաստման համար (20-րդ հոդված)։ 

367  2018 թվականի ՔԾՕ, 12-րդ հոդված և 4-րդ հոդվածի 1-ին կետի 12-րդ ենթակետ։ 
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Քաղաքացիական ծառայողների մասնագիտական զարգացումն ու վերապատրաստումը 

Այս ցուցանիշով չափվում է այն, թե որքանով են վերապատրաստման, կատարողական 

գնահատման, շարժունության և առաջխաղացման գործընթացների օրենսդրական 

շրջանակը և կազմակերպվածությունը նպաստում քաղաքացիական ծառայությունում 

անկողմնակալ մասնագիտական զարգացմանը։  

Ցուցանիշի ընդհանուր արժեքը  0 1 2 3 4 5 

Ենթացուցանիշները Միավորները 

Մասնագիտական զարգացման օրենսդրական շրջանակը և կազմակերպվածությունը 

1. Վերապատրաստման ճանաչումը որպես քաղաքացիական 

ծառայողների իրավունք և պարտականություն 
2/2 

2.  Քաղաքացիական ծառայության վերապատրաստման 

քաղաքականության համակարգումը 
3/3 

3. Վերապատրաստման ծրագրերի մշակումը, իրականացումը և 

մոնիթորինգը 
0/3 

4. Վերապատրաստման դասընթացների գնահատումը 0/2 

5. Կատարողականի գնահատման պրոֆեսիոնալիզմը 0/4 

6. Կատարողականների գնահատման և մասնագիտական 

ձեռքբերումների մակարդակի բարձրացման համար նախատեսված 

միջոցների փոխկապակցվածությունը 

4/4 

7. Շարժունության չափանիշների հստակությունը և դրա խրախուսումը 1/2 

8. Արժանիքահեն ուղղահայաց առաջխաղացման օրենսդրական դաշտի 

համապատասխանությունը 

1/2 

9. Ուղղահայաց առաջխաղացման դեպքում քաղաքական ազդեցության 

բացակայությունը 

2/2 

Մասնագիտական զարգացման գործելակերպերի իրականացումը  

10. Վերապատրաստման ծախսերը աշխատավարձի տարեկան ֆոնդի 

համամասնությամբ (%) 
0368/4 

11. Քաղաքացիական ծառայողների մասնակցությունը 

վերապատրաստումներին (%) 
0/5 

12. Հանրային ծառայությունում արժանիքահեն լինելու հանգամանքի 

ենթադրյալ մակարդակը (%) 
5/5 

Ընդամենը369                             18/38 

 

                                                           
368  Տվյալներ առկա չեն։ 

369  Միավորների փոխակերպման միջակայքերը՝ 0-6=0, 7-13=1, 14-19=2, 20-25=3, 26-31=4, 32-38=5։ 
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2018 թվականի ՔԾՕ-ով էականորեն բարելավվում է վերապատրաստման, կատարողականի 

գնահատման, հորիզոնական շարժունության և առաջխաղացման կարգավորումը։ Սակայն 

ենթաօրենսդրական ակտը դեռևս չի մշակվել, իսկ այս ընթացակարգերը գնահատելու համար 

տվյալները սահմանափակ են։ Պետական մարմիններն այժմ պատասխանատու են 

մասնագիտական գիտելիքի բնագավառում վերապատրաստումների ծրագրման, 

իրականացման և գնահատման համար, սակայն այս պարտականությունները կատարելու 

մեթոդները և ռեսուրսները դեռևս առկա չեն։   Վերացվել է առանց մրցույթների ուղղակի 

առաջխաղացման գործելակերպը։ 

Սկզբունք 6. Առկա են բարեվարքության խթանմանը, կոռուպցայի կանխարգելմանը և 
հանրային ծառայությունում կարգապահության ապահովմանն ուղղված միջոցները։ 
 

Հանրային ծառայությունում բարեվարքության խթանման ու կոռուպցիայի 

կանխարգելման նոր իրավական դաշտն ընդունվել է 2017 և 2018 թվականներին։ Այն 

ներառում է նոր ՀԾՕ 2018-ը, ԿԿՀՕ-ը և ԱՊՕ-ը։ 

Իրավական դաշտը ներառում է հետևյալը. 1) շահերի բախման կարգավորումը 

պետական պաշտոն զբաղեցնող բոլոր անձանց և հանրային ծառայողների համար370, 

2) երկրորդ աշխատանքի սահմանափակումը371, 3) պաշտոնից ազատվելուց հետո նույն 

կազմակերպությունում աշխատանքի անցնելու արգելքը372, 4) նվերներ և առավելություն 

ստանալու, այդ թվում՝ առավելագույն արժեքի շեմի հետ կապված կաննոները373, և 

5) պետական պաշտոն զբաղեցնող անձի և քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն 

պաշտոններ զբաղեցնող անձանց՝ գույքը հրապարակելու374, այդ թվում՝ հայտարարագրի 

հրապարակման պարտավորությունը։ Գույքի հայտարարագրման պարտավորությունը 

վերապահվում է պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց և քաղաքացիական 

ծառայության բարձրագույն պաշտոններ զբաղեցնող անձանց, ինչպես նաև 

ոստիկանության, հարկային, մաքսային, քրեակատարողական և դատական ակտերի 

հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունների գլխավոր պաշտոն զբաղեցող 

անձանց։ Իրավական դաշտը նաև ներառում է բոլոր հանրային ծառայողների համար 

ազդարարի պաշտպանությունը375 և բոլոր հանրային ծառայողների համար վարքագծի և 

                                                           
370  2018 թվականի ՀԾՕ, 33-րդ հոդվածի 7-րդ կետ, բացառությամբ Ազգային ժողովի պատգամավորների, դատավորների, 

Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների, դատախազների և քննիչների։ Այսպիսի դեպքերում, այս դրույթները 

սահմանվում են հատուկ օրենքներով։ 

371  Նույն տեղում, 31-րդ հոդված։ 

372  Նույն տեղում, 33-րդ հոդվածի 1-ին կետի 6-րդ ենթակետ։ 

373  Նույն տեղում, 29-րդ և 30-րդ հոդվածներ։ 

374  Նույն տեղում, 6-րդ գլուխ։ 

375  Նույն տեղում, 3-րդ գլուխ։ 
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էթիկայի սկզբունքները376։ Ավելին, Քրեական օրենսգրքով քրեականացվում են պետական 

պաշտոն զբաղեցնող անձի կողմից կատարված խարդախությունը, խաբեությունը և 

կոռուպցիոն բնույթի իրավախախտումները, մասնավորապես հետևյալը՝ պետության 

նկատմամբ ֆինանսական խարդախություն377. կեղծարարություն կամ փաստաթղթերի 

կեղծում378. ակտիվ կաշառակերություն379. պասիվ կաշառակերություն380. յուրացում
381. 

պաշտոնեական լիազորությունների չափաշահում382. պաշտոնեական դիրքիչափաշահում՝ 

շահադիտական նպատակներով383. ապօրինի հարստացում384. և փողերի լվացում385։ 

2017 թվականին գույքի հայտարարագրերի (ուշ ներկայացնելը կամ կեղծ տվյալներ 

ներկայացնելը) վերաբերյալ կարգավորումների խախտման առնչությամբ սահմանվել են 

վարչական տույժեր
386, ինչպես նաև քրեական պատիժներ387՝ գույքի հայտարարագրերը 

դիտավորությամբ չներկայացնելու, հայտարարագրման ենթակա տվյալը թաքցնելու կամ 

կեղծ տվյալ ներկայացնելու համար։ 

Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդը պատասխանատու է հակակոռուպցիոն 

քաղաքականության և գործողության ծրագրերի, ինչպես նաև միջազգային 

պարտավորությունների շրջանակում նախատեսած գործողությունների և 

միջոցառումների իրագործման համակարգման համար: Խորհուրդը Կառավարության 

անունից կարծիքներ և առաջարկություններ է ներկայացնում  Արդարադատության 

նախարարության կողմից մշակվող հակակոռուպցիոն ռազմավարությունների, ինչպես 

նաև հակակոռուպցիոն քազաքականության վերաբերյալ388: Խորհրդի նախագահն է Վ-ը, և 

դրա կազմում, ի թիվս այլնի, ընդգրկված են Կառավարության ներկայացուցիչները (այդ 

թվում՝ Արդարադատության նախարար [ԱՆ] և ՖՆ), Գլխավոր դատախազը, Մարդու 

                                                           
376  Նույն տեղում, 5-7-րդ գլուխներ։ 

377  Քրեական օրենսգրքի 323-րդ հոդված։ 

378  Նույն տեղում, 314 և 315-րդ հոդվածներ։ 

379  Նույն տեղում, 311-րդ, 311.1 և 313-րդ հոդվածներ։ 

380  Նույն տեղում, 312-րդ, 312.1 և 312.2 հոդվածներ։ 

381  Նույն տեղում, 323-րդ, 325-րդ և 326-րդ հոդվածներ։ 

382  Նույն տեղում, 308-րդ և 309-րդ հոդվածներ։ 

383  Նույն տեղում, 311.2 հոդված։ 

384  Նույն տեղում, 310-րդ և 310.1 հոդվածներ։ 

385  Նույն տեղում, 190-րդ հոդված։ 

386  «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության Օրենսգրքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» 2017 թվականի հունիսի 9-ի ՀՕ-106-Ն օրենք, 169.28 հոդված։ 

387  Նույն տեղում, 314.2 և 314.3 հոդվածներ։ 

388         Կառավարության 2015թ. փետրվարի 19-ի N 165-Ն որոշում «Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդ և փորձագիտական 

հանձնախումբ ստեղծելու, խորհրդի կազմը, խորհրդի, փորձագիտական հանձնախմբի և Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի հակակոռուպցիոն ծրագրերի մոնիթորինգի բաժնի 

գործունեության կարգը հաստատելու մասին»: Որոշման մեջ փոփոխություններ են արվել Հհ Կառավարության 2016թ. 

դեկտեմբերի 29-ի N 1383-Ն որոշմամբ: 
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իրավունքների պաշտպանը, ԲՊԱԷՀ-ի նախագահը, Ազգային ժողովի ընդդիմադիր 

խմբակցություններից մեկի ներկայացուցիչը, Հանրային խորհրդի նախագահը, ՀՀ 

Նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավարը և Հայաստանի քաղաքացիական 

հասարակության կազմակերպությունների հակակոռուպցիոն կոալիցիայի մեկ 

ներկայացուցիչ:  

Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդին աջակցում է ՎԱ հակակոռուպցիոն 

ծրագրերի մոնիթորինգի բաժինը։ Այն հանդես է գալիս որպես Խորհրդի մշտական 

քարտուղարություն և պատասխանատու է Հակակոռուպցիոն ռազմավարության և դրա 

իրականացման միջոցառումների ծրագրի իրականացման վերաբերյալ մոնիթորինգի 

զեկույցների կազմման համար։ Այնուամենայնիվ, Կառավարության կայքում 

հրապարակված մոնիթորինգի զեկույցները վերաբերում են միայն 2015 և 2016 

թվականներին389: 2017 թվականին կազմված մոնիթորինգի զեկույցի նախագիծը, որը 

ներառում է միայն Կառավարության կողմից իրականացված 

գործողությունները,տրամադրվել է այս գնահատման համար, սակայն հրապարակված 

չէ390: Մոնիթորինգի բաժինը նաև աջակցում է Փորձագիտական հանձնախմբի 

աշխատանքներին, որը մասնակցում է հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման և 

մոնիթորինգի գործընթացին։ 

Այս ինստիտուցիոնալ դաշտն էապես փոխվել է ԿԿՀՕ-ի ընդունմամբ, որով 

ստեղծվել է ԿԿՀ-ը՝ որպես կոռուպցիայի կանխարգելման անկախ մարմին, որը հաշվետու 

է Խորհրդարանին, չնայած դրա բյուջեի դիմումը և հաստիքացուցակը պետք է հաստատվի 

Կառավարության կողմից391։ ԿԿՀ-ը փոխարինելու է ԲՊԱԷՀ-ին և ունենալու է ամբողջ 

հանրային ծառայությունում կոռուպցիայի կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի 

գործընթացի համակարգման հետ կապված լիազորություններ։  

ԿԿՀ-ը, այնուամենայնիվ, դեռևս ձևավորված չէ։ 2018 թվականի ՀԾՕ-ի և 2018 

թվականի ՔԾՕ392 համաձայն պետական մարմիններում պարտադիր էթիկայի 

հանձնաժողովները և բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչները ստեղծվել են 2019 

թվականի հուվարին: Նախորդ ինստիտուցիոնալ դաշտը, որը դեռևս գործում է, չի 

ընդգրկում ամբողջ հանրային ծառայությունը։ ԲՊԱԷՀ-ի իրավասությունների շրջանակում 

                                                           
389          Հայերեն՝ http://www.gov.am/am/anti-corruption-reports/ և անգլերեն՝ http://www.gov.am/en/anti-corruption- reports/։ 

390  Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականացման 2015-2018 թվականների 

միջոցառումների ծրագրով նախատեսված՝ 2017 թվականին միջոցառումների իրականացման ընթացքի վերաբերյալ 

համառոտ տեղեկատվություն։ Փաստաթուղթը ներառում է Արդարադատության նախարարության, ՔՀԿ-ի, 

Ֆինանսների նախարարության, Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության կողմից իրականացված 

միջոցառումների վերաբերյալ տեղեկատվություն։ 

391  ԿԿՀՕ, 5-րդ և 19-րդ հոդվածներ։ 

392  2018 թվականի ՔԾՕ, 7-րդ գլուխ, և 2018 թվականի ՀԾՕ, 7-րդ գլուխ՝ երկու դեպքում էլ։ 

http://www.gov.am/am/anti-corruption-reports/
http://www.gov.am/en/anti-corruption-reports/
http://www.gov.am/en/anti-corruption-reports/
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են գտնվում միայն բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք (ընտրված կամ պետական 

իշխանության կողմից նշանակված մարմիններ393)։  

2015-2018 թվականների Հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը ներառում է ամբողջ 

պետական հատվածը և դրանում սահմանված են հստակ նպատակներ՝ չնայած որոշ 

դեպքերում դրանք սահմանված են լայն իմաստով։ Բացի այդ, Հակակոռուպցիոն 

ռազմավարությունը ներառում է չորս կոնկրետ ոլորտ՝ առողջապահություն, պետական 

եկամուտների հավաքագրում, կրթություն և ոստիկանություն՝ քաղաքացիներին 

ծառայությունների մատուցման մասով։ Ամբողջ Հակակոռուպցիոն ռազմավարության 

համար առկա չէ մանրամասն մշակված գործողությունների ծրագիր, այդ թվում՝ 

ժամանակացույցերը և նախահաշիվը։   2018 հունվարի 18-ին Կառավարության կողմից 

ընդունվել է չորս ոլորտային գործողությունների ծրագիր394, սակայն քաղաքացիական 

ծառայության համար չի մշակվել որևէ կոնկրետ միջոց։ Կառավարության գործունեության 

համար կենտրոնական դեր ունեցող որոշ ոլորտների վերաբերյալ մոնիթորինգի զեկույցը 

ցույց է տալիս իրականացման բարձր մակարդակ395, սակայն ըստ արտաքին աղբյուրների՝ 

օգտագործվել է նախնական բյուջեի միայն 15%396։ 2019 թվականի մարտի դրությամբ նոր 

ռազմավարություն դեռ չի ընդունվել:  

ԲՊԱԷՀ-ը պատասխանատու է պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց գույքի 

հայտարարագրերի համար, որոնք ներկայացվում են էլեկտրոնային հարթակի միջոցով և 

հրապարկվում են ԲՊԱԷՀ-ի կայքում397։ ԲՊԱԷՀ-ի իրավասությունների մեջ մտնում է 

հայտարարագրված տվյալների համապատասխանության և հավաստիության ստուգումը։ 

Հավաստիության ստուգումը ենթադրում է ԲՊԱԷՀ-ի համար առցանց հասանելի 

տվյալների այնպիսի արտաքին տվյալների բազաների օգտագործում, ինչպիսիք են, ի թիվս 

այլնի, իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրը, քաղաքացիական կացության 

ակտերի պետական ռեգիստրը և անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 

                                                           
393  2011 թվականի ՀԾՕ, 5-րդ հոդվածի 1-ին կետի 15-րդ ենթակետ։ 

394  ՏՀԶԿ (2018 թվական), «Հակակոռուպցիոն բարեփոխումները Հայաստանում. Ստամբուլյան հակակոռուպցիոն 

գործողությունների ծրագրի մոնիթորինգի չորրորդ փուլ», ՏՀԶԿ հրատարակչություն, Փարիզ (փաստաթուղթն 

ընդունվել է 2018 թվականի հուլիսի 4-ին), էջ 23, http://www.oecd.org/corruption/acn/OECD- ACN-Armenia-4th-Round-

Monitoring-Report-July-2018-ENG.pdf։ 

395  «Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականացման 2015-2018 թվականների 

միջոցառումների ծրագրով նախատեսված՝ 2017 թվականին միջոցառումների իրականացման ընթացքի վերաբերյալ 

համառոտ տեղեկատվություն» վերտառությամբ փաստաթղթի համաձայն՝ 2017 թվականին նախատեսվել է 42 

միջոցառում, որոնց իրականացման համար պատասխանատու են ԱՆ-ը, ՖՆ-ը, ՔՀԿ-ը և Տարածքային կառավարման և 

զարգացման նախարարությունը, և 33-ն արդեն իրականացվել են (79%)։ 

396 ՏՀԶԿ (2018 թվական), «Հակակոռուպցիոն բարեփոխումները  Հայաստանում.  

Ստամբուլյան հակակոռուպցիոն գործողությունների ծրագրի մոնիթորինգի չորրորդ փուլ», ՏՀԶԿ հրատարակչություն, 

Փարիզ (փաստաթուղթն ընդունվել է 2018 թվականի հուլիսի 4-ին), էջ 8, http://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN- 

Armenia-4th-Round-Monitoring-Report-July-2018-ENG.pdf։ 

397          http://www.ethics.am՝ հայերեն և http://www.ethics.am/en/ ՝ անգլերեն։ 

http://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Armenia-4th-Round-Monitoring-Report-July-2018-ENG.pdf
http://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Armenia-4th-Round-Monitoring-Report-July-2018-ENG.pdf
http://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Armenia-4th-Round-Monitoring-Report-July-2018-ENG.pdf
http://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Armenia-4th-Round-Monitoring-Report-July-2018-ENG.pdf
http://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Armenia-4th-Round-Monitoring-Report-July-2018-ENG.pdf
http://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Armenia-4th-Round-Monitoring-Report-July-2018-ENG.pdf
http://www.ethics.am/
http://www.ethics.am/en/
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պետական ռեգիստրը։ Սակայն, որոշ դեպքերում գոյություն ունի տեղեկատվական բաց, 

քանի ոչ բոլոր փաստաթղթերն են թվայնացվել398։ 

Չնայած այն հանգամանքին, որ ԲՊԱԷՀ-ը չունի պաշտոնից ազատվելուց հետո նույն 

կազմակերպությունում աշխատանքի անցնելու և երկրորդ աշխատանքի հետ կապված 

կարգավորումները խախտելու դեպքերը քննելու լիազորություն, 2017 թվականին 2018 

թվականի ՀԾՕ-ում կատարված փոփոխություններով այն լիազորվել է իր իրավասության 

շրջանակում հարուցել վարչական վարույթ399։ 2017 թվականին ԲՊԱԷՀ-ը ունեցել է 7 

աշխատակից400, մինչդեռ ակնկալվում է, որ ԿԿՀ-ը ստեղծման պահին կունենա մոտ 40 

աշխատակից։ 

Հաշվի առնելով իրավական և ինստիտուցիոնալ դաշտով ստեղծված իրադրությունը՝ 

ձեռք բերված ապացույցները փաստում են, որ 2016 և 2017 թվականներին երկրորդ 

աշխատանքի, նույն կազմակերպությունում աշխատանքի անցնելու, նվերների և 

առավելությունների, ինչպես նաև պետական մարմինների ու հանրային ծառայողների 

ազդարարման զեկույցների մասով որևէ քննություն չի իրականացվել։  

ԲՊԱԷՀ-ը վերլուծել է 2181 գույքի հայտարարագիր և 841 դեպքում իրականացրել է 

տվյալների հավաստիության մանրամասն ստուգում, որի հետևանքով 99 պետական 

գնումների պայմանագրերի կնքման գործընթացում բացահայտվել են բարձրաստիճան 

պաշտոնատար անձանց կողմից շահերի բախման վերաբերյալ օրենսդրության 

խախտումներ։ Գլխավոր դատախազության կողմից քննվել են երկու քրեական գործ, որոնք 

ներառել են, ի թիվս այլ հանցագործությունների, կեղծ տվյալների տրամադրում և 

այնպիսի տեղեկությունների թաքցնում, որոնք պետք է ընդգրկվեին գույքի 

հայտարարագրում401։ 

2018 թվականի ՔԾՕ-ով որոշակիորեն բարելավվել է կարգապահական 

պատասխանատվության ենթարկելու ընթացակարգերի որակը402. 

                                                           
398       ՄԱԿ-ի թմրամիջոցների և հանցագործության դեմ պայքարի աշխատանքային խմբի իններորդ արտահերթ հանդիպումից      

առաջ Կառավարության կողմից ներկայացված տեղեկություններ, 2018 թվականի սեպտեմբերի 6-7, էջ 13-14, 

https://bit.ly/2R3kx5B։ 

399          2017 թվականի հունիսի 28-ի ««Հանրային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու      

մասին» ՀՕ-98 օրենք 

400  ՄԱԿ-ի թմրամիջոցների և հանցագործության դեմ պայքարի աշխատանքային խմբի իններորդ արտահերթ 

հանդիպումից առաջ Կառավարության կողմից ներկայացված տեղեկություններ, 2018 թվականի սեպտեմբերի 6-7, էջ 

12, https://bit.ly/2R3kx5B։ 

401  ԲՊԱԷՀ-ի կողմից տրամադրված տվյալներ։ 

402  2018 թվականի ՔԾՕ, 21-րդ հոդված։ 

https://bit.ly/2R3kx5B
https://bit.ly/2R3kx5B
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1) Դրանում հստակ նշվում են կարգապահական միջոցներ կիրառելու հիմքերը՝ 

չնայած այն հանգամանքին, որ այն չի ներառում իրավախախտումների ցանկը403։ 

2) Կարգապահական տույժերի կարգավորումը բարելավվել է. 

 
ա) տույժերը այժմ դասակարգվում են որպես թեթև կամ խիստ։ 

 
բ) աշխատավարձի կրճատում ենթադրող տույժերը այժմ սահմանված են՝ 

մինչև 20%-ով իջեցում, որը չի կարող լինել բազային աշխատավարձի 

չափից ավելի։ 
 

գ) պաշտոնից հեռացումը հանվել է, և նախորդ տույժը՝ պաշտոնից ազատում, 

փոխարինվում է ծառայության դադարեցմամբ։ Սա ավելի հստակ է՝ հաշվի 

առնելով այն հանգամանքը, որ 2001 թվականի օրենքով այդպիսի 

դեպքերում պաշտոնից ազատումն ի վերջո հանգեցրել է ծառայության 

դադարեցման։ 
 
3) Դրանով սահմանվում է մինչև կարգապահական տույժ կիրառելը ծառայողական 

քննություն իրականացնելու պարտավորությունը։ 2001 թվականի Օրենքով սա 

պարտադիր էր միայն որոշ դեպքերում404։ 

 

4) Դրանով սահմանվում է, որ  կարգապահական տույժ կիրառելիս անհրաժեշտ է 

հաշվի առնել ծանրացուցիչ և մեղմացուցիչ հանգամանքները։ 

 

5) Դրանով սահմանվում է քաղաքացիական ծառայողների նյութական 

պատասխանատվության հնարավորությունը։ 

  2018 թվականի Օրենքում պահպանվում է ծառայողական քննության ընթացքում 

ծառայողական պարտականությունների կատարումը կասեցնելու հնարավորությունը՝ 

վարձատրության պահպանմամբ, իսկ ենթաօրենսդրական ակտը մանրամասն նշում է 

ընթացակարգը և  ծառայողական քննության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողի 

իրավունքները405: Սակայն, դրանում չի նշվում ծառայողական պարտականությունների 

կասեցման հիմքերը կամ դրա առավելագույն ժամկետը406: Այն քաղաքացիական 

ծառայողների իրավունքների պաշտպանությունը, որոնք ենթակա են կարգապահական 

                                                           
403  Օրենքով սահմանվում է, որ ծառայողական պարտականություններն անհարգելի պատճառով չկատարելու, ոչ 

պատշաճ կատարելու, ծառայողական լիազորությունները վերազանցելու, աշխատանքային կարգապահական ներքին 

կանոնները խախտելու, քաղաքացիական ծառայողի վարքագծի կանոնները խախտելու, այլ սահմանափակումները 

չպահպանելու և շահերի բախման կանոնները կամ նվերներ ընդունելու արգելքը խախտելու դեպքերում 

քաղաքացիական ծառայողի նկատմամբ կիրառվում են կարգապահական տույժեր։ 

404  2001 թվականի ՔԾՕ, 32-րդ հոդվածի 4-րդ կետ։ 

405  ՀՀ կառավարության 2018 թվականի հուլիսի 19-ի թիվ 814-Ն որոշում Ծառայողական քննություն անցկացնելու Կարգը 

սահմանելու մասին:  

406  2018 թվականի ՔԾՕ, 22-րդ հոդվածի 5-րդ կետ: Ծառայողական պարտականությունների կասեցման վերաբերյալ 

կարգավորումը նույնն էր 2011 թվականի ՔԾՕ-ի 32-րդ հոդվածի 5-րդ կետում՝ բացառությամբ կասեցման 

առավելագույն ժամկետի, որը սահմանվել է մեկ ամիս ժամկետով: 
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պատասխանատվության, համեմատաբար բարելավվել է 2018 թվականի օրենսդրության 

մեջ, սակայն դեռևս առկա են որոշ թերություններ: Կարգավորմամբ ապահովվում է 

քաղաքացիական ծառայողների հետևյալ իրավունքները՝ 1) ապահովել իրենց 

պաշտպանությունը մեղադրանքներից և ներկայացնել փաստերի և ապացույցների իրենց 

տարբերակը407. 2) օգտվել իրենց իսկ ընտրած իրավաբանի ծառայությունից408. 3) բողոքարկել 

կարգապահական տույժ նշանակող մարմնի որոշումները409:  

 Ինչ վերաբերում է կարգապահական տույժի վերաբերյալ որոշումները բողոքարկելու 

իրավունքին, 2018 թվականի Օրենքով նախատեսվում թե՛ վարչական թե՛ դատական 

կարգով բողոքարկելու հնարավորություն՝ բացառությամբ վարքագծի կանոնները 

խախտելու, այլ սահմանափակումները չպահպանելու և շահերի բախման կանոնները կամ 

նվերներ ընդունելու արգելքը խախտելու դեպքերում կիրառվող տույժերի: Այս դեպքերում 

նախատեսվում է միայն դատական կարգով բողոքարկում410: Բարեվարքության հարցերի 

հետ կապված խախտումների և այլ խախտումների միջև այս տարբերակումը ազդում է 

ուսումնասիրության իրականացման եղանակի վրա՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 

ՔԾՕ-ով սահմանվում է, որ բարեվարքության հարցերի հետ կապված խախտումների 

դեպքում ուսումնասիրությունն իրականացվում է համապատասխան կառույցի էթիկայի 

հանձնաժողովը411: Քանի որ Օրենքում, այնուամենայնիվ, հստակ չի սահմանվում, թե որ 

իրավախախտումն է պատկանում այս կամ այդ խմբին, գործնականում պարզ չէ, թե որ 

ընթացակարգը պետք է կիրառվի: 

 2018 թվականի ՔԾՕ-ով ուսումնասիրությունների անցկացման կազմակերպումը 

ապակենտրոնացվում է՝ վերապահելով պետական մարմինների էթիկայի 

հանձնաժողովներին, մինչդեռ 2001 թվականի Օրենքով այս պարտավորությունը դասվում 

էր ՔԾԳ-ի իրավասությունների շրջանակին: Պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող 

պաշտոնատար անձն իրականացնում է ծառայողական քննություն՝ ենթաօրենսդրական 

ակտում նշված ընթացակարգերի համաձայն: Օրենքով սահմանվում է, որ էթիկայի 

հանձնաժողովները կազմվում են համապատասխան մարմնի գլխավոր քարտուղարի 

կողմից412, սակայն Օրենքում չի նշվում, թե ինչ ընթացակարգեր պետք է կիրառել գլխավոր 

քարտուղարի կողմից իր պարտականությունները չկատարելու դեպքում: 

                                                           
407  2018 թվականի ՀԾՕ, 18-րդ հոդված: 

408  Նույն տեղում: 

409  2018 թվականի ՔԾՕ, 21-րդ հոդվածի 11-րդ կետ:  

410  Նույն տեղում, 21-րդ հոդվածի 13-րդ կետ: 

411  Նույն տեղում, 22-րդ հոդվածի 2-րդ կետ: Էթիկայի հանձնաժողովի գործունեությունը կարգավորվում է նույն Օրենքի 7-

րդ գլխում: 

412  Նույն տեղում, 33-րդ հոդված: 
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 Ի վերջո,  2018 թվականի ՔԾՕ-ում բարելավվել են կարգապահական 

պատասխանատվության ենթարկելու ընթացակարգեր իրականացնելու և կարգապահական 

տույժեր սահմանելու ժամկետների, ինչպես նաև այս տույժերի վերացման հետ կապված 

որոշ հարցեր, սակայն դեռևս առկա են որոշ կարևոր թերություններ: Նախևառաջ, Օրենքով 

չի սահմանվում իրավախախտումը հայտնի դառնալու պահից սկսած կարգապահական 

պատասխանատվության ենթարկելու ընթացակարգեր իրականացնելու որևէ ժամկետ: 

Դրանով սահմանվում են կարգապահական տույժերի սահմանման ժամկետները, սակայն 

դրանք ավելի կարճ են, քան գնահատման մեթոդաբանությամբ սահմանված ժամկետները413: 

Գոյություն չունի կենտրոնական կառավարման մարմնի աշխատակազմում իրականացված՝ 

կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու ընթացակարգերի կամ կիրառված 

տույժերի վերաբերյալ ամփոփ տվյալներ: Առկա են միայն ՔԾԽ-ի կողմից կիրառված 

կարգապահական տույժերի վերաբերյալ տվյալներ: Ցուցանիշները բավականին ցածր 

են`քաղաքացիական ծառայողների նկատմամբ կիրառվել է յոթ կարգապահական տույժ 

2016 թվականին և երկուսը՝ 2017 թվականին: Այս տարիներից յուրաքանչյուրի ընթացքում 

ղեկավար մարմինների կողմից կիրառված կարգապահական տույժերի վերաբերյալ 

արձակվել է մեկ դատական որոշում: 2016 թվականին դատարանը չի հաստատել տույժը, 

մինչդեռ 2017 թվականին դատարանի որոշումը եղել է հօգուտ ղեկավար մարմինների: 

 Հաշվի առնելով վերևում վերլուծության ենթարկված գործոնները՝ քաղաքացիական 

ծառայողներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու ընթացակարգերի 

որակի ցուցանիշի արժեքը 4 է, իսկ հանրային ծառայողների բարեվարքության ցուցանիշի 

արժեքը՝ 3:  

                                                           
413  Նույն տեղում, 21-րդ հոդվածի 4-րդ կետով և 21-րդ հոդվածի 5-րդ կետով սահմանվում է, որ տույժ նշանակվել չի կարող, 

եթե վեց ամսից ավելի է անցել խախտում կատարելու օրվանից՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ խախտումը 

հայտնաբերվում է ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգման ընթացքում: Այս դեպքում կարգապահական 

տույժեր կիրառելու ժամկետը երեք տարի է: 
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Քաղաքացիական ծառայողներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու 

ընթացակարգերի որակը 

Այս ցուցանիշով չափվում է, թե որքանով է կարգապահական պատասխանատվության 

ենթարկելու ընթացակարգերի իրավական դաշտը և կազմակերպումը նպաստում 

քաղաքացիական ծառայողների անհատական հաշվետվողականության, 

պրոֆեսիոնալիզմի և բարեվարքության ապահովմանը և երաշխավորում կողմնակալ և 

կամայական կարգապահական տույժերի կիրառման դեպքերից քաղաքացիական 

ծառայողների պաշտպանությունը: 

Ցուցանիշի ընդհանուր արժեքը  0 1 2 3 4 5 

Ենթացուցանիշները Միավորները 

Կարգապահական համակարգի իրավական դաշտը և գործունեության կազմակերպումը 

1.  Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու 

ընթացակարգերի հետ կապված հիմնական սկզբունքները պահպանելու 

համար քաղաքացիական ծառայության օրենսդրության 

համապատասխանությունը 

2/4 

2. Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու 

ընթացակարգերի և հիմնական ընթացակարգային սկզբունքների 

համապատասխանությունը 

6/6 

3. Ղեկավար մարմինների կողմից կարգապահական վարույթ հարուցելու և 

(կամ) ոչ իրավաչափ վարքագիծը պատժելու ժամկետները 
0.5/2 

4. Քաղաքացիական ծառայողների պարտականությունների կատարումը 

կասեցնելու օրենսդրական երաշխիքները 

1/2 

Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու ընթացակարգերի իրականացումը 

5. Դատարանի կողմից հաստատված՝ կարգապահական տույժ նշանակելու 

մասին որոշումները (%) 

4/4 

Ընդամենը414                             13.5/18 

 

                                                           
414  Միավորների փոխարկման միջակայքերը՝ 0-6=0, 7-13=1, 14-19=2, 20-25=3, 26-31=4, 32-38=5: 
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Հանրային ծառայողների բարեվարքությունը 

Այս ցուցանիշով չափվում է, թե որքանով են օրենսդրությունը, քաղաքականությունները և 

կազմակերպական կառուցվածքները նպաստում պետական հատվածում 

բարեվարքության ապահովմանը, արդյոք այս միջոցները կիրառվում են գործնականում 

թե ոչ, և ինչպիսին է հանրային ծառայությունում կոռուպցիայի մակարդակի վերաբերյալ 

հասարակության ընկալումները: 

Այս ցուցանիշը չի վերաբերում բարեվարքության հետ կապված ներքին վարչական 

վարույթներին, քանի որ այն ներկայացվում է կարգապահական ընթացակարգերի 

առանձին ցուցանիշով։ 

Ցուցանիշի ընդհանուր արժեքը  0 1 2 3 4 5 

Ենթացուցանիշները Միավորները 

Պետական հատվածում բարեվարքության իրավական դաշտը և ապահովումը 

1.  Պետական հատվածում բարեվարքության իրավական դաշտի 

ամբողջականությունը 
5/5 

2. Պետական հատվածում բարեվարքության ապահովման համապարփակ 

քաղաքականության և միջոցառումների ծրագրի առկայությունը 
2/4 

3. Պետական հատվածում բարեվարքության ապահովման 

քաղաքականության իրականացումը 
0/3 

Գործնականում պետական հատվածի բարեվարքությունը և հանրային ընկալումները 

4. Գործնականում քննության գործընթացների կիրառումը 0/4 

5. Պետական հատվածում կաշառակերության ենթադրյալ մակարդակը՝ 

ըստ բիզնեսների (%) 

4/4 

6. Պետական հատվածում կաշառակերության դեպքերը, որոնք պատահել 

են քաղաքացիների հետ (%) 

3/4 

Ընդամենը415                             14/24 

 

ՀԾՕ-ում և ՔԾՕ-ում բարելավվել է կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու 

ընթացակարգերի կարգավորումը, սակայն առկա են որոշ թերություններ: Դեռևս չի 

կիրարկվում բարեվարքության խթանման և կոռուպցիայի կանխարգելման վերաբերյալ նոր 

իրավական ու ինստիտուցիոնալ դաշտը: ԲՊԱԷՀ-ի իրավասությունների շրջանակում 

ներառված են միայն բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք: Հետևաբար, բարձրագույն 

պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողները և հանրային ծառայողների 

հատկապես ռիսկային խմբերը, օրինակ՝ հարկային վարչարարության, մաքսային 

ծառայության կամ ոստիկանության աշխատակիցները, ընդգրկված չեն այդ իրավասության 

շրջանակում:  

                                                           
415  Միավորների փոխարկման միջակայքերը՝ 0-3=0, 4-7=1, 8-11=2, 12-15=3, 16-19=4, 20-24=5: 
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Հիմնական առաջարկություններ 

Կարճաժամկետ (1-2 տարի) 

1) Կառավարությունը պետք է փոփոխություններ կատարի քաղաքացիական 

ծառայության մասին օրենսդրության մեջ, որոնց արդյունքում կբացառվի քաղաքական 

նկատառումներով նշանակված անձանց ներգրավումը ընտրության լիազորություններ 

ունեցող հանձնաժողովների կազմում:  

2) Կառավարությունը պետք է էապես նվազեցնի հայեցողական հիմքերով 

պարգևատրումների մասնաբաժինն ընդհանուր վարձատրության մեջ և ապահովի, որ 

կատարողականի հիմքով վարձատրությունը հիմնված լինի կատարողականի 

կառավարման կայուն և պատշաճ համակարգի վրա:  

3) ՔԾԳ-ն պետք է սկսի ՎԿՎ իրականացնել, ներկայացնի կարճաժամկետ և 

միջնաժամկետ վերապատրաստման ծրագրեր և գնահատման համակարգ:  

Միջնաժամկետ (3-5 տարի) 

4) ՔԾԳ-ն պետք է ներկայացնի ծրագիր՝ քաղաքացիական ծառայության գրավչության 

բարելավման մասով՝ թափուր հաստիքների համար թեկնածուների թիվն էապես 

բարձրացնելու նպատակով: 

5) ՔԾԳ-ն պետք է ձևավորի աշխատավարձերի վերլուծության կարողություններ և 

սկսի հրապարակել աշխատավարձերի վերաբերյալ տարեկան համեմատական 

ուսումնասիրություններ:  
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ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1. ԸՆԹԱՑԻԿ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ. 2017 

ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 

1.1. Ընթացիկ իրավիճակը 

 
Պետական կառավարման համակարգի կառուցվածքը, թեև բարելավել է 

սահմանադրական փոփոխություններից հետո, այդուհանդերձ դեռևս մշակված չէ 

հետևողական և կառուցողական ձևով, ինչը կազմակերպության յուրաքանչյուր տեսակին 

հաղորդում է ինքնավարության համապատասխան մակարդակ՝ ըստ դրա նպատակի և 

գործառույթների: Գերատեսչության ինքնավարության և նախարարների կոմիտեի միջև 

լուրջ անհամապատասխանությունները խոչընդոտում են պետական քաղաքականության 

արդյունավետ իրականացումը: Մեծ թվով գերատեսչություններ ենթակա են 

Նախարարների խորհրդին (ԵԽ): Քանի որ այս մարմիններն ամբողջությամբ անկախ են 

քաղաքականության ձևավորման և իրականացման համար ֆորմալ առումով 

պատասխանատու համապատասխան նախարարություններից, դա կարող է առաջացնել 

հակասություններ և արգելքներ: Մասնավոր իրավունքի հիման վրա գործող 

հիմնադրամները լայնորեն օգտագործվում են որպես ծառայությունների մատուցման 

միջոցներ քաղաքականության այնպիսի առաջնահերթ ոլորտներում, ինչպիսիք են 

օրինակ՝ թվային ծառայությունները և զբոսաշրջությունը: Առկա է դրանց գործունեության 

նվազագույն վերահսկողություն և հսկողություն, ինչպես նաև ոչ բավարար 

թափանցիկություն: 

Հանրային տեղեկատվության մատչելիության վերաբերյալ օրենսդրությամբ չի 

պահանջվում, որ պետական աշխատանք կատարող բոլոր մարմինները հրապարակեն 

իրենց գործունեության վերաբերյալ տեղեկություններ, դա պարտադիր է միայն պետական 

բյուջեից ֆինանսավորվող մարմինների համար: Չկա որևէ կառույց, որը կվերահսկի 

օրենսդրության հետ համապատասխանությունը և կխթանի տեղեկությունների 

կենտրոնացված մատչելիությունը: Գործնականում, պետական կառավարման 

մարմինների կայքերը չեն պարունակում այնպիսի հիմնական տեղեկություններ, 

ինչպիսիք են օրինակ՝ տարեկան բյուջեները կամ ծրագրերը, սակայն պետությունը 

հրապարակում է էական տվյալների շարքը: Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ 

բիզնես ոլորտում բավականին գոհ են հանրային տեղեկատվության մատչելիության 

մակարդակից, մինչդեռ այն ավելի քիչ է գոհացնում քաղաքացիներին: 
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Մարդու իրավունքների պաշտպանին առնչվող իրավական դաշտն ամբողջությամբ 

համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին, իսկ Հաշվեքննիչ պալատը (ՀՊ) և 

դատարանները դեռ որոշակի բարելավման կարիք ունեն: Թե Մարդու իրավունքների 

պաշտպանը, թե ՀՊ-ը չունեն իրենց առաջարկությունների իրականացման մակարդակի 

արդյունավետ մոնիթորինգի մեխանիզմ: Մարդու իրավունքների պաշտպանի 

ինստիտուտը միակ վերահսկող կառույցն է, որին վստահում է բնակչության կեսից ավելին: 

Ընդհանուր բնակչության կեսից ավելին վերահսկող կառույցներից և ոչ մեկը   չի ընկալում 

որպես քաղաքականությունից  անկախ կառույց: (տես գծապատկեր 3) 

Վարչական արդարադատության իրավական դաշտը և ինստիտուցիոնալ 

համակարգը բավարար են: Այնուամենայնիվ, վարչական դատարանների 

արդյունավետության հարցը հիմնական մտահոգությունն է առաջացնում, ինչի մասին 

վկայում են գործերի մեծ կուտակումները և կայուն ձևով այդ կուտակումների նվազեցմանն 

ուղղված արդունավետ միջոցներ ձեռնարկելու որևէ նշանի բացակայությունը: Կողմերը 

չունեն դատական վարույթի չափազանց երկար տևողության դեմ որևէ արդյունավետ 

իրավական գործիք: 

Քաղաքացիների համար մատչելի են պետական կառավարման համակարգի 

գործողությունների և անգործության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում 

պահանջելու հիմնական օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ մեխանիզմները, իսկ 

գործնականում կան պետական պատասխանատվության դեպքերի հետ կապված 

ապացույցներ, երբ դատարաններն ընդունել են իրավախախտման հետ կապված 

բողոքները: 

 
1.2. Հիմնական զարգացումները 

 
2018 թվականին ավարտին հասցված՝ 2015 թվականի սահմանադրական 

բարեփոխմամբ վերաձևակերպվել է հաշվետվողականության ոլորտում ինստիտուցիոնալ 

դաշտը: Կիսանախագահականից խորհրդարանական կառավարման համակարգի 

անցնելը անխուսափելիորեն հանգեցրել է պետական կառավարման համակարգի 

ցնցումների: «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին» 2018 թվականի 

մարտի 23-ի օրենքում թվարկվում են նախարարությունները, ինչպես նաև սահմանվում է 

ՆԽ-ի և նախարարությունների ենթակայության տակ գտնվող մարմինների 

հաշվետվության հիմնական կարգը: Միաժամանակ ընդունվել է «Կառավարչական 

իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենքը (ԿԻՀԿՕ), որով սահմանվում 

են պետական կառավարման մարմինների վերահսկողության և հաշվետվողականության 
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կանոնները: 2018 թվականի մայիսին ձևավորված Կառավարությունն սկսել է պետական 

գործառույթներ իրականացնող՝ մասնավոր իրավունքի հիման վրա գործող հիմնական 

հիմնադրամների լուծարման գործընթաց։ Վերահսկող կառույցների (դատարաններ, 

Մարդու իրավունքների պաշտպան և Հաշվեքննիչ պալատ) օրենսդրական դաշտը 

նույնպես հիմնականում փոփոխվել է: 2018 թվականի փետրվարի 7-ին ընդունված 

Դատական օրենսգրքով փոփոխվել է դատարանների կազմավորման, դատավորների 

նշանակման և կարգապահական վարույթի իրականացման կարգը: Դրանով ստեղծվել է 

նաև Բարձրագույն դատական խորհուրդ (ԲԴԽ)՝ անկախ մարմին, որին վերապահվել է 

դատական համակարգի կառավարումը: «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» 

2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ի օրենքն ուժի մեջ է մտել 2017 թվականի հունվարին։ 

«Հաշվեքննիչ պալատի մասին» 2018 թվականի հունվարի 16-ի օրենքով Վերահսկիչ 

պալատը փոխարինվել է Բարձրագույն աուդիտորական մարմնի (ԲԱՄ): 
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2. ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  

Սույն վերլուծությունն ընդգրկում է հաշվետվողականության ոլորտի հինգ 

սկզբունքներ, որոնք խմբավորված են մեկ հիմնական պահանջի ներքո: Այն ներառում է 

յուրաքանչյուր սկզբունքի գնահատման համար օգտագործված ցուցանիշի (ցուցանիշների) 

ընդհանուր վերլուծությունը՝ ներառյալ ենթացուցանիշները416 և յուրաքանչյուր սկզբունքի 

ընթացիկ իրավիճակի գնահատումը: Կարճաժամկետ և երկարաժամկետ 

առաջարկություններ են ներկայացված յուրաքանչյուր բաժնի վերջում: 

 
Հիմնական պահանջը. Պետական կառավարման մարմինների 

հաշվետվողականությունը, այդ թվում՝ պատասխանատվությունը և 

թափանցիկությունն ապահովելու համար առկա են պատշաճ մեխանիզմներ: 

 
Այս հիմնական պահանջի մասով Հայաստանի կատարողականի գնահատման 

ցուցանիշների արժեքները ներկայացված են ստորև։ 

 

Ցուցանիշները 0 1 2 3 4 5 

Կենտրոնական կառավարման մարմնի հաշվետվողականությունը և 
գործունեության կազմակերպումը 

  
 

   

Հանրային տեղեկատվության մատչելիությունը 
   

 

  

Անկախ վերահսկող կառույցների կողմից պետական մարմինների 

վերահսկման արդյունավետությունը 

   
 

  

Վարչական դատական վեճերի կարգավորման հարցում 
արդարացիությունը 

   
 

  

Պետական պատասխանատվության համակարգի գործունեության 
ապահովումը 

   
 

  

Պայմանական նշան՝  Ցուցանիշի արժեքը 

                                                           
416  ՏՀԶԿ (2018), ՍԻԳՄԱ, Հանրային կառավարման սկզբունքների մեթոդաբանական համակարգ, ՏՀԶԿ, Փարիզ, 

http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-ENP- 

Countries-May-2018.pdf. Այս մեթոդաբանությունը այն ցուցանիշների հետագայում մշակված առավել մանրամասն 

ներկայացված մասնագիր է, որոնք օգտագործվել են Հանրային կառավարման սկզբունքների հիման վրա ընթացիկ 

իրավիճակը գնահատելու համար։ 

http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-ENP-Countries-May-2018.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-ENP-Countries-May-2018.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-ENP-Countries-May-2018.pdf
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Սկզբունքների վերլուծությունը 
 

Սկզբունք 1. Կենտրոնական կառավարման մարմնի ընդհանուր կառուցվածքը ռացիոնալ է, 
հետևողական է համապատասխան քաղաքականություններին և կարգավորումներին, ինչպես 
նաև ապահովում է համապատասխան ներքին, քաղաքական, դատական, սոցիալական և 
անկախ հաշվետվողականություն: 
 

Պետական կառավարման համակարգի ընդհանուր կառուցվածքը չունի հստակ 

տիպաբանություն և հաշվետվողականության արդյունավետ մեխանիզմներ: Կենտրոնական 

կառավարման մարմնի գործունեությունը կազմակերպված է ֆրագմենտացված ձևով, 

տարբեր, հաճախ հակասական, կազմակերպչական տրամաբանությամբ: Այս ոլորտում 

նորմատիվ իրավական կայուն դաշտի բացակայության դեպքում, պետական կառավարման 

համակարգի տարբեր հատվածներ զարգացել են առանձին ուղղություններով և 

մեկուսացված ձևով, առանց ենթադրվող (ex ante) վերլուծությունների և ավելի լայն, կայուն 

արտացոլման ու ղեկավարման:417 Արդյունքը ինստիտուցիոնալ բարդությունն ու 

հիբրիդայնությունն է այնքանով, որ դժվար է իրականացնել կենտրոնական կառավարման 

քաղաքականության նախաձեռնությունները, մասնավորապես, նախարարությունների 

հիերարխիայից դուրս գտնվող մի շարք մարմինների համար:418 Չկան տարբեր տեսակի 

պետական մարմինների ստեղծման, կառավարման և դրանց գործունեության դադարեցման 

հստակ, միասնական և խելամիտ չափորոշիչներ, որոնք հիմնված կլինեն ինքնավարության 

անհրաժեշտ մակարդակի և իրականացված գործառույթների վրա: 

Օրենսդրական դաշտով, բացի նախարարություններից, ստեղծվում են երկու 

հիմնական մարմիններ՝ հանրային քաղաքականությանն առնչվող գործառույթներ 

իրականացնելու համար. 1) նախարարությունների, Վարչապետի կամ ՆԽ-ի 

ենթակայության տակ գտնվող վարչական մարմիններ, և 2) պետության կողմից ստեղծված՝ 

մասնավոր իրավունքի հիման վրա գործող հիմնադրամներ։ Բացի դրանից, 

ծառայությունների մատուցման գործառույթները (օրինակ՝ առողջապահական 

ծառայություններ, կրթական և սոցիալական պաշտպանություն) կարող են վերապահվել 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին։ 

                                                           
417  ԿԻՀԿՕ-ով չի ապահովվում պետական կառավարման համակարգի կազմակերպման համար ապացույցների վրա 

հիմնված քաղաքականության ընտրությունը: Նվազագույնը պետք է պահանջվի վերակազմակերպման հետ կապված 

առաջարկությունների գնահատման նախապես սահմանված չափորոշիչների վրա հիմնված՝ ex ante գնահատում: 

418  Այս գլուխը կենտրոնացված է նախարարությունների հիերարխիայից դուրս գտնվող գերատեսչությունների վրա։ 

Նախարարությունների և դրանց ենթակայության տակ գտնվող գերատեսչությունների միջև քաղաքականության 

մշակման գործընթացն ավելի մանրամասն վերլուծվում է Քաղաքականության մշակման և համակարգման վերաբերյալ 

գլխի 5-րդ սկզբունքում։ 



ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

142 

Կազմակերպությունների առաջին խումբը ներառում է 32 մարմին419, որոնք 

թվարկված են «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին» օրենքում 

(ՊԿՄՕ)420։ Այնուամենայնիվ, ՊԿՄՕ-ում որպես անկախ կազմակերպություններ 

(գերատեսչություններ) դրանց կարգավիճակը շփոթեցնող է, քանի որ հիմնական 

գործառույթների իրականացման հարցում դրանց ինքնավարության փաստացի մակարդակը 

նման է շատ երկրներում նախարարությունների կառուցվածքային միավորներին: 

Ամենաէական տարբերությունն այն է, որ ենթակա մարմիններն ինքնավար են 

գործունեության հետ կապված հարցերի կարգավորման գործում: Ենթակա մարմինները 

նաև վարչական վարույթ իրականացնելու և վարչական ակտեր կայացնելու լիազորություն 

ունեն: Այնուամենայնիվ, առօրյա այլ հարցերում դրանց համար չի ապահովվում որևէ 

հատուկ երաշխիք: Օրինակ, ճյուղային նախարարությունն ազատ է իր ենթակայության տակ 

գտնվող մարմնին ուղեցույցներ տրամադրելու, պահանջներ և ցուցումներ ներկայացնելու 

հարցում, նույնիսկ առանձին վարչական գործերի կարգավորման առնչությամբ421։  

Հստակ կարգավորման բացակայության դեպքում որոշ գերատեսչություններ 

մանրամասն վերահսկվում են ճյուղային նախարարությունների կողմից, որոշները բարձր 

ինքնավարություն ունեն, իսկ որոշ դեպքերում գերատեսչությունները շրջանցում են բոլոր 

նախարարությունները՝ կա՛մ իրականացնելով քաղաքականության ձևավորման 

գործառույթ, կա՛մ հաշվետու լինելով անմիջականորեն ՆԽ-ին:422 Գերատեսչության 

ինքնավարության և նախարարների կոմիտեի միջև լուրջ անհամապատասխանությունը 

խոչընդոտում են պետական քաղաքականության արդյունավետ իրականացումը: Չի 

պահանջվում, որ գերատեսչությունները կազմեն առանձին տարեկան ծրագրեր. դրանք 

միայն իրենց ներդրումն են ունենում նախարարությունների ծրագրերում։ 

Գերատեսչությունների կոնկրետ նպատակների և թիրախների բացակայության դեպքում 

                                                           
419  Տասնութ մարմիններ գտնվում են նախարարությունների ենթակայության տակ, 11 մարմիններ՝ ՆԽ-ի ենթակայության 

տակ, իսկ 3 մարմիններ հաշվետու են Վարչապետին։ 

420  «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին» 2018 թվականի մարտի 23-ի օրենք։ 

421  Ջրային կոմիտեի դեպքում պարզվել է, որ ճյուղային նախարարությունը շաբաթվա կտրվածքով ներկայացնում է որոշ 

ցուցումներ կամ պահանջներ։ 

422  Զբոսաշրջության կոմիտեն և Քաղաքաշինության կոմիտեն երկու այնպիսի օրինակներ են, որտեղ քաղաքականության 

մշակումը գործնականում իրականացվում է ոչ նախարարական մարմինների կողմից։ Արտակարգ իրավիճակների 

նախարարությունը չի իրականացնում քաղաքականության մշակման գործառույթներ, սակայն գործում է որպես 

տարբեր փրկարարական և արտակարգ իրավիճակների ծառայությունների համար կազմակերպչական առումով 

հովանավոր։ Նախարարության այս տեսակը բնորոշ է հետխորհրդային որոշ երկրների (Ռուսաստանի Դաշնություն, 

Բելառուս և Ղազախստան): Ներքին գործերի ոլորտում քաղաքականության մշակման պատասխանատվությունը 

հստակ սահմանված չէ, և փրկարարական ու արտակարգ իրավիճակների ծառայությունների ղեկավարումը 

էականորեն կենտրոնացված է: Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն ֆորմալ առումով ենթակա է Տրանսպորտի, 

կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությանը, սակայն գործնականում այն ունի լիարժեք 

ինքնավարություն, քանի որ նախարարությունը չունի այն վերահսկելու համար անհրաժեշտ փորձ և կարողություն: 

Այս մարմինը սովորաբար ուղղակիորեն հաշվետու է ՆԽ-ին։ ՊԿՄՕ-ի ընդունմամբ այն պաշտոնապես փոխանցվել է 

Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությանը՝ Նախարարության համար 

չապահովելով իր նոր դերն արդյունավետորեն իրականացնելու համար անհրաժեշտ փորձը և կարողությունը: 
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զարմանալի չէ, որ նախարարություններն ընդհանուր առմամբ մոնիթորինգի չեն ենթարկում 

գերատեսչությունների կատարողականը: Սրա արդյունքում պետական կառավարման 

համակարգի մեծ մասը գործում է առանց կատարողականի արդյունավետ մոնիթորինգի: 

Տասնմեկ պետական մարմիններ գտնվում են ՆԽ-ի ենթակայության տակ՝ վեց 

ոլորտային տեսչական մարմիններ423և հինգ հիմնական գերատեսչություններ424։ Այս հինգ 

գերատեսչությունները փաստացի գործում են որպես նախարարություններ, լիովին անկախ 

են նախարարությունից, ֆորմալ առումով պատասխանատու են քաղաքականության 

մշակման և իրականացման համար։ Սա նվազեցնում է համագործակցությունը և կարող է 

հանգեցնել հակասությունների։ Օրինակ, Պետական եկամուտների կոմիտեն ուղղակիորեն 

հաշվետու է ՆԽ-ին, և Ֆինանսների նախարարությունը (ՖՆ) չունի որևէ ազդեցություն 

հարկային եկամուտների հավաքագրման հարցում՝ չնայած այն հանգամանքին, որ այդ 

կառույցը ֆորմալ առումով պատասխանատու է հարկաբյուջետային քաղաքականության 

համար։ Ավելին, հարցումները ցույց են տալիս, որ չկան ոչ ֆորմալ ղեկավարման 

մեխանիզմներ՝ ֆորմալ հաշվետվության այս ոչ արդյունավետ պայմանները 

փոխհատուցելու համար: ՆԽ-ի ներկայացուցիչները հաստատել են, որ Նախարարության և 

Պետական եկամուտների կոմիտեի միջև չկա որևէ կանոնավոր ուղիղ կապ։ 

Նախարարությունների հիերարխիայից դուրս գտնվող այս 11 պետական մարմինները 

ենթակա չեն վերահսկողության և հսկողության որևէ ստանդարտ սխեմայի՝ ի 

տարբերություն նախարարությունների ենթակայության տակ գտնվող մարմինների։ 

Վարչապետը ֆորմալ առումով պատասխանատու է դրանց վերահսկողության համար, 

սակայն չունի ռեսուրսներ՝ այդ գործառույթն արդյունավետորեն իրականացնելու համար։ 

Այս կարգավորումը, որտեղ ոլորտային բոլոր տեսչական մարմինները հաշվետու են 

անմիջապես ՆԽ-ին, միջազգային համատեքստում բավականին անսովոր է և 

համապատասխան նախարարություններին զրկում է իրենց քաղաքականության 

ոլորտներում որոշակի պահանջների կատարման վերաբերյալ տեղեկություններից 

ուղղակիորեն օգտվելու հնարավորությունից: 

Շատ քիչ պետական մարմիններ են գտնվում Խորհրդարանի ենթակայության տակ, 

ինչը դրական է: Այնուամենայնիվ, այդ մարմիններից երկուսը՝ Տնտեսական մրցակցության 

պաշտպանության պետական հանձնաժողովը և  Հանրային ծառայությունները կարգավորող 

                                                           
423  Առողջապահական տեսչական մարմին, Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին, Կրթության տեսչական 

մարմին, Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմին, Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին և 

Հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչություն։ 

424  Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե, Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե, Պետական եկամուտների 

կոմիտե, Վիճակագրական կոմիտե և Քաղաքաշինության կոմիտե։ 
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հանձնաժողովը425, իրականացնում են բացառապես գործադիր գործառույթներ և ԵՄ անդամ 

երկրների մեծ մասում դրանք գտնվում են Կառավարության ենթակայության տակ։ Այս 

երկու մարմիններն ունեն Սահմանադրության 122-րդ հոդվածով սահմանված ինքնավար 

մարմինների կարգավիճակ, ինչը նշանակում է, որ վերջիններս արդյունավետորեն 

ինքնուրույն կառավարվող մարմիններ են: Դրանց տարեկան ծրագրերը ենթակա չեն 

արտաքին հաստատման։ Տարեկան հաղորդումները քննարկվում են խորհրդարանական 

կոմիտեների կողմից, սակայն դրանց հաստատումը չի պահանջվում։ Որևէ կառույց 

ուղեցույցներ տրամադրելու կամ դրանց համար նպատակներ սահմանելու իրավունք չունի: 

Այս անկանոնությունը, հետևաբար, Կառավարությանը զրկում է այս մարմինների 

կարգավորման քաղաքականության վրա ազդեցություն ունենալու ցանկացած 

հնարավորությունից: 

Մասնավոր իրավունքի հիման վրա գործող հիմնադրամները լայնորեն 

օգտագործվում են՝ պետական առաջնահերթ քաղաքականության ոլորտներում այնպիսի 

ծառայություններ մատուցելու համար, ինչպիսիք են օրինակ՝ թվային ծառայությունները և 

զբոսաշրջությունը։ 2017 թվականի վերջին առնվազն 12 հիմնադրամներ ուղղակիորեն 

ներառված են եղել պետական քաղաքականության426 իրականացման գործընթացում։ 

Հիմնադրամները գտնվում են հանրային ֆինանսների կառավարման համակարգից դուրս, 

դրանց աշխատակիցների վրա չի տարածվում «Հանրային ծառայության մասին» օրենքը427 և 

դրանց գործողությունները ենթակա չեն հանրային վերահսկողության՝ «Տեղեկատվության 

ազատության մասին» օրենքի համաձայն428։ Հիմնադրամները վերահսկելու համար չկա 

նախարարությունների խելամիտ կառավարման շրջանակ: Շատ դեպքերում 

համապատասխան նախարարը նախագահում է հոգաբարձուների խորհուրդը, սակայն չկա 

հիմնադրամների և նախարարությունների միջև հաղորդումների ուղղակի փոխանցման 

որևէ մեխանիզմ: 

Հիմնադրամները գործում են որպես նախարարությունների կամ 

գերատեսչությունների ենթակապալառուներ, սակայն, ի տարբերություն մասնավոր 

ենթակապալառուների, դրանք չեն ընտրվում և վերահսկվում են պետական գնումների 

                                                           
425  Էներգիայի, ջրի և Էլեկտրոնային հաղորդակցության շուկաների վերահսկում իրականացնող բազմաոլորտային 

կարգավորող մարմիններ։ 

426  Ռազմավարական նախաձեռնությունների կոմիտե, Կենսաթոշակային համակարգի իրազեկման կենտրոն, 

Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն, Գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամ, 

Ազգային մրցունակության հիմնադրամ, «Թվային Հայաստան» հիմնադրամ, Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության 

զարգացման ազգային կենտրոն, Գիտական ծրագրերի ինտեգրմանն աջակցության կենտրոն, Օրենսդրության 

զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն, «Հայ Տեք» կիբերանվտանգության կենտրոն, Աղետների 

ռիսկի կառավարման ազգային հարթակ և Զբոսաշրջության զարգացման հիմնադրամ։ 

427  «Հանրային ծառայության մասին» 2018 թվականի մարտի 23-ի օրենք։ 

428  «Տեղեկատվության ազատության մասին» 2003 թվականի սեպտեմբերի 23-ի օրենք։ 
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համակարգի համաձայն: Քանի որ դրանք գործում են պետական կառավարման 

համակարգից դուրս, լիովին ճկուն են որոշումների կայացման հարցում, ինչը կարող է 

արագացնել գործընթացները, նվազեցնել վարչական արգելքները և անտեսել կենտրոնական 

կառավարման մարմինների կառուցվածքի անարդյունավետությունը: Այնուամենայնիվ, սա 

նաև լուրջ ռիսկ է առաջացնում, քանի որ առկա է դրանց գործողությունների նվազագույն 

վերահսկողություն և հսկողություն ու ոչ բավարար թափանցիկություն, ինչպես նաև դրանով 

ստեղծվում են կրկնակի և զուգահեռ կառույցներ: Վերջերս Կառավարությունը փոխել է այս 

միտումը՝ լուծարելով որոշ հիմնադրամներ, ինչպես օրինակ՝ «Թվային Հայաստան» 

հիմնադրամը:  

Ստորև ներկայացված աղյուսակում ամփոփվում են ենթակա մարմինների և 

հիմնադրամների միջև առանցքային տարբերությունները՝ որպես պետական 

քաղաքականության ներկայացման և օրենքների կիրարկման միջոցներ: Այն ցույց է տալիս 

հիմնադրամների շուրջը գտնվող՝ կարգավորման հետ կապված վակուումը: 
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Աղյուսակ 1. Կառավարման և հաշվետվողականության պարամետրերը. ենթակա 

մարմինները՝ հիմնադրամների հետ համեմատությամբ 

 
Ենթակա մարմին Հիմնադրամ 

Իրավասուբյեկտություն Գործում է պետության 

իրավասուբյեկտության 

շրջանակում 

(սահմանափակ 

պայմանագրային 

հնարավորություն) 

Ինքնուրույն 

իրավասուբյեկտություն 

(լիարժեք, 

անսահմանափակ 

պայմանագրային 

հնարավորություն) 

Կառավարման կառուցվածքը Մենիշխան 

կառավարման մարմին 

Երկու ղեկավար մարմնի 

կողմից կառավարվող 

կառույց (ղեկավար և 

հոգաբարձուների 

խորհուրդ) 

Հանրային ֆինանսների 

կառավարման համակարգ 

Ամբողջությամբ 

կիրառելի է 

Կիրառելի չէ 

Հանրային ծառայության համակարգը 

(զբաղվածություն) 

Ամբողջությամբ 

կիրառելի է 

Կիրառելի չէ 

Թափանցիկության համակարգը 

(«Տեղեկատվության ազատության 

մասին» օրենք) 

Ամբողջությամբ 

կիրառելի է 

Կիրառելի չէ 

Կառավարության/համապատասխան 

նախարարությունների վերահսկման 

և կառավարման լիազորությունները 

Պարտադիր 

ուղեցույցների և 

ցուցումների 

տրամադրում 

Տեղեկություններ 

պահանջելու իրավունք 

Ծրագրերը և 

բյուջեները 

հաստատելու 

իրավունք 

Տեսչական 

ստուգումներ 

անցակցնելու իրավունք 

Առկա չէ ուղղակի 

վերահսկողություն 

(հոգաբարձուների 

խորհրդի միջոցով 

անուղղակի 

վերահսկողություն) 

Աղբյուրը՝ «Հիմնադրամների մասին» օրենքի429 և ԿԻՀԿՕ-ի հիման վրա իրականացված ՍԻԳՄԱ 

վերլուծություններ։ 

Նախարարությունների ներքին կառավարումը կարգավորվում է ԿԻՀԿՕ-ով, որը 

հետևողականորեն կիրառվում է նախարարությունների շրջանում։ Այն ապահովում է 

                                                           
429  «Հիմնադրամների մասին» 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի օրենք 
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նախարարության գործունեության կառավարման առանձնացումը քաղականության 

մշակման գործառույթներից: Կազմակերպչական հարցերի առնչությամբ որոշումների 

կայացման լիազորությունները (օրինակ՝ մարդկային ռեսուրսների կառավարում, 

ֆինանսական կառավարում և պայմանագրային հարաբերություններ) վերագրվում են 

գլխավոր քարտուղարին, որը համարվում է նախարարության բարձր աստիճանի 

քաղաքացիական ծառայող: Քաղաքական մակարդակում գտնվողները (նախարարներ և 

նախարարների տեղակալներ) ուղղակիորեն ներառված չեն այդ հարցերում: 

Այնուամենայնիվ, նախարարները և նախարարների տեղակալները վարչական վարույթի 

ընթացքում ներկայացնում են նախարարությունը՝ տրամադրելով վերջնական վարչական 

ակտերը։ Ո՛չ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքով430, և 

ո՛չ էլ ԿԻՀԿՕ-ով չի թույլատրվում այս լիազորությունների պատվիրակումը գլխավոր 

քարտուղարությանը կամ նախարարության բաժինների պետերին։ Ավելին, գլխավոր 

քարտուղարին միանշանակ չի թույլատրվում և գործնականում նա բաժնի պետերին չի 

լիազորում պատասխանատվություն վերցնել ընթացիկ որոշումների, ինչպես օրինակ՝ 

տարեկան արձակուրդը կամ գործուղումները հաստատելու համար: Կարճ ասած, ընթացիկ 

որոշումների կայացման հարցում քիչ անձինք են պատվիրակված, քանի որ ընթացիկ 

որոշումների մեծ մասը պետք է պաշտոնապես կայացվեն գլխավոր քարտուղարի, 

նախարարի տեղակալի կամ նախարարի կողմից: 

Դիտարկելով հաշվետվողականության հիմնական մեխանիզմներ ստեղծելու համար 

կենտրոնական կառավարման մարմինների հստակ և համապարփակ տիպաբանության 

բացակայության փաստը՝ կենտրոնական կառավարման մարմնի հաշվետվողականության 

և դրա գործունեության կազմակերպման վերաբերյալ ցուցանիշի արժեքը 2 է: 

  

                                                           
430  «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 2004 թվականի փետրվարի 18-ի օրենք: 
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Կենտրոնական կառավարման մարմնի հաշվետվողականությունը և գործունեության 

կազմակերպումը 

Այս ցուցանիշը որոշվում է այնքանով, որքանով կենտրոնական կառավարման մարմնի 

կառավարման մոդելում անփոփոխ են թողնվում հաշվետվողականության սահմանները, և այն 

խթանում է պետության կարողության ավելացումը, ինչը սահմանված է որպես պետության 

վարչական ապարատի հնարավորություն՝ քաղաքականություն իրականացնելու, 

քաղաքացիներին ծառայություններ մատուցելու և քաղաքականության վերաբերյալ 

խորհրդատվությամբ որոշում կայացնողներին աջակցելու համար: Սա ներառում է կենտրոնական 

կառավարման մարմնի ընդհանուր կառուցվածքի իրավական և ինստիտուցիոնալ դաշտի 

գնահատումը, ինչպես նաև դրա իրականացումը գործնականում: 

Ցուցանիշի ընդհանուր արժեքը  0 1 2 3 4 5 

Ենթացուցանիշները Միավորները 

Կենտրոնական կառավարման մարմնի գործունեության կազմակերպման քաղաքականությունը և 

իրավական դաշտը 

1. Կենտրոնական կառավարման մարմինների պաշտոնական տիպաբանության 

հստակությունը և համապարփակությունը 
0/5 

2. Կենտրոնական կառավարման կառույցները ղեկավարելու 

քաղաքականության և նորմատիվ իրավական դաշտի 

համապատասխանությունը 
1/5 

3. Նախարարությունների և դրանց ենթակայության տակ գտնվող մարմինների 

հաշվետվողականության հիմնական մեխանիզմների կայունությունը 
3/5 

4. Նորմատիվ իրավական դաշտում կառավարչական հաշվետվողականության 

մեխանիզմները 
4/5 

Կենտրոնական կառավարման մարմինների գործունեության կազմակերպման և 

հաշվետվողականության մեխանիզմները գործնականում 

5. Կառավարման մարմնի վերակազմակերպման պրակտիկայի և 

քաղաքականության միջև համապատասխանությունը 

1/4 

6. Խորհրդարանի ենթակայության տակ գտնվող պետական մարմինների 

քանակը 

4/4 

7. Կենտրոնական կառավարման մարմինների և ճյուղային նախարարության 

միջև հաղորդումների փոխանցման հաշվետվողականությունը 

0/4 

8. Կենտրոնական կառավարման մարմինների կառավարչական 

հաշվետվողականության հիմնական մեխանիզմների արդյունավետությունը 

0/4 

9. Որոշումներ կայացնելու լիազորության պատվիրակումը 

նախարարությունների շրջանում 

1/4 

Ընդամենը431  14/40 
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Պետական կառավարման համակարգի կառուցվածքը մշակված չէ հետևողական և 

կառուցողական ձևով, ինչը կազմակերպության յուրաքանչյուր տեսակին հաղորդում է 

ինքնավարության համապատասխան մակարդակ՝ ըստ այդ կազմակերպության նպատակի: 

Չկա կենտրոնական կառավարման մարմինների որևէ հստակ տիպաբանություն՝ ո՛չ 

օրենսդրության մեջ, և ո՛չ էլ գործնականում։ Տասնմեկ պետական մարմիններ գտնվում են 

նախարարությունների հիերարխիայից դուրս՝ նվազագույն վերահսկողությամբ, նվազեցնելով 

նախարարությունների՝ քաղաքականության իրականացմանը հետևելու հնարավորությունը։ 

Հիմնադրամները լայնորեն օգտագործվում են կարևոր պետական գործառույթներ 

իրականացնելու համար, սակայն հիմնականում շրջանցում են հաշվետվողականության 

ստեղծված մեխանիզմները։ Ընդհանուր առմամբ, պետական քաղաքականություն 

իրականացնող մարմինների համար չկա արդյունքների վրա հիմնված կատարողականի 

կառավարման որևէ արդյունավետ մեխանիզմ։ 

Սկզբունք 2. Հանրային տեղեկատվության մատչելիության իրավունքը կարգավորվում է 
օրենսդրությամբ և գործնականում կիրառվում է հետևողականորեն։ 

 Սահմանադրությամբ ամրագրված է, որ յուրաքանչյուր ոք ունի պետական և 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտոնատար անձանց գործունեության 

մասին տեղեկություններ ստանալու և փաստաթղթերին ծանոթանալու իրավունք։ Այս 

իրավունքը կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով` հանրային շահերի կամ այլոց 

հիմնական իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության նպատակով432: 2003 

թվականին ընդունված «Տեղեկատվության ազատության մասին» օրենքով (ՏԱՕ) 

նախատեսվում է տեղեկություններ ստանալու իրավունքի կիրառման համապարփակ 

իրավական դաշտ։ ՏԱՕ-ով ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ իրավաբանական անձանց 

տրվում է հանրային տեղեկատվություն պահանջելու հնարավորություն, ինչպես նաև չի 

պահանջվում, որ դիմումատուն հիմնավորի հարցումը։ Տեղեկատվության մատչելիության 

հնարավոր սահմանափակումների շրջանակը նեղ է և չի գերազանցում սահմանադրական 

չափանիշը։ Տեղեկատվության մատչելիության վերաբերյալ դիմումի արձագանքման 

վերջնաժամկետը կարճ է. հինգ օր՝ 30 օրով երկարաձգելու տարբերակով, եթե հարցումը 

պահանջում է լրացուցիչ աշխատանք։ Տեղեկությունները, որպես կանոն, պետք է 

տրամադրվեն անվճար։ Վճարներ կարող են կիրառվել տպագիր նյութերի 

պատճենահանման համար, իսկ էլեկտրոնային տարբերակով տեղեկությունների համար 

որևէ վճար չի կարող լինել։ Դիմումատուն իրավունք ունի ավելի բարձր ատյանի վարչական 
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մարմնում կամ անմիջապես Վարչական դատարանում վիճարկելու տեղեկատվության 

մատչելիության ապահովումը մերժելու կամ վարչական լռության հարցը: Առկա է նաև 

այնպիսի տեղեկությունների կատալոգ, որոնք պրոակտիվ ձևով պետք է հրապարակվեն 

տեղեկատվություն տնօրինողների կողմից: 

 Այնուամենայնիվ, ՏԱՕ-ով չի պահանջվում, որ պետական մարմինները վարեն 

կայքեր և այնտեղ հրապարակեն պահանջվող բոլոր տեղեկությունները: 2013 թվականին 

կառավարությունն ընդունեց որոշում՝ սահմանելով որոշ տեխնիկական և 

բովանդակությանը վերաբերող կանոններ պետական մարմինների կայքերի համար433: 

Սակայն այս որոշումը տարածվում է միայն հանրապետական գործադիր մարմինների վրա 

(օրինակ տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար պարտադիր չէ): Այն նաև 

չունի համապատասխանության մոնիթորինգի մեխանիզմներ: Ավելին, օրենսդրությամբ 

միայն պահանջվում է, որ տվյալները հրապարակվեն տարեկան կտրվածքով։ Բացի դրանից, 

հրապարակման ենթակա տեղեկությունների ձևաչափը և մանրամասնության աստիճանը 

սահմանված չեն օրենսդրությամբ կամ որևէ գործադիր ակտով։ Օրինակ, պահանջվում է, որ 

տեղեկատվություն տնօրինողները հրապարակեն իրենց բյուջեն, սակայն հստակ չէ, թե 

արդյոք դա նշանակում է մանրամասն ֆինանսական ծրագրի, թե պարզապես ընդհանուր 

գումարի ներկայացում, ինչպես նաև չկա որևէ կոնկրետ պարտավորություն՝ բյուջեների 

կատարման վերաբերյալ տվյալներ հրապարակելու համար։ 

 Բացի դրանից, ՏԱՕ-ն լիարժեքորեն չի համապատասխանում միջազգային 

չափանիշներին՝ հարցման դեպքում տեղեկատվության մատչելիության ընթացակարգային 

շրջանակի մասով։ Նախևառաջ, հանրային տեղեկատվության հրապարակման համար 

պահանջվող՝ տեղեկատվություն տիրապետողների սահմանումը շատ նեղ է, քանի որ այն չի 

ընդգրկում պետական գործառույթներ իրականացնող կամ պետական ֆինանսական 

միջոցներից օգտվող բոլոր մարմիններին։ Օրինակ, պետության կողմից ստեղծված՝ 

մասնավոր իրավունքի հիման վրա գործող հիմնադրամները չեն դասվում 

տեղեկատվություն տնօրինողների կատեգորիային։ Երկրորդ, տեղեկություններ ստանալու 

պահանջը կարող է մերժվել, եթե դիմողը վեց ամսվա ընթացքում երկրորդ անգամ է հայցում 

նույն տեղեկությունը։ «Նույն տեղեկությունը» արտահայտությունն անորոշ է և ենթակա է 

սխալ մեկնաբանման ու հնարավոր չարաշահման։ Դրույթի նպատակն է նվազեցնել 

միևնույն թեմայի վերաբերյալ բազմաթիվ պահանջների հետևանքով առաջացած վարչական 

բեռը, սակայն այս նպատակին կարելի է հասնել տարբեր միջոցներով, օրինակ՝ 

                                                           
433  ՀՀ կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1521-Ն որոշումը Ինտերնետ ցանցում պետական մարմինների 

պաշտոնական կայքերին ներկայացվող նվազագույն պահանջները հաստատելու մասին: 
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տեղեկատվություն տիրապետողը կարող է իր կայքում հրապարակել առանձին 

հարցումներին ի պատասխան ներկայացված տեղեկությունները և կրկնվող հարցումների 

դեպքում դիմումատուի համար հղում կատարել այս կայքին: 

 Հարցման հիման վրա տեղեկություններ ձեռք բերելու ընթացակարգի 

արդյունավետությունը գործնականում նույնպես հարցականի տակ է: Օրինակ, ՏԱՕ-ով 

նախատեսվում է տեղեկություններ ստանալու իրավունքի խախտումների համար 

պատասխանատու պաշտոնատար անձանց նկատմամբ վարչական 

պատասխանատվություն։ Այնուամենայնիվ, Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի 

(հանրային տեղեկատվության մատչելիության հետ կապված հարցերը մոնիթորինգի 

ենթարկող հասարակական կազմակերպություն) զեկույցի համաձայն՝ 2013 թվականին 

ՏԱՕ-ն ուժի մեջ մտնելուց հետո միայն երկու դեպքերում են կիրառվել պատժամիջոցներ434: 

Այս զեկույցում հաստատվում է նաև այն փաստը, որ տեղեկություններ ստանալու 

իրավունքի համար խոչընդոտ են հանդիսանում վարչական դատական վարույթի 

ձգձգումները, որոնք կարող են տևել մինչև հինգ տարի: Քանի որ հանրային 

տեղեկատվությունը շատ արագ կորցնում է հանրության համար իր արդիականությունը, 

այդպիսի ձգձգումները խոչընդոտում են տեղեկություններ ստանալու իրավունքը: 

 Չկա որևէ կառույց, որի պարտականությունների մեջ են մտնում վիճակագրական 

տվյալների հավաքագրումը, տեսչական ստուգումներ իրականացնելը, օրենսդրության հետ 

անհամապատասխանության դեպքում պատժամիջոցներ նշանակելը, ուղեցույց կամ 

վերապատրաստում տրամադրելը, գործնականում առկա խնդիրները մոնիթորինգի 

ենթարկելը կամ կառավարության թափանցիկության չափանիշների բարելավումը: 

 ՍԻԳՄԱ-ի՝ գործնականում հանրային տեղեկատվության պրոակտիվ 

հրապարակման գնահատումը ցույց է տալիս խառը արդյունքներ։ Ընտրված պետական 

կառավարման մարմինների կայքերում հրապարակված չէ հիմնական տեղեկությունների 

զգալի մասը, ինչպես օրինակ՝ տարեկան բյուջեները կամ ծրագրերը։ Այնուամենայնիվ, 

կառավարման համակարգը ստացել է այն հիմնական տվյալների շարքի հասանելիությունը 

որոշող ենթացուցանիշների վերաբերյալ առավելագույն միավորները, ինչպիսիք են 

օրենսդրության և օրենսդրական առաջարկությունների, մակրոտնտեսական տվյալների և 

հանրային ռեգիստրների (ընկերությունների ռեգիստր և հողային ռեգիստր) համահավաք 

տարբերակները։ 

                                                           
434  Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն (2017), «Տեղեկատվության ազատության մասին» օրենքի վերաբերյալ 

եզրակացություն։ 
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 Քաղաքացիների և բիզնեսների մեծ մասը դրական կարծիք ունի տեղեկատվության 

մատչելիության երեք ասպեկտների, մասնավորապես, արդիականության, 

ամբողջականության և համապատասխանության, ինչպես նաև արժեքների վերաբերյալ, 

ինչպես ներկայացված է ստորև՝ 1-ին գծապատկերում։ Բիզնես ոլորտում բավականին 

դրական կարծիք ունեն հանրային տեղեկատվության մատչելիության վերաբերյալ, մինչդեռ 

այն ավելի քիչ է գոհացնում քաղաքացիներին, քաղաքացիների կեսից քիչը կարծում է, որ 

տեղեկությունները տրամադրվում են ողջամիտ արժեքով։ 

 

Գծապատկեր 1. Քաղաքացիների կողմից և բիզնես ոլորտում ընկալվող՝ հանրային 

տեղեկատվության մատչելիությունը 

 

Աղբյուրը՝ ՍԻԳՄԱ-ի կողմից ընդհանուր բնակչության և բիզնես ոլորտում հարցումն իրականացվել է 

2018 թվականի հոկտեմբերին: 

Քանի որ առկա չէ հանրային տեղեկատվության մատչելիության իրականացման հիմնական 

գործառույթներն ընդգրկող ինստիտուցիոնալ դաշտ, հանրային տեղեկատվության 

մատչելիության վերաբերյալ ցուցանիշի արժեքը 3 է: 
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Հանրային տեղեկատվության մատչելիությունը 

Այս ցուցանիշը որոշվում է այնքանով, որքանով ստեղծվում է հանրային տեղեկատվության 

մատչելիությանն առնչվող իրավական և ինստիտուցիոնալ դաշտ, որը կնպաստի հանրային 

տեղեկատվության հարցմանը ժամանակին արձագանքելուն՝ անվճար կամ ողջամիտ 

արժեքով: Այն ընդգրկում է նաև այս իրավական պահանջների գործնական կիրառությունը՝ 

հատուկ ուշադրություն դարձնելով հանրային տեղեկատվության պրոակտիվ ձևով 

հրապարակմանը և հանրային տեղեկատվության հասանելիության վերաբերյալ 

ընկալումներին: 

Ցուցանիշի ընդհանուր արժեքը  0 1 2 3  4 5 

Ենթացուցանիշները Միավորները 

  

Հանրային տեղեկատվության մատչելիության իրավական և ինստիտուցիոնալ դաշտը 

1. Հանրային տեղեկատվության մատչելիության վերաբերյալ 

օրենսդրության համապատասխանությունը  
8/10 

2. Հանրային տեղեկատվության մատչելիության իրականացման 

հիմնական գործառույթների ընդգրկումը 
0/5 

Քաղաքացիների համար հանրային տեղեկատվության մատչելիության մակարդակը 

3. Պետական մարմինների կողմից կայքերում տեղեկությունների 

հրապարակման պրոակտիվությունը (%) 

2/5 

4. Կենտրոնական կառավարման մարմնի կողմից տվյալների շարքի 

հրապարակման պրոակտիվությունը (%) 

5/5 

5. Բնակչության կողմից ընկալվող՝ հանրային տեղեկատվության 

մատչելիությունը (%) 

1.5/2.5 

6. Բիզնեսների կողմից ընկալվող՝ հանրային տեղեկատվության 

մատչելիությունը (%) 

2.5/2.5 

Ընդամենը 435  19/30 

ՏԱՕ–ն ընդհանուր առմամբ պատշաճ է, սակայն չի ընդգրկում պետական գործառույթներ 

իրականացնող որոշ կառույցների, ինչպես օրինակ՝ պետության կողմից ստեղծված՝ 

մասնավոր իրավունքի հիման վրա գործող հիմնադրամները։ Չկա որևէ կենտրոնական 

կառույց, որը մոնիթորինգի է ենթարկում սահմանված կանոններին 

համապատասխանությունը կամ խթանում է հանրային տեղեկատվության ավելի լավ 

մատչելիությունը։ Պետական կառավարման մարմինների կայքերում ներկայացված 

տեղեկությունները կարող են բարելավվել, իսկ հանրային տվյալների հիմնական շարքը 

հրապարակված է։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ բիզնես ոլորտում 

                                                           
435  Միավորների փոխարկման միջակայքերը՝ 0-5=0, 6-10=1, 11-15=2, 16-20=3, 21-25=4, 26-30=5։ 
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հիմնականում բավարարված են հանրային տեղեկատվության մատչելիությամբ, մինչդեռ 

քաղաքացիներին այն ավելի քիչ է գոհացնում։ 

Սկզբունք 3. Առկա են ինչպես անձի՝ արդյունավետ կառավարման իրավունքների, այնպես էլ 
հանրային շահի պաշտպանության գործող մեխանիզմներ: 

 Վերահսկող մարմինների անկախությունն ամրապնդվել է նոր 

Սահմանադրությամբ, որով նախատեսվում է դատարանների, Մարդու իրավունքների 

պաշտպանի (Մարդու իրավունքների պաշտպան) և Հաշվեքննիչ պալատի կարգավիճակի 

ավելի լայն կարգավորում։ Սահմանադրական բարեփոխմանը հաջորդել է վերահսկող բոլոր 

մարմինների վերաբերյալ նոր օրենսդրական դաշտի ընդունումը, ինչպես նաև էական 

ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ, ինչպիսին է օրինակ՝ ԲԴԽ-ի ստեղծումը։ 

Մարդու իրավունքների պաշտպանի վերաբերյալ օրենսդրական դաշտը 

համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին436։ Այս մարմնի սահմանադրական 

լիազորությունը ներառում է ինչպես անձնական իրավունքների պաշտպանություն, այնպես 

էլ մարդու իրավունքների և ազատությունների չափանիշների բարելավում։ Մարդու 

իրավունքների պաշտպանի անկախությունն ամրագրված չէ միայն որպես ընդհանուր 

սկզբունք, այն ամրապնդված է կոնկրետ իրավական երաշխիքներով, ինչպես օրինակ՝ 

անձեռնմխելիության իրավունքը և Մարդու իրավունքների պաշտպանին պատշաճ 

ֆինանսավորում տրամադրելու սահմանադրական պահանջը։ «Մարդու իրավունքների 

պաշտպանի մասին» օրենքով նաև սահմանվում է, որ Մարդու իրավունքների պաշտպանի 

գործունեության համար նախատեսված բյուջեն չի կարող լինել ավելի քիչ, քան նախորդ 

տարվա բյուջեն է։ Այս սկզբունքը գործնականում պահպանվում է։ Բացի դրանից, Մարդու 

իրավունքների պաշտպանին ընտրելու համար Խորհրդարանում պահանջվում է որոշակի 

մեծամասնություն։ 

Մարդու իրավունքների պաշտպանն ունի ուսումնասիրություններ իրականացնելու 

լայն լիազորություններ և կարող է գործ հարուցել ինչպես իր նախաձեռնությամբ, այնպես էլ 

ցանկացած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի խնդրանքով։ Նա կարող է մուտք 

գործել պետական կառույցների տարածքներ, ինչպես նաև կարող է համապատասխան 

պետական մարմիններից և պաշտոնատար անձանցից պահանջել տեղեկություններ, 

փաստաթղթեր և բացատրություններ։ Պետական մարմինների համար Մարդու 

իրավունքների պաշտպանի պահանջներին արձագանքելու նորմատիվ ժամկետը 30 օր է։ 

Մարդու իրավունքների պաշտպանը և Խորհրդարանն արդյունավետորեն 

                                                           
436  «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» 2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ի սահմանադրական օրենք։ 
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համագործակցում են։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության վերաբերյալ 

տարեկան հաղորդումն ակտիվորեն քննարկվում է խորհրդարանական կոմիտեի կողմից և 

ներկայացվում է լիագումար նիստի ընթացքում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի 

ներկայացուցիչները պարբերաբար հրավիրվում են մասնակցելու խորհրդարանական 

կոմիտեի հանդիպումներին՝ մարդու իրավունքների և ազատությունների 

պաշտպանությանն առնչվող հարցերի վերաբերյալ իրենց դիրքորոշումները ներկայացնելու 

համար։  

Հաշվեքննիչ պալատն ունի անկախ սահմանադրական մարմնի կարգավիճակ՝ նոր 

օրենսդրական դաշտի համաձայն437: Դրա գործառույթների մեջ են մտնում պետական 

ֆինանսական միջոցներ ներառող բոլոր ֆինանսական գործառնությունները՝ անկախ 

կառույցների կարգավիճակից։ Այնուամենայնիվ, չի թույլատրվում հաշվեքննության 

ենթարկել պետության կողմից չֆինանսավորվող պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններին։ Հաշվեքննիչ պալատն անկախ է իր հաշվեքննիչ 

գործունեությունը ծրագրելու հարցում և հաշվետու է միայն Խորհրդարանին, որը ստանում 

է դրա գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաղորդում։ Հաշվեքննիչ պալատի 

անկախությունն ու արդյունավետությունն առավել մանրամասն վերլուծվել են Հանրային 

ֆինանսների կառավարման վերաբերյալ գլխի 11-12-րդ սկզբունքներում։  

 Նոր Սահմանադրությամբ անկախ ԲԴԽ-ը ներկայացվում է որպես դատական 

անկախությունը պաշտպանող և կառավարման առանցքային գործառույթներ 

իրականացնող հիմնական դերակատար438։ ԲԴԽ անդամների կեսը ակտիվ գործող 

դատավորներից նշանակվում են Դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից, իսկ մյուս կեսը 

նշանակվում են հեղինակավոր իրավաբաններից և գիտնականներից՝ Խորհրդարանի 

կողմից։ ԲԴԽ-ը կարևոր դերակատարություն ունի դատական նշանակումների և 

դատավորների առաջխաղացման գործընթացում։ Դատական օրենսգրքում439 մանրամասն 

նկարագրվում են նշանակումների ընթացակարգն ու չափորոշիչները։ Դատավորների 

ընտրության գործընթացով ապահովվում է թեկնածուների համապարփակ գնահատումը։ 

Այնուամենայնիվ, թեկնածուների ընտրության չափորոշիչներն ամբողջությամբ թափանցիկ 

չեն։ Գնահատման գործընթացն ավարտելուց հետո ԲԴԽ-ն անցկացնում է թեկնածուների 

քվեարկություն։ Սահմանված չէ, թե ինչպես պետք է գնահատման արդյունքներով որոշվի 

                                                           
437  «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» 2018 թվականի հունվարի 16-ի օրենք։ 

438  Կարևորների շարքին են դասվում դատավորների նշանակման ընթացակարգի իրականացումը, դատարաններում 

դատավորների պաշտոնների քանակի հստակեցումը, կարգապահական վարույթների իրականացումը և 

դատավորների նկատմամբ պատժամիջոցների նշանակումը, ինչպես նաև դատական համակարգի համար 

բյուջետային առաջարկություններ պատրաստելը: 

439  Դատական օրենսգիրք» 2018 թվականի փետրվարի 7-ի սահմանադրական օրենք։ 
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վերջնական քվեարկությունը։ Նույն խնդիրն առաջանում է ավելի բարձր ատյանի 

դատարաններում դատավորների առաջխաղացման հարցում, երբ վերջնական ընտրության 

փուլում ԲԴԽ-ի՝ առանց օբյեկտիվ, արժանիքների վրա հիմնված չափորոշիչների 

հայեցողության բարձր մակարդակն առաջացնում է կամայական ընտրությունների ռիսկ: 

Հաղթող չճանաչված թեկնածուները չեն կարող բողոքարկել ԲԴԽ-ի որոշումը։ 

 Ինչպես Մարդու իրավունքների պաշտպանը, այնպես էլ Հաշվեքննիչ պալատը չեն 

ստանում ենթաչափանիշների այնպիսի միավորներ, որոնցով որոշվում է իրենց 

առաջարկությունների իրականացման մակարդակը, քանի որ նրանք չունեն այդ տվյալները 

կանոնավոր կերպով հավաքելու որևէ համակարգ: Այլ կերպ ասած, սա նշանակում է, որ 

հաշվեքննիչ գործունեության արդյունավետությունը և Մարդու իրավունքների պաշտպանի 

աշխատանքը չեն կարող վավերացվել, և որ կառույցները ցույց չեն տալիս իրենց 

աշխատանքի ամենակարևոր ասպեկտները, մասնավորապես, իրենց առաջարկությունների 

իրականացման մակարդակը: Մարդու իրավունքների պաշտպանը նշել է, որ նա 

ակտիվորեն պահանջում է աջակցություն համակարգ մշակելու հարցում, որպեսզի ցույց 

տա իր առաջարկությունների իրականացման մակարդակը, կարողացել է ՍԻԳՄԱ-ին 

տրամադրել այն առաջարկությունների իրականացման մակարդակի վերաբերյալ տվյալներ, 

Կանխարգելման ազգային մեխանիզմի մաս չեն կազմում: Այս մասնակի տվյալները 

հստակորեն ցույց են տալիս առաջարկությունների մեծ մասի իրականացման շատ ցածր 

մակարդակ: 
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Գծապատկեր 2. Մարդու իրավունքների պաշտպանի առաջարկությունների իրականացումը 

(բացառությամբ կանխարգելման ազգային մեխանիզմի միջոցով ներկայացվող 

առաջարկությունների) 

 

Աղբյուրը՝ Տվյալներն ստացվել են Մարդու իրավունքների պաշտպանից։ 

 Ինչպես երևում է Գծապատկեր 3-ում, մարդու իրավունքների պաշտպանի 

ինստիտուտը միակ վերահսկող մարմինն է, որին վստահում է բնակչության 

մեծամասնությունը: Միայն 25 տոկոսն է վստահում Հաշվեքննիչ պալատին: Դատական 

համակարգի նկատմամբ վստահություն ունի բնակչության միայն 39%-ը (ԵՄ անդամ 

պետություններում, հարցվածների միջինում կեսից ավելին վստահություն ունեն դատական 

համակարգի նկատմամբ)440։ Վերահսկող մարմինների նկատմամբ անվստահության այս 

բարձր մակարդակը մասամբ կարող է բացատրվել այն հանգամանքով, որ քաղաքացիները 

չեն համարում, որ դրանք անկախ են քաղաքական ազդեցությունից։ Միայն 37%-ն է 

հավատում, որ դատական համակարգն անկախ է՝ արձագանքելով միջազգային 

կազմակերպությունների և դիտորդների արտահայտած մտահոգություններին441։ 

Բնակչության միայն 27%-ն է համարում, որ Հաշվեքննիչ պալատը անկախ է քաղաքական 

ազդեցությունից։ Ի վերջո, քաղաքացիներն ունեն քիչ վստահություն, որ վերահսկող 

կառույցները կարող են արդյունավետորեն վերահսկել Կառավարությանը։ Նրանք կարծում 

են, որ քաղաքացիները, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները կամ 

լրատվության միջոցները կարող են ավելի լավ աշխատել։ 

                                                           
440  Ստանդարտ եվրոբարոմետր 88. Հանրային կարծիքը Եվրոպական միությունում, 2017 թվականի աշուն, էջ 45։ 

Ուսումնասիրությունն իրականացվել է «TNS Opinion & Social»-ի կողմից՝ Եվրոպական հանձնաժողովի Հաղորդակցման 

հարցերով գլխավոր տնօրինության խնդրանքով: 

441  Օրինակ, Բաց հասարակության հիմնադրամներ – Հայաստան (2018 թվական), Դատական բարեփոխումները 

Հայաստանում. Համակարգային խնդիրներ և նոր մարտահրավերներ, 2017 թվական,  

 Անցումային շրջանում գտնվող երկրներ, «Ֆրիդոմ Հաուս»։ 

Առաջարկություններն ամբողջությամբ իրականացվել են 

Առաջարկություններն իրականացվել են մասամբ 

Առաջարկությունները չեն իրականացվել 
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 Դատարանները, խորհրդարանը և հաշվեքննիչ պալատը պետք է ակտիվորեն 

աշխատեն, որպեսզի բարելավեն իրենց հանրային վարկանիշը։ Հաշվեքննիչ պալատն ունի 

ավելի կայուն օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ դաշտ, սակայն ցույց չի տալիս իր 

աշխատանքի արդյունավետությունը, և դրա գործողությունները տեսանելի չեն 

քաղաքացիների համար։ Ներկայումս, բնակչության կեսը հարցման ընթացքում չունեն այդ 

կառույցի նկատմամբ վստահության և դրա անկախության ընկալվող մակարդակի 

վերաբերյալ որևէ կարծիք։   
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Գծապատկեր 3. Վերահսկող մարմինների վերաբերյալ հանրային կարծիքի ուսումնասիրության 

արդյունքները 

 

Աղբյուրը՝ ՍԻԳՄԱ-ի կողմից ընդհանուր բնակչության հարցումն իրականացվել է 2018 թվականի հոկտեմբերին:

Վստահություն 

Դատական համակարգ Խորհրդարան Մարդու իրավունքների պաշտպան Բարձրագույն աուդիտորական 

մարմին 

Քաղաքացիներ և 

քաղաքացիական 

հասարակության 

կազմակերպություն

ներ 

Համաձայնություն. 

Արդյունավետ 

վերահսկողություն 

 

Համաձայնություն. 

անկախություն 

Անհամաձայնություն/անվստահություն 

Անկախություն Վստահություն Վստահություն Վստահ

ություն 
Անկախությո

ւն 

 

Անկախություն 

 

Արդյունավետ 

վերահսկողությո

ւն 

 րդյունավետ 

վերահսկողու

թյուն 

 

Արդյունավետ 

վերահսկողությո

ւն 

 

Արդյունավետ 

վերահսկողություն 

 

Վստահություն 
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Մարդու իրավունքների պաշտպանի և Հաշվեքննիչ պալատի կողմից ներկայացված 

առաջարկությունների իրականացման մակարդակի վերաբերյալ ամբողջական տվյալների 

բացակայության պատճառով, անկախ վերահսկող կառույցների կողմից պետական 

մարմինների վերահսկման վերաբերյալ ցուցանիշի արժեքը 3 է: 
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Անկախ վերահսկող կառույցների կողմից պետական մարմինների 
վերահսկողության արդյունավետությունը 

Այս ցուցանիշը որոշվում է այնքանով, որքանով առկա է բոլոր պետական կառավարման 

մարմինների անկախ և արդյունավետ վերահսկողոթյուն իրականացնող՝ վերահսկող 

կառույցների գործող համակարգ: Գնահատվել է օրենսդրական դաշտի կայունությունը, 

ինչպես նաև պետական կառավարման համակարգում գործելակերպերի փոփոխման և 

բնակչության շրջանում վստահության ամրապնդման հարցում վերահսկող կառույցների 

արդյունավետությունը: 

Ցուցանիշի ընդհանուր արժեքը  0 1 2 3 4 5 

  

Ենթացուցանիշները Միավորները 

  

Վերահսկող կառույցների իրավական և ինստիտուցիոնալ դաշտը 

1. Մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի անկախության և 

համապատասխան լիազորության օրենսդրական երաշխիքները 
10/10 

2. ԲԱՄ-ի անկախության և համապատասխան լիազորության 

օրենսդրական երաշխիքները 
6/10 

3. Դատարանների և դատավորների անկախության օրենսդրական 

երաշխիքները 
9/10 

Վերահսկող մարմինների արդյունավետությունը և դրանց նկատմամբ հանրային 

վստահությունը 

4. Մարդու իրավունքների պաշտպանի առաջարկությունների 

իրականացումը (%) 
0/8442 

5. ԲԱՄ-ի առաջարկությունների իրականացումը (%) 0/8443 

6. Վերահսկող մարմինների՝ բնակչության կողմից ընկալվող 

անկախությունը (%) 
2/5 

7. Վերահսկող մարմինների նկատմամբ բնակչության վստահությունը 

(%) 
2/5 

8. Վերահսկող կառույցների և քաղաքացիների ընկալվող կարողությունը՝ 

կառավարությանը արդյունավետորեն հաշվետու դարձնելու հարցում 

(%) 

3/5 

Ընդամենը444  32/61 

Օրենսդրական երաշխիքները բավարար են՝ Մարդու իրավունքների պաշտպանի, 

Հաշվեքննիչ պալատի և դատարանների անկախությունն ու գործունեությունն ապահովելու 

համար։ Այնուամենայնիվ, Մարդու իրավունքների պաշտպանի և արդյունավետությունը չի 

կարող գնահատվել հուսալի կերպով, քանի որ այդ կառույցները դեռ չեն մշակել իրենց 

առաջարկությունների իրականացումը մոնիթորինգի ենթարկելու որևէ մեխանիզմ։ 

                                                           
442  Տրամադրվել են ոչ բավարար տվյալներ՝ գնահատումը հնարավոր դարձնելու համար: Տրամադրված մասնակի 

տվյալները նույնպես կհանգեցնեն նրան, որ այս ենթաչափանիշների համար չլինի որևէ միավոր: 

443  Տվյալները հասանելի չեն։ 

444  Միավորների փոխարկման միջակայքը՝ 0-10=0, 11-20=1, 21-30=2, 31-40=3, 41-50=4, 51-61=5։ 
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Դատարանների և հաշվեքննիչ պալատի նկատմամբ քաղաքացիների վստահությունը ցածր 

է, և քչերն են հավատում, որ այս կառույցներն անկախ են քաղաքական ազդեցությունից կամ 

որ դրանք կարող են արդյունավետորեն վերահսկել Կառավարությանը։ 

Սկզբունք 4. Վարչական վեճերի ընթացքում արդար վերաբերմունքը երաշխավորված է 
ներքին վարչական բողոքների և դատական կարգով վերանայման միջոցով: 

 

Վարչական դատավարության օրենսգրքով445 նախատեսվում է, որ յուրաքանչյուր ոք 

ունի վարչարարության կամ անգործության՝ դատական կարգով վերանայում սկսելու 

իրավունք։ Վարչական մարմինների կողմից իրականացված վարույթում ձգձգումների հետ 

կապված բողոքները գտնվում են առաջին ատյանի Վարչական դատարանի 

իրավասության տակ: Վերջնաժամկետները սահմանվում են «Վարչարարության 

հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքով։ Վարչական դատարան բողոք 

ներկայացնելու վերջնաժամկետը (երկու ամիս) ողջամիտ է։ Դատական ծախսերի չափը 

դատական մատչելիության համար արգելքներ չի ստեղծում446: Մյուս կողմից, Հայաստանը 

շարունակում է լինել Եվրոպայի խորհրդի այն քիչ անդամ պետություններից մեկը, որտեղ 

հնարավոր չէ դիմել դատական ծախսերից ազատվելու համար՝ հիմնվելով դիմումատուի 

նյութական վիճակի վրա:447 Առկա է իրավաբանական օգնություն ստանալու 

սահմանադրական իրավունքը։ Այնուամենայնիվ, օրենսդրությամբ այս իրավունքը չի 

տարածվում վարչական դատական վարույթի վրա: 

Վարչական դատարանը կարող է ամբողջությամբ կամ մասամբ անվավեր ճանաչել 

վարչական ակտը, կարգադրել համապատասխան մարմնին իրականացնել որոշ 

գործողություններ կամ ձեռնպահ մնալ գործունեություն իրականացնելուց կամ 

վարչարարությունը կամ անգործությունը հայտարարել ոչ իրավաչափ: Այնուամենայնիվ, 

Դատարանին բացառապես արգելված է գործել ողջ իրավասության շրջանակում (օրինակ՝ 

անօրինական վարչական ակտերին փոխարինող որոշումների կայացում )՝ անկախ 

հանգամանքներից: Քանի դեռ այդ լիազորությունները պետք է լինեն խիստ 

սահմանափակված, որոշ դեպքերում սա կարող է ծառայել որպես ամենաարդյունավետ 

իրավական պաշտպանության միջոցը՝ կողմերի իրավունքները պաշտպանելու համար, 

օրինակ՝ նույն գործով վարչական մարմինը կայացրել է բազմաթիվ անօրինական ակտեր 

                                                           
445 2013 թվականի դեկտեմբերի 5-ի Վարչական դատավարության օրենսգիրք։ 
446 Ստանդարտ վարչական գործերում ծախսերի չափը չի գերազանցում նվազագույն միջին աշխատավարձի երեք տոկոսը: 

447 ՍԻՓԻՋ, Եվրոպական դատական համակարգերը. Արդարադատության արդյունավետությունը և որակը, Եվրոպայի 

խորհուրդ, 2018 թվական, էջ 72:  
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կամ անտեսել է Դատարանի՝ հատուկ գործողություն իրականացնելու վերաբերյալ 

նախորդ կարգադրությունը: 

Վարչական դատարանի որոշումները կարող են բողոքարկվել Վերաքննիչ 

վարչական դատարանում: Բողոքարկված որոշումների 60%-ից ավելին բեկանվում կամ 

փոփոխվում է վերաքննության կարգով448: Սա ցուցանիշ է այն մասին, որ առաջին ատյանի 

դատարանի նախադեպային իրավունքը այդքան էլ բարձր մակարդակի վրա չէ: 

Վարչական վերաքննիչ դատարանի վճիռները ենթակա են Վճռաբեկ դատարանի կողմից 

արտահերթ կարգով վերանայման։ Երեք ատյաններով վարչական արդարադատության 

մոդելը բավականին անսովոր է: Այսպիսի մոդելի օգտակարություւնն այն է, որ կողմերի 

համար ապահովում է իրենց իրավունքներն իրացնելու լայն հնարավորություններ, 

սակայն բացասական հետևանքն էլ վերջնական որոշումների ընդունման հարցում զգալի 

ձգձգումներին նպաստելն է: Ավելին, կողմերին չեն տրամադրվում չափազանց երկար 

վարչական դատական վարույթի դեմ իրավական պաշտպանության արդյունավետ 

միջոցներ: Վարչական դատավարության օրենսգրքով ընդհանուր առմամբ պահանջվում է, 

որ դատարանները գործը լուծեն ողջամիտ ժամկետում, սակայն կոնկրետ 

վերջնաժամկետներ սահմանված չեն: Կողմերի համար հասանելի չեն վարույթի 

արագացման ընթացակարգային միջոցներ (օրինակ՝ ձգձգումների դեմ հատուկ բողոքի 

ներկայացում ավելի բարձր ատյանի դատարան) և նրանք չեն կարող առաջին ատյանի 

դատարանում կամ վերաքննիչ դատարանում պահանջել փոխհատուցում՝ ձգձգումների 

համար: 

Դատական գործերի վերաբերյալ վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ 

արդյունավետության մակարդակն ընդհանուր առմամբ բավարար չէ, մասնավորապես, 

վերաքննիչ ատյանում: 2017 թվականին վարույթի տևողությունը (գործի քննության 

հաշվարկված ժամկետ) եղել է 181 օր, ինչը բավականին քիչ է Եվրոպայի խորհրդի (ԵԽ) 

անդամ պետությունների համար սահմանված միջին 357 օրվանից: Այնուամենայնիվ, 

Վերաքննիչ վարչական դատարանում վարույթի տևողությունը եղել է 416 օր, ինչը ԵԽ-ի 

միջին 315 օրվանից ավելի է449: Ավելին, ինչպես Վարչական դատարանի, այնպես էլ 

Վարչական վերաքննիչ դատարանի դեպքում բացահայտման տոկոսը եղել է 100%-ից 

                                                           
448  Դատական դեպարտամենտի կողմից տրամադրված տվյալները ցույց են տալիս, որ 2017 թվականին վերաքննիչ 

դատարանում լուծված գործերի քանակը կազմել է 2 331: Դրանցից 1 453-ը փոփոխվել կամ կարճվել է: 

449  2016 թվականին (վերջին առկա տվյալները) 45 եվրոպական երկրներում վարչական դատական վարույթի միջին 

տևողությունը կազմել է՝ ա) առաջին ատյանի դատարանում՝ 357 օր (Հայաստանում 2017 թվականին՝ 181 օր), բ) 

վերաքննիչ դատարաններում՝ 315 օր (Հայաստանում 2017 թվականին՝ 416 օր) (ՍԻՓԻՋ, Եվրոպական դատական 

համակարգեր. Արդարադատության արդյունավետությունը և որակը, Եվրոպայի խորհուրդ, 2018 թվական): 

https://rm.coe.int/rapport-avec-couv-18-09-2018-en/16808def9c. 

http://www.expedia.fr/
https://rm.coe.int/rapport-avec-couv-18-09-2018-en/16808def9c
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պակաս: Երկու ատյանի դատարաններն էլ համեմատաբար լուծել են ավելի քիչ գործեր, 

քան ստացել են՝ հանգեցնելով գործերի կուտակումների ավելացման: 2017 թվականի 

ավարտին, վերաքննիչ դատարանում չլուծված գործերի քանակը եղել է հինգ անգամ 

ավելի, քան երկու տարի առաջ: 

Գծապատկեր 4. Վարչական դատարանում և Վերաքննիչ վարչական 

դատարանում գործի քննության հաշվարկված ժամկետը (օրերով)  

 

Աղբյուրը՝ Դատական դեպարտամենտի կողմից տրամադրված տվյալները 

Գործերի մեծ կուտակումները նվազեցնելու նպատակով «Մի շարք վարչական 

իրավախախտումների համար կիրառված տուգանքների համաներման մասին» 2018 

թվականի հուլիսի 12-ի օրենքով մինչև 2017 թվականի ավարտը կատարված 

երթևեկության որոշ վարչական իրավախախտումների համար սահմանվել է համաներում, 

ինչը հանգեցրել է մի շարք դատական գործերի դադարեցման: Սա, այնուամենայնիվ, 

կուտակումների նվազեցման համար կայուն եղանակ չէ և խոչընդոտում է օրենքի 

գերակայությունը: Օրինակ, այն քաղաքացիները, որոնք առանց դատարան դիմելու 

ընդունում են իրենց տուգանքները, արժանանում են անարդար վերաբերմունքի: Այն նաև 

բարոյական վտանգ է ներկայացնում այն քաղաքացիների համար, որոնք կարող են փորձել 

խախտել երթևեկության վերաբերյալ օրենքները՝ հույս ունենալով, որ ապագայում տեղի 

կունենա մեկ այլ համաներում: Վերջապես, սրանով միայն ժամանակավորապես է 

հետաձգվում վարչական դատարանների արդյունավետության բարելավմանն ուղղված 

կառուցվածքային բարեփոխումներ իրականացնելու անհրաժեշտությունը, քանի որ 

կուտակումները շարունակում են ավելանալ: Փոխարենը, պետք է բարելավվի 

դատարանների արդյունավետությունը: 

Վարչական 

դատարան 

 

Վերաքննիչ վարչական 

դատարան 
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Որոշ տեխնիկական միջոցներ կօգնեն։ Օրինակ, գործերի կառավարման ներկայիս 

էլեկտրոնային համակարգը հին է: Այն հնարավորություն չի տալիս թվայնացնել գործի 

վերաբերյալ նյութերը, ինչպես նաև չի օգնում դատական որոշումների կայացման 

հարցում՝ ձևանմուշների, կամ ձգձգումների կամ անհրաժեշտ գործողությունների 

վերաբերյալ զգուշացումների ձևով: Բացի դրանից, համակարգը չի նպաստում 

դատարանների և դատավորների աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը մոնիթորինգի 

ենթարկելուն կամ իրական ժամանակի վիճակագրական տվյալների ամփոփմանը։ 

Դատարանների աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը մոնիթորինգի ենթարկելու 

համար պատասխանատու Դատական դեպարտամենտը պետք է հիմնվի դատարանների 

կողմից յուրաքանչյուր վեց ամիսը մեկ ներկայացված հաշվետվությունների վրա: 

Որպես դրական նկատառում կարելի է նշել, որ բոլոր դատարանների, այդ թվում՝ 

վարչական դատարանների դատավորները բավարար աջակցություն են ստանում 

իրավական հարցերով օգնականների կողմից (յուրաքանչյուր դատավոր ունի առնվազն 

մեկ օգնական)։ Նրանք հնարավորություն ունեն նաև մասնակցելու Արդարադատության 

ակադեմիայի կողմից իրականացվող վերապատրաստման դասընթացի։ 

Վերապատրաստման դասընթացի ուսումնական ծրագրում համատեղված են վարչական 

հարցերի վերաբերյալ մասնագիտացված վերապատրաստում անցած բոլոր 

դատավորների համար ընդհանուր տարրերը։ Դատավորների ընդհանուր ժողովի 

Վերապատրաստման հարցերի հանձնաժողովը սահմանում է տարեկան պարտադիր 

վերապատրաստման դասընթացի ժամերի նվազագույն քանակը և Արդարադատության 

ակադեմիայի կողմից առաջարկվող վերապատրաստման դասընթացը դատավորներին 

այդ պահանջները բավարարելու հնարավորություն է տալիս։ 

Չափազանց երկար վարույթի դեմ իրավական պաշտպանության արդյունավետ 

միջոցների բացակայությունը, գործերի կառավարման էլեկտրոնային համակարգի ոչ 

բավարար ֆունկցիոնալ հնարավորությունը՝ գործերի մեծ կուտակումների հետ 

համատեղ, հանգեցնում է նրան, որ վարչական դատական վեճերի կարգավորման 

հարցում արդարության վերաբերյալ ցուցանիշի արժեքը լինի 3։ 
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Վարչական դատական վեճերի կարգավորման հարցում արդարացիությունը 

Այս ցուցանիշը որոշվում է այնքանով, որքանով դատավորների իրավական շրջանակը և 

նրանց գործունեության կազմակերպումը խթանում են վարչական դատական վեճերի 

ժամանակ արդար վերաբերմունքը, և վարչական դատական իշխանությունը 

բնութագրվում է արդյունավետությամբ, որակով (ներառյալ հաշվետվողականությունը) և 

անկախությամբ։ Չափվում են նաև գործերի քննության և անկախության վերաբերյալ 

հանրային ընկալումների հետ կապված արդյունքները։  

Չափանիշի ընդհանուր արժեքը  0 1 2 3 4 5 

Ենթացուցանիշները Միավորները 

Դատական իշխանության իրավական դաշտը և կազմակերպումը 

1. Վարչական արդարադատության օրենսդրական դաշտի 

համապատասխանությունը 
4/6 

2. Վարչական արդարադատության մատչելիությունը 3/4 

3. Վարչական գործերով չափազանց երկար վարույթի դեմ իրավական 

պաշտպանության միջոցների արդյունավետությունը 
0/2 

4. Գործերի կառավարման էլեկտրոնային համակարգի օգտագործումը 0/1 

5. Դատական որոշումների հանրամատչելիությունը 2/2 

6. Վարչական դատական գործերը վարող դատավորների 

գործունեության կազմակերպումը  
4/5 

Վարչական արդարադատության համակարգի գործունեությունը 

7. Դատական համակարգի՝ բնակչության կողմից ընկալվող 

անկախությունը (%) 
2/5 

8. Առաջին ատյանի դատարանում վարչական գործերի քննության 

հաշվարկված ժամկետը 
4/5 

9. Առաջին ատյանի վարչական դատարաններում բացահայտման 

տոկոսը (%) 
3/5 

10. Ավելի բարձր ատյանի դատարանի կողմից կրկնակի քննության 

համար վերադարձված գործերը (%) 
0/5 

Ընդամենը 450  22/40 

Վարչական արդարադատության օրենսդրական դաշտը բարելավման տեղ ունի, սակայն 

ընդհանուր առմամբ նախատեսում է բավարար երաշխիքներ:  Այնուամենայնիվ, չափազանց 

երկար վարույթների դեմ չկան իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցներ: 

Գործնականում, վարչական դատարաններում գործերի մեծ և ավելացոդ կուտակումները, 

ինչպես նաև վարույթը արագացնելու կամ ձգձգումների համար փոխհատուցում 

պահանջելու արդյունավետ մեխանիզմների բացակայությունը խոչընդոտում են վարչական 

արդարադատության մատչելիությունը։ 

 

                                                           
450  Միավորների փոխարկման միջակայքը՝ 0-6=0, 7-13=1, 14-20=2, 21-27=3, 28-34=4, 35-40=5։ 
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Սկզբունք 5. Պետական մարմինները իրավախախտումների դեպքում ստանձնում են 
պատասխանատվություն և երաշխավորում են խախտված իրավունքի վերականգնում և (կամ) 
բավարար փոխհատուցում։ 

 Սահմանադրությամբ երաշխավորվում է ոչ միայն պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտոնատար անձանց ոչ իրավաչափ 

գործողություններով կամ անգործությամբ պատճառված վնասի, այլ նաև, օրենքով 

սահմանված դեպքերում` պետական մարմինների իրավաչափ գործողություններով 

պատճառված վնասի հատուցման իրավունք: Առաջնային օրենսդրությամբ սահմանվում են 

փոխհատուցում պահանջելու երկու զուգահեռ ընթացակարգեր՝ քաղաքացիական 

ընթացակարգ և վարչական ընթացակարգ: Միևնույն շրջանակի պատասխանատվությունը 

կարգավորող երկու զուգահեռ ընթացակարգերի համատեղ առկայությունը տուժող 

կողմերին հնարավորություն է տալիս ընտրելու նախընտրելի իրավական 

ռազմավարությունը՝ իրենց շահերն իրացնելու համար։ Այնուամենայնիվ, այն կարող է նաև 

խաթարել իրավական որոշակիությունը և հանգեցնել քաղաքացիների համար ոչ 

բարենպաստ արդյունքների։ Օրինակ, դեռևս հստակ չէ, թե արդյոք մեկ ընթացակարգով 

գործը պարտվելու դեպքում կողմին զուգահեռ ընթացակարգով նույն գործը հարուցելու 

իրավունք է վերապահվում։ 

Քաղաքացիական օրենսգրքի 18-րդ և 1063-րդ հոդվածներով վերահաստատվում է 

պետական պատասխանատվության ընդհանուր սկզբունքը, ինչպես նաև սահմանվում են 

ընդհանուր իրավասության դատարաններում փոխհատուցում պահանջելու հիմքերը: Այս 

ընթացակարգի հիմնական թերությունն այն է, որ նշված չէ, թե ինչպես պետք է որոշվի 

վարչարարության կամ անգործության ոչ իրավաչափ բնույթը՝ ընթացակարգն սկսելու 

համար։ Մասնավորապես, դեռևս հստակ չէ, թե արդյոք վնաս պատճառած վարչական 

ակտը չեղյալ համարելու վերաբերյալ դատարանի վերջնական որոշումը բավարար հիմք է 

պետական պատասխանատվության հետ կապված պահանջ ներկայացնելու համար։ 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքով 

սահմանվում են փոխհատուցում պահանջելու ավելի կոնկրետ չափորոշիչներ և ավելի 

լայնորեն է կարգավորվում այդ ընթացակարգը: Այս օրենքի 15-րդ գլխի դրույթների 

համաձայն՝ պետական պատասխանատվության հետ կապված պահանջը չի 

ներկայացվում, քանի դեռ «վարչական մարմնի իրավական ակտը, գործողությունը կամ 

անգործությունը, որով անձին վնաս է հասցվել, սահմանված կարգով ոչ իրավաչափ չի 

ճանաչվել»։ Աս ձևակերպումն ավելի հստակ է, քան Քաղաքացիական օրենսգրքի 

դրույթները, ինչպես նաև այնտեղ նշվում է, որ վարչական ակտը ոչ իրավաչափ լինելու 
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հիմքով չեղյալ հայտարարելու վերաբերյալ դատարանի որոշմամբ ակտիվանում է կողմի՝ 

փոխհատուցում պահանջելու իրավունքը։ 

Այնուամենայնիվ, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 

օրենքով պահանջվում է, որ կողմը մինչև դատական վարույթ հարուցելը նախևառաջ 

բողոքը ներկայացնի վնաս պատճառած վարչական մարմին: Սա լրացուցիչ խոչընդոտ և 

որոշ ընթացակարգային ռիսկեր է առաջացնում կողմի համար: Նախևառաջ, այն ձգձգում է 

ընթացակարգը՝ առանց էական արժեքների ավելացման: Երկրորդ, որոշ դեպքերում կարող 

է դժվար լինել հստակ որոշել, թե որ մարմինն է պատասխանատու: 

Փոխհատուցում պահանջելու համար սահմանված վերջնաժամկետը նպաստավոր է 

տուժող կողմերի համար: Վնասի փոխհատուցման պահանջը կարող է ներկայացվել այն 

պահից երեք տարվա ընթացքում, երբ անձը իմացել կամ կարող էր իմանալ պատճառված 

վնասի մասին, սակայն ոչ ուշ, քան այդպիսի գործողություն կամ անգործություն 

իրականացնելուց կամ վնաս պատճառած իրավական ակտն ուժի մեջ մտնելուց հետո 

տասը տարվա ընթացքում: Փոխհատուցման առաջին ձևը վնասի վերականգնումն է, իսկ 

դրամական փոխհատուցումը կիրառվում է որպես լրացուցիչ մեխանիզմ: Փոխհատուցման 

չափը հաշվարկելու ընթացակարգը մանրամասն կարգավորվում է: 

Վարչական դատարանի նախադեպային իրավունքը ցույց է տալիս, որ 

գործնականում կիրառվում է պետական պատասխանատվության համակարգը: 2017 

թվականին, Դատարանն ավարտել է 21 գործ՝ հիմնվելով «Վարչարարության հիմունքների 

և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 15-րդ գլխի վրա: Ինը բողոք ընդունվել է կամ 

մասնակի է ընդունվել: Հարցումները նաև ցույց են տալիս, որ վճարումներ են կատարվել 

համապատասխան իրավունք ստացած դիմումատուներին, սակայն վարչական մարմնի 

կողմից չի տրամադրվել որևէ փաստաթղթային ապացույց, հետևաբար այս ցուցանիշի 

համար որևէ միավոր չի տրվել։ 

Վերջապես, հարկ է նշել, որ չկա որևէ պետական կառույց, որը մոնիթորինգի 

կենթարկի պետական պատասխանատվության վերաբերյալ վարչական և դատական 

պրակտիկան՝ նպատակ ունենալով հայտնաբերել և նվազեցնել վատ կառավարման 

դեպքերը։ Սա խոչընդոտում է ամբողջ կառավարման համակարգի բարելավումներին և այս 

ոլորտում գիտելիքներ ձեռք բերելուն։ 

Պետական պատասխանատվության մեխանիզմը գործնականում կիրառվում է 

դատարանում, սակայն նման դեպքեր շատ քիչ են։ Ավելին, չի ներկայացվել որևէ ապացույց՝ 

հաստատելու համար, որ համապատասխան իրավունք ստացած դիմումատուները 
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փաստացի ստացել են վճարումները։ Հետևաբար, պետական պատասխանատվության 

համակարգի գործառույթների վերաբերյալ ցուցանիշի արժեքը 3 է։ 

Պետական պատասխանատվության համակարգի գործունեության ապահովումը 

Ցուցանիշը որոշվում է այնքանով, որքանով առկա է պետական մարմինների կողմից ոչ 

իրավաչափ գործողությունների և անգործության համար խախտված իրավունքի 

վերականգնում կամ փոխհատուցում երաշխավորող գործող համակարգ: Այն 

ուսումնասիրում է պետական պատասխանատվության օրենսդրական դաշտի 

կայունությունը և թե արդյոք այն կիրառվում է գործնականում: Պետական ծառայողների 

նկատմամբ պետության կողմից անօրինական գործողությունները բացառվում են: 

Ցուցանիշի ընդհանուր արժեքը  0 1 2 3 4 5 

  

Ենթացուցանիշները Միավորները 

Պետական պատասխանատվության իրավական դաշտը  

1. Պետական պատասխանատվության շրջանակի համապարփակությունը 1/1 

2. Պետական լիազորություններ իրականացնող բոլոր մարմինների համար 

պետական պատասխանատվության համակարգի ընդգրկումը 

1/1 

3. Փոխհատուցում ստանալու իրավունքի հայցման հարցում 

խտրականության բացակայություն 

1/1 

4. Փոխհատուցում պահանջելու ընթացակարգի արդյունավետությունն ու 

արդարացիությունը 

3/3 

Փոխհատուցում պահանջելու իրավունքի իրականացումը գործնականում 

5. Դատարաններում պետական պատասխանատվության մեխանիզմի 

կիրառումը գործնականում 

2/3 

6. Համապատասխան իրավունք ստացած դիմումատուներին կատարված 

վճարները (%) 

0/3451 

Ընդամենը452  8/12 

Պետական պատասխանատվության իրավական դաշտը բավարար է։ «Վարչարարության 

հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքը համապատասխանում է 

ընթացակարգային արդարացիության չափանիշին։ Համակարգը գործնականում կիրառվում է 

՝ դատարանների կողմից իրավախախտման հետ կապված բողոքների ընդունմամբ կամ 

մասնակի ընդունմամբ: Համապատասխան իրավունք ստացած դիմումատուներին 

կատարված վճարումների վերաբերյալ որևէ փաստաթղթային ապացույց չի տրամադրվել 

ՍԻԳՄԱ-ին: 

 

                                                           
451  Որևէ տվյալ չի տրամադրվել 

452  Միավորների փոխարկման միջակայքը՝ 0-2=0, 3-4=1, 5-6=2, 7-8=3, 9-10=4, 11-12=5։ 
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Հիմնական առաջարկություններ 

Կարճաժամկետ (1-2 տարի) 

1) Կառավարությունը պետք է մշակի հայեցակարգային փաստաթուղթ՝ 

կենտրոնական կառավարման մարմինների կազմակերպական կառուցվածքի 

կատարելագործման համար՝ ներառյալ ա) բոլոր պետական մարմինների և նրանց 

գործառույթների ցանկի կազմումը, բ) պետական կառավարման մարմինների հստակ 

տիպաբանության ձևավորումը՝ դրանց հաշվետվողականության ուղղությունից և 

հիմնական գործառույթներից կախված և ինքնավարության տարրերի ու 

մակարդակների հստակ չափորոշիչներով, և գ) մարմինների ստեղծման, 

գործառութային ինտեգրման (միաձուլումներ), լուծարման և վերակազմակերպման այլ 

տեսակների մասով վերլուծությունների իրականացման և որոշումների կայացման 

մեթոդաբանության մշակումը (օրինակ՝ համատեղ աջակցության ծառայությունների 

համակարգի ներդրում):  

2) Պետական կառավարման մարմինների առավել հզորացված տիպաբանության 

ներդրման համար պետք է պատրաստվի օրենսդրական փաթեթ, ինչպես նաև 

կառավարման մոդել և գործունեության կառավարման սխեմա գլխադասային 

գերատեսչությունների համար։ Կառավարության կողմից պետք է մշակվի 

գործողությունների ծրագիր վերլուծությունների և բարեփոխումների, այն է՝ 

միաձուլումների, լուծարումների և վերակազմակերպումների վերաբերյալ առաջարկներ 

պատրաստելու համար՝ հիմնված հետևողական մոտեցման վրա, որի արդյունքում 

հնարավոր կլինի անհրաժեշտ խորհրդակցությունների և քննարկումների անցկացումը։  

3) Կառավարչական հաշվետվողականությունը գերատեսչություններում պետք է 

խթանել՝ ա) վարչական վարույթներում նախարարությունը ներկայացնելու՝ նախարարի 

և փոխնախարարի իրավասությունը գլխավոր քարտուղարներին և 

ստորաբաժանումների ղեկավարներին պատվիրակելու հնարավորության ընձեռմամբ և 

խրախուսմամբ, և բ) գլխավոր քարտուղարների իրավազորմամբ, որ վերջիններս 

հնարավորություն ունենան ստոաբաժանումների ղեկավարներին պատվիրակել նվազ 

կարևորություն ունեցող տեխնիկական հարցերի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու 

լիազորությունները, մասնավորապես՝ մարդկային ռեսուրսների կառավարման 

ոլորտում (ամենամյա արձակուրդի հաստատում, գործուղումներ կամ 

վերապատրաստումներ անձնակազմի համար)։  

4) Օմբուդսմենի գրասենյակը և ՀՊ-ն պետք է մեխանիզմներ մշակեն իրենց 

առաջարկությունների փաստացի կիրառման մոնիթորինգ իրականացնելու և այդ 
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մոնիթորինգի արդյունքները պարբերաբար հրապարակելու համար (առնվազն 

տարեկան հաշվետվությունների մեջ)։  

5) Դատական դեպարտամենտը պետք է գործերի կառավարման նոր համակարգ 

մշակի բոլոր դատարանների համար, որը հնարավորություն կտա իրական 

ժամանակում մոնիթորինգ իրականացնել դատավորների և դատարանների 

աշխատանքային ծանրաբեռնվածության նկատմամբ, փաստաթղթերը թվայնացնել և 

կօգնի դատական որոշումների կայացման գործում (ձևանմուշներ, ձևաթղթեր, 

հետաձգումների մասին զգուշացումներ և այլն)։  

Միջնաժամկետ (3-5 տարի) 

6) «Տեղեկատվության ազատության մասին» օրենքը պետք է վերանայվի՝ հանրային 

գործառույթներ իրականացնող և հանրային ռեսուրսներն օգտագործող բոլոր 

մարմիններին ներառելու, ինչպես նաև հանրային մարմինների նախաձեռնողական 

թափանցիկության վերաբերյալ պահանջներն ընդլայնելու համար, օրինակ՝ մշակելով ոչ 

ծավալուն, սակայն ընդգրկուն և մանրամասն տեղեկագրեր, որոնք կհրապարակվեն 

բոլոր հանրային մարմինների կայքերում։  

7) Կառավարությունը պետք է բարելավի հանրային տեղեկատվության 

հասանելիությունը՝ այս ոլորտում մոնիթորինգի, վերահսկողության իրականացման և 

ուղղորդման պարտականությունները դնելով կոնկրետ հաստատության վրա։ 

Պարտադիր չէ, որ դրա համար անհրաժեշտ լինի ստեղծել նոր և մասնագիտացված 

մոնիթորինգ իրականացնող մարմին, քանի որ գոյություն ունեցող մարմինները կարող 

են իրականացնել այդ առաջադրանքը, եթե նրանց տրվեն անհրաժեշտ լիազորություններ 

և ռեսուրսներ։  

8) Արդարադատության նախարարությունը պետք է ողջամիտ ժամկետներում 

դատաքննության իրավունքի վերաբերյալ օրենք մշակի՝ նախատեսելով 

ընթացակարգային մեխանիզմներ, որոնք կարագացնեն դատական գործընթացները 

հետաձգումների դեպքում, և հետաձգումների հետևանքով տուժած կողմերի 

փոխհատուցում ստանալու իրավունք։  

9) ԱՆ-ն՝ համագործակցելով ՖՆ-ի և Դատական դեպարտամենտի հետ, պետք է 

մեխանիզմ մշակի վարչական և դատական պրակտիկայում հանրային 

պատասխանատվության դեպքերի մոնիթորինգ իրականացնելու համար: Այս 

համակարգի միջոցով պետք է վստահելի վիճակագրական տվյալներ ձևավորվեն, ինչը 

Կառավարությանը հնարավորություն կտա հայտնաբերել սխալ վարչարարության 

դեպքերն ու արձագանքել դրանց։ 
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ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ 

1. ԸՆԹԱՑԻԿ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ: 

 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ. –  2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ. 

1.1. Ընթացիկ իրավիճակը 

 Թեև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ ծառայությունների 

մատուցման քաղաքականության շրջանակը ընդհանուր առմամբ դեռևս չի սահմանվել, 

թվային ծառայությունների մատուցման քաղաքականության շրջանակը ձևակերպված է 

Էլեկտրոնային կառավարման ռազմավարական ծրագրում (e-Gov ռազմավարություն) և 

դրա՝ մինչև 2018 թվականի համար նախատեսված Գործողությունների ծրագրում: 

Կառավարության ներկայիս ծրագրով453 չեն կարգավորվում այնպիսի հարցեր, ինչպիսին է 

վարչարարական բնույթի ծառայությունների մատուցումը։   

 2018 թվականի հոկտեմբերին կառավարությունը սկսեց «Թվային Հայաստան» 

հիմնադրամի (ԹՀՀ) լուծարման գործընթացը454, որը թվային կառավարման ոլորտի երկու 

հիմնական դերակատարներից մեկն էր, և առայժմ դեռ որոշված չէ, թե ով է ստանձնելու 

ծառայությունների մատուցման ընդհանուր քաղաքականության իրականացման 

պատասխանատվությունը։ 

 Տնտեսական զարգացման ոլորտի համար պատասխանատու փոխվարչապետին է 

վերապահված տնտեսվարող սուբյեկտների համար վարչական վարույթների պարզեցմանն 

ուղղված աշխատանքների համակարգումը455։ Թեև «Նորմատիվ իրավական ակտերի 

մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսվում է ներդնել իրավական ակտի նախագծի կարգավորման 

ազդեցության գնահատման (ԿԱԳ) նորացված համակարգ, այնուամենայնիվ, ԿԱԳ-ի 

վերաբերյալ մանրամասն նորմեր սահմանող ենթաօրենսդրական ակտերը դեռևս չեն  

ընդունվել Կառավարության կողմից։ Մինչ այժմ կիրառվող ԿԱԳ պրակտիկան 

արդյունավետ չի եղել տնտեսվարող սուբյեկտների համար լրացուցիչ վարչական բեռի 

թեթևացման հարցում։ 

 Պատշաճ վարչարարության ոլորտում իրավունքների իրականացումը 

գլխավորապես ապահովվում է «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի 

                                                           
453  ՀՀ կառավարության 2018 թվականի հունիսի 1-ի թիվ 581-Ա որոշում «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

ծրագրի մասին»   

454  2018 թվականի հոկտեմբերի 25-ի N 1176 – Ն Կառավարության  որոշում, https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/30954/. 

455  Փոխվարչապետի գործառույթների ամբողջական ցանկի համար տե՛ս ՀՀ վարչապետի 2018 թվականի մայիսի 25-ի թիվ 

565-Լ  

https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/30954/
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մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի օրենքով։ Այս ոլորտին առնչվող այլ 

օրենքները, ըստ անհրաժեշտության, համապատասխանեցվում են վերը նշված օրենքին։ 

 Չնայած այն փաստին, որ արդեն իսկ գոյություն ունեն թվային եղանակով 

ծառայությունների մատուցման բավականին խոստումնալից օրինակներ, այդուհանդերձ, 

ընդհանուր առմամբ քաղաքացիների և տնտեսվարող սուբյեկտների համար 

ծառայությունների մատուցման որակը դեռ այդքան էլ շոշափելիորեն չի բարելավվել: Դրա 

համար առկա են բազմաթիվ պատճառներ. առաջինը, ծառայությունների մատուցման 

ոլորտի վերափոխման համար պակասում է ճկուն կառավարումն ու համակարգումը, 

երկրորդը, չկա որևէ միասնական մոտեցում՝ առանձին պետական մարմիններին 

ուղղության տալու կամ խրախուսելու համար, որ ծառայությունների մատուցման 

համակարգերի տեխնոլոգիական արդիականացումն և վերազինումն իրականացվի 

տեխնոլոգիական առաջընթացի ձեռքբերումներին համընթաց: Երրորդը, ռեգիստրների միջև 

տվյալների անվտանգ, ստանդարտ ֆորմատով և իրական ժամանակում փոխանակման 

հարցում շատ քիչ առաջընթաց է արձանագրվել: Եվ վերջում, ծառայությունների 

մատուցման բազմաթիվ ուղիների վերաբերյալ համապարփակ քաղաքականության 

բացակայությունը վկայում է այն մասին, որ ծառայությունների մատուցման ոչ բոլոր 

ուղիներն են նախանշվել բարելավելու համար:  

 Թվային ստորագրության տեխնոլոգիաները ներդրվել են դեռևս 2004 թվականին456, 

սակայն դրա կիրառությունը սահմանափակվում է միայն տնտեսվարող սուբյեկտների 

կողմից կիրառմամբ: Բիզնեսներին մատուցվող մի շարք ծառայություններ թվայնացված են, 

իսկ քաղաքացիների համար միայն մի քանի իրապես թվային ծառայություններ են 

հասանելի: 2007 թվականի դրությամբ քաղաքացիների ընդամենը 5.6%-ն էր օգտվում 

թվային ծառայություններից457: Գործողության մեջ են դրվել անձնական տվյալների 

պաշտպանությանն ուղղված համապատասխան նորմերը, գործում է վերահսկողական 

գործառույթներ իրականացնող հատուկ մասնագիտացված կառույցը՝ «Անձնական 

տվյալների պաշտպանության գործակալությունը»:  

 Կառավարության կողմից դեռևս չի ներդրվել պետական մարմիններում որակի 

կառավարման քաղաքականությունը, և օգտվողների ներգրավման մեխանիզմները շատ 

հազվադեպ են կիրառվում: Օգտվողների հետադարձ կարծիքների հավաքումը 

սահմանափակվում է միայն բողոքներով և պրոբլեմների մասին հաղորդումներով: Չկա 

                                                           
456  «Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2004 

թվականի դեկտեմբերի 14-ի ՀՕ-40-Ն օրենք   

457  Հայաստանի թվայնացման օրակարգ 2030թ. (ՀԹՕ 2030), էջ 13: 
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վարչարարական բնույթի ծառայությունների մատուցման արդյունավետության և 

կատարողականի նկատմամբ կենտրոնական մոնիթորինգի համակարգ:  

 Պետական ծառայությունների հասանելիությունը մշտապես բարելավվել է: 

Առանձին պետական մարմիններում գործող ծառայությունների մատուցման 

գրասենյակներից բացի գործում է նաև ծառայություններ մատուցող մասնավոր 

օպերատորների լայն ցանց՝ հնարվորություն տալով բարելավել ծառայությունների 

հասանելիությունը: Ներկայումս օպերատորների ցանցի 126 գրասենյակների միջոցով 67 

վարչական ծառայություն է մատուցվում: Թեև առկա է հաշմանդամություն ունեցող 

օգտվողների համար ծառայությունների մատուցման բարելավման քաղաքականությունը458, 

այնուամենայնիվ, հաշմանդամություն  ունեցող  անձանց համար ծառայությունների 

հասանելիությունը դեռ պատշաճ կերպով չի ապահովվում459։ Ծառայությունների 

վերաբերյալ տեղեկատվությունը ապահովվում է e-Gov պորտալի միջոցով, որը սակայն չի 

ծառայում որպես պետության կողմից տրամադրվող բոլոր թվային ծառայությունների 

հասանելիության միջոց։  

1.2. Հիմնական զարգացումներ 

 Ծառայությունների մատուցման բարելավման և վարչական ծառայությունների 

թվայնացման ընդհանուր տեսլականը ներկայացված է «Հայաստանի թվայնացման 

օրակարգ 2030թ: (ՀԹՕ 2030)» հայեցակարգում, որը դեռևս պետք է հաստատվի ՀՀ 

կառավարության կողմից։  Ծառայությունների մատուցման հարցը դեռևս որպես 

առաջնահերթություն չի ներառվել ներկայիս կառավարության օրակարգում460, քանի որ այլ 

ոլորտներում առկա են ավելի անհետաձգելի կարիքների հետ կապված հարցեր։  

 2017 թվականի դեկտեմբերին Կառավարության կողմից ստեղծվեց ԹՀՀ-ն՝ որպես 

թվային ծառայությունների մատուցման ոլորտի պատասխանատու մարմին461։ Սակայն 

հետո՝ 2018 թվականի վերջին կառավարությունը որոշեց լուծարել այն, և դեռ պարզ չէ, թե որ 

կառույցին է վերապահվելու այս գործառույթը։  

                                                           
458  «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման 2017-2021 թվականների համալիր ծրագրին և ծրագրի 

իրականացումն ապահովող միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 2017 

թվականի հունվարի 12-ի թիվ 1 արձանագրային որոշում   

459  «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիա: 2017 թվականի մայիսի 8-ի 

«Եզրափակիչ դիտարկումներ Հայաստանի նախնական զեկույցի վերաբերյալ», Ֆոտո դիտարկում 2015 թվականի 

դեկտեմբերի 5-ի սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի մատչելիության վերաբերյալ, որը տեղադրված է 

հետևյալ կայքում՝ http://disabilityinfo.am/14101/, վերջին անգամ դիտվել է 2018 թվականի հոկտեմբերի 23-ին։  

460  2018 թվականի կառավարության ծրագրում որևէ անդրադարձ չկա ծառայությունների մատուցման բարելավման 

հարցին։  

461  ՀՀ կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 3-ի թիվ 926-Ն որոշում։  

file://///FS-CH-1.main.oecd.org/Users2/harmine.LOCAL/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/I597TPVS/Ֆոտո%20դիտարկում
http://disabilityinfo.am/14101/
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 Փոխգործելիության ընդհանուր պահանջները սահմանելու մասին ՀՀ 

կառավարության որոշումը462 տարածվում է բոլոր պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների վրա։ Պետական կառավարման մարմինների միջև 

փոխգործելիության հարթակ ստեղծելու վերաբերյալ կառավարության ծրագիրը463 

մեկնարկել է 2017 թվականին, որի տեխնիկական ենթակառուցվածքները ներդրման փուլում 

են գտնվում։ Տվյալների բազաների ռեգիստրները թվային են, և պետական մարմիններն 

արդեն իսկ փոխանակում են թվային տվյալները երբեմն էլ նույնիսկ իրական ժամանակում։  

Փոխգործելիության հարթակի ծրագիրն իրականացվում է փուլերով, որի առաջին փուլը 

նախատեսվում է ավարտել 2020 թվականին։  

 2016 թվականին մեկնարկել է երկրի ամբողջ տարածքում վարչական 

ծառայություններ մատուցող մասնավոր օպերատորների (բանկեր, փոստային 

բաժանմունքներ) ցանց ստեղծելու նախաձեռնությունը։ «Մեկ պատուհանի» սկզբունքով 

գործող գրասենյակների և մատուցվող ծառայությունների ցանկը մշտապես ընդլայնվում է։  

 2017 թվականին կառավարությունն ընդունեց «Հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց սոցիալական ներառման 2017-2021 թվականների համալիր ծրագիրը» և այդ 

ծրագրի իրականացումն ապահովող գործողությունների տարեկան ծրագիրը 2018 թվականի 

համար։  Այս ծրագրի հիմքում ընկած է «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի իրականացման ուսումնասիրությունը։ 

«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» օրենքի նոր տարբերակի 

նախագիծն այժմ դրված է խորհրդարանի քննարկմանը։  

                                                           
462  ՀՀ կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 31-ի թիվ 1093-Ն որոշում։  

463  Պետական կառավարման մարմինների միջև փոխգործելիության հարթակի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության ծրագիրը 

մեկնարկել է «ԵՄ-ն Հայաստանի համար. Էլեկտրոնային կառավարման գործողություններ» ծրագրի շրջանակներում 

2017 թվականի դեկտեմբերի 8-ին: https://eeas.europa.eu/delegations/armenia_en/41316/EU4Armenia:%20e-Gov%20Actions. 

https://eeas.europa.eu/delegations/armenia_en/41316/EU4Armenia:%20e-Gov%20Actions
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2. ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  

 Այս վերլուծությամբ նախանշվել են ծառայությունների մատուցման չորս 

սկզբունքներ, որոնք նախատեսված են մեկ առանցքային կարևորության պայմանի համար։ 

Դա իրենից ներկայացնում է յուրաքանչյուր սկզբունքի գնահատման ցուցանիշի 

(ցուցանիշների), այդ թվում՝ ենթացուցանիշների464 վերլուծությունը, ինչպես նաև 

յուրաքանչյուր սկզբունքի մասով իրավիճակի գնահատականը։ Յուրաքանչյուր 

առանցքային կարևորության պայմանի համար ներկայացված են կարճաժամկետ և 

միջնաժամկետ հեռանկարով առաջարկություններ։  

Առանցքային կարևորության պայման. Հանրային կառավարումը քաղաքացիամետ է, 

ապահովված են պետության կողմից մատուցվող ծառայությունների որակն ու 

մատչելիությունը։  

Ստորև ներկայացված են այս կարևոր պայմանը բավարարելու մասով Հայաստանի կողմից 

իրականացվող գործողությունների գնահատման ցուցանիշների արժեքները։  

 

Ցուցանիշներ 0 1 2 3 4 5 

Քաղաքացիամետ ծառայությունների մատուցում  
   

 

  

Վարչական վարույթների բարեխղճություն և արդյունավետություն  
    

 

 

Հանրային ծառայությունների մատուցմանն օժանդակող գործոնների 

առկայություն  

 
 

    

Հանրային ծառայությունների հասանելիություն  
  

 

   

Պայմանական նշան՝       ցուցանիշի արժեքը  

 

                                                           
464  ՏՀԶԿ (2018), ՍԻԳՄԱ, Մեթոդաբանական շրջանակ հանրային կառավարման սկզբունքների համար,  ՏՀԶԿ, Փարիզ, 

http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-ENP-

Countries-May-2018.pdf. Այս մեթոդաբանությունն իրենից ներկայացնում է այն ցուցանիշների լրամշակված ու 

մանրամասնեցված բնութագիրը, որոնք կիրառվում են առկա իրավիճակը Հանրային կառավարման սկզբունքների 

տեսանկյունից գնահատելու համար։  

http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-ENP-Countries-May-2018.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-ENP-Countries-May-2018.pdf
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Սկզբունքների վերլուծություն  

Սկզբունք 1. Ներդրվել և գործում է քաղաքացիամետ  պետական վարչարարության 
քաղաքականություն  

 Ընդհանուր առմամբ ծառայությունների մատուցման և մասնավորապես թվային 

ծառայությունների մատուցման քաղաքականության դաշտը բավականին թույլ է։ Այն 

սահմանվում է երկու փաստաթղթային փաթեթով: նախորդ կառավարության կողմից 

ընդունված՝ Կառավարության 2017-2022 թվականների ծրագիրը465, որն այժմ փոխարինվել է 

Կառավարության 2018 թվականի ժամանակավոր ծրագրով466, և Էլեկտրոնային 

կառավարման ռազմավարական ծրագիրը (e-Gov ռազմավարություն) և դրա 

իրականացման՝ մինչև 2018 թվականի համար գործողությունների ծրագիրը467։  Այս 

փաստաթղթերի մեկ ընդհանուր և հիմնական գաղափարի հիմքում ընկած է վարչական 

ծառայությունների թվայնացումն ու ծառայությունների մատուցման ոլորտի բարելավման 

հարցում էլեկտրոնային կառավարման լուծումների կիրառումը։ Բավականին մեծ 

ուշադրություն է դարձվել տեխնոլոգիական լուծումների նկարագրությանը, սակայն 

բավականին քիչ տեղ է տրվել ընթացակարգերի պարզեցմանը, ավելորդ վարչական բեռի 

վերացմանը կամ ընդհանուր առմամբ ծառայությունների հասանելիության բարելավմանը։ 

Էլեկտրոնային կառավարման ռազմավարությունը (e-Gov ռազմավարությունը) 

պարունակում է նպատակներ, սակայն չի սահմանում միասնական ու համապարփակ 

ռազմավարություն կամ ռազմավարական միջոցների փաթեթ այդ նպատակների 

իրագործման համար։ Էլեկտրոնային կառավարմանը վերաբերող ծագրերը իրականացվում 

են ՀՀ կառավարության կողմից հիմնադրված պետական ընկերություն հանդիսացող 

«Էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակի»՝ ԷԿԵՆԳ-ի 

կողմից: Մոնիթորինգի համակարգը դեռևս ձևավորված չէ։ Թեև Կառավարության 2017-2022 

թվականների ծրագրում պետական կառավարման համակարգի արդիականացումը 

սահմանվել է որպես գերակա առաջնահերթություն, նոր ընդունված Կառավարության 2018 

թվականի համար ծրագրով միայն կարճաժամկետ նպատակներ են նախանշված՝ 

պայմանավորված արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին պատրաստվելու 

հանգամանքով։ Կառավարության 2017-2022 թվականների ծրագրով է նախատեսվել 

«Հայաստանի թվայնացման օրակարգի» մշակումը, թվային կառավարության  

                                                           
465  ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19 թիվ 646-Ա որոշում  

466  ՀՀ կառավարության 2018 թվականի հունիսի 1-ի թիվ 581-Ա որոշում  

467  Ընդունվել է ՀՀ կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 10-ի թիվ 14 արձանագրային որոշմամբ։  
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ռազմավարությունը, ու չնայած նրան, որ նախագծի մշակումն ամբողջությամբ ավարտվել է, 

այն դեռևս չի ընդունվել Կառավարության կողմից։  

 Ծառայությունների մատուցման բարեփոխումների ոլորտում ինստիտուցիոնալ 

դաշտը դեռևս լիարժեք չէ։ Արդարադատության նախարարությանն առանցքային 

դերակատարում է վստահվել «մեկ պատուհանի» սկզբունքով լուծումներ ստեղծելու 

հարցում՝ վարչական ծառայությունների մատուցումը մասնավոր ընկերություններին 

արտապատվիրելու միջոցով, ինչպիսիք են՝ բանկերը և փոստային բաժանմունքներ, նա է 

իրականացնում այդ ընկերությունների միջոցով մատուցվող պետական ծառայությունների 

ցանկի ընդլայնման նկատմամբ վերահսկողությունը։ Սակայն ծառայությունների 

մատուցման բարելավմանն ուղղված ընդհանուր քաղաքականության համար 

պատասխանատվությունը նրան չէ վերապահված։ Թվային ծառայությունների մատուցման 

ոլորտի հիմնական քաղաքականություն մշակող և իրականացնող պատասխանատու 

մարմնի՝ «Թվային Հայաստան» հիմնադրամի լուծարման որոշումը Կառավարությունն468 

ընդունել է այդ կառույցի հիմնադրումից  գրեթե մեկ տարի անց469։ Այդ կառույցի ո՛չ 

քաղաքականության մշակման գործառույթը, ո՛չ էլ նրա տեխնիկական համակարգման ու 

ծրագրի իրականացման խնդիրները չեն փոխանցվել որևէ այլ պետական մարմնի։ Թվային 

կառավարման ծրագրերի մեկ այլ համակարգման և կառավարման մարմին է ԷԿԵՆԳ-ը։ Այն 

նաև միակ հավաստագրող մարմինն է, որը թվային ստորագրության հավաստագրեր է 

տրամադրում և թվային ստորագրությունների հետ կապված այլ ծառայություններ է 

մատուցում, ինչպիսին է՝ Մոբայլ ID ծառայության փորձնական նախագծի գործարկումը։ 

Սակայն գոյություն ունեցող ծառայություններն օգտվողների համար ավելի հարմար 

(թվային և այլ) դարձնելու և դրանց վերափոխելու առանցքային սկզբունքները, 

մոտեցումները և մեթոդները սահմանելու գործում պատասխանատու ղեկավար 

դերակատարումը դեռևս ոչ մի պետական մարմնի վրա չի դրվել։  Ոչ էլ մինչ այժմ որոշվել է, 

թե առանձին պետական կազմակերպությունների (կամ դրանց խմբերի) մակարդակով ինչ 

մեխանիզմներ ու օժանդակություն է անհրաժեշտ այդ վերափոխումն իրագործելու համար։ 

Չկա նաև որևէ ճանապարհային քարտեզ պետության մակարդակով միջամտությունները 

նախանշելու համար (օրինակ՝ որոշելու համար, թե որ առաջնահերթ ծառայությունները 

պետք է սկզբում թվայնացվեն, և դրա համար տեղեկատվական համակարգերից ինչպիսի 

օժանդակություն է անհրաժեշտ)։ Ընթացքի մեջ գտնվող նախագծերը դեռ չեն միակցվել 

                                                           
468           https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/30954/. 

469  «Թվային Հայաստան» հիմնադրամը ստեղծվել է ՀՀ կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 3-ի թիվ 926-Ն 

որոշմամբ։  

https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/30954/
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միմյանց հետ։ Չկա Կառավարության գլխավոր տեղեկատվական տնօրեն, որը 

էլեկտրոնային կառավարության ոլորտի նախաձեռնություններում ղեկավար դեր կունենար, 

թեպետ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը փաստացիորեն համակարգում է 

էլեկտրոնային կառավարման ծրագրերը: Տրանսպորտի, հաղորդակցության և 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունն է պատասխանատու 

հաղորդակցության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում բարեփոխումների 

քաղաքականության մշակման համար:  Այդուհանդերձ որևէ կառույց բոլոր 

մակարդակներում Կառավարության ՏՏ ծրագրերի իրականացումը ստուգելու կամ 

դիտանցելու ֆորմալ իրավասություն չունի։ Նախարարությունները լրիվ ինքնուրույն են 

թվայնացման ծրագրերն իրականացնելու հարցում, սակայն վերցվող տնտեսական մոդելի 

մշակումը կենտրոնական մակարդակով ստուգման չի ենթարկվում։ Կառավարության 

կառուցվածքի և գործունեության մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը նախատեսում է ընդլայնել 

Տրանսպորտի, հաղորդակցության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության 

իրավասությունը թվայնացման ոլորտում470:     

 Ինչ վերաբերում է գործարար միջավայրի բարելավման ոլորտին, տնտեսական 

զարգացման համար պատասխանատու փոխվարչապետն է Հայաստանի տնտեսական 

քաղաքականության ռազմավարությունը։ Դրանում նախանշվում են կոնկրետ 

մարտահրավերները և հարցերը, որոնցով նպատակ է դրվում բարելավել ոչ միայն 

գործարար միջավայրն ընդհանրապես, այլ նաև պետության կողմից մատուցվող վարչական 

ծառայությունները՝ դրանով իսկ նպաստելով միջազգային վարկանիշային աղյուսակում 

Հայաստանի դիրքերի բարելավմանը։ Նրա գրասենյակը ստեղծել է հատուկ 

մասնագիտացված աշխատանքային խմբեր, որոնք կազմված են կառավարության, ինչպես 

նաև գործարար համայնքի ներկայացուցիչներից, և կոչված են լուծումներ գտնելու այնպիսի 

հարցերի համար, ինչպիսիք են՝ նոր ընկերությունների ստեղծման պարզեցումը, 

շինարարական թույլտվությունների տրամադրումը և այլ հարցեր։ Սա «կարգավորիչ 

գիլյոտին» նախաձեռնության շարունակությունն է, որը գործարկվել էր Կառավարության 

կողմից 2012-2015 թվականներին և իրականացվում էր Օրենսդրության կարգավորման 

ազգային կենտրոնի կողմից471, ինչի արդյունքում վարչական բեռը կրճատվեց 96 միլիոն 

ԱՄՆ դոլարի չափով472։ Ներդրվել էր նաև հատուկ ԿԱԳ համակարգ՝ բիզնեսների վրա 

լրացուցիչ վարչական բեռ դնելուց խուսափելու համար։ Այդուհանդերձ, մեխանիզմի 

                                                           
470   Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը հանրային քննարկման է 

ներկայացվել 2019թ. փետրվարին, https://www.e-draft.am/projects/1503/about  

471  Տե՛ս www.regulations.am 

472  Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոնի 2018 թվականի հոկտեմբերի 26-ի էլեկտրոնային գրություն  

https://www.e-draft.am/projects/1503/about
file://///FS-CH-1.main.oecd.org/Users2/Paabusk_K/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6XWJ4O8D/www.regulations.am
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սելեկտիվ կիրառության հետևանքով (որևէ կանոն չկա, որը կնշեր, թե Կառավարության որ 

հեռանկարային որոշումների նկատմամբ է այն անհրաժեշտ կիրառել) պարզվեց, որ 

համակարգն արդյունավետ չէր։ Այժմ նախաձեռնություն կա «Նորմատիվ իրավական 

ակտերի մասին» օրենքի473 հիման վրա ներդնելու նոր ԿԱԳ համակարգ, բայց ԿԱԳ 

համակարգը գործողության մեջ դնելու համար անհրաժեշտ ենթաօրենսդրական ակտերը 

դեռ ընդունված չեն։  

 Քաղաքացիներին մատուցվող թվային ծառայությունները դեռ չեն արդիականացվել, 

մինչդեռ բիզնեսներն օգտվում են բազմաթիվ թվային ծառայություններից։ Շատ քիչ 

օրինակներ են առանձնանում որպես պատշաճ պրակտիկա։ Իրավաբանական անձանց 

պետական ռեգիստրի գործակալությունը (ի թիվս այլոց) պատասխանատու է 

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների և անհատ ձեռնարկատերերի 

գրանցման համար։ Դա հնարավոր է անել անձամբ ներկայանալով կամ e-register.am կայքի 

միջոցով, որը ծառայում է որպես «մեկ պատուհան»474։ Այս դեպքում հիմնադիր 

փաստաթղթերը կազմվում են էլեկտրոնային եղանակով՝ թվային ստորագրության 

միջոցով475։ Պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից միայն էլեկտրոնային ձևով 

պահանջվել են խոշոր ընկերությունների ավելացված արժեքի հարկի մասով հարկային 

հայտարարագրերը 2011 թվականից սկսած, և եկամտային հարկի մասով հարկային 

հայտարարագրերը 2013 թվականից սկսած։ Անձնական եկամտի գծով հարկային 

հայտարարագրերը նույնպես ներկայացվում են էլեկտրոնային եղանակով։ Սակայն 

անձնական եկամտի գծով հարկային հայտարարագրերը դեռևս նախապես չեն լրացվում։ 

Գործարար համայնքի կողմից միանշանակորեն բարձր է գնահատվել թվային 

ծառայությունները. բիզնեսների միայն 36%-ն են գոհ բիզնեսներին մատուցվող հանրային 

ծառայություններից, մինչդեռ 54%-ը գոհ է բիզնեսներին մատուցվող թվային 

ծառայություններից476։  

Աղյուսակ 1. Պետական եկամուտների կոմիտե ներկայացված հարկային հայտարարագրերի 

թիվը  

                                                           
473  «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի մարտի 21-ի ՀՕ-180-Ն օրենք  

474  Հարցազրույց Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում 2018 թվականի սեպտեմբերի 26-ին  

475  Նույնը 

476  ՍԻԳՄԱ-ի կողմից պատվիրված հետազոտություն, որն իրականացվել է 2018 թվականի հոկտեմբերին։ Այն 

հարցվածների տոկոսը, որոնք պատասխանել են՝ «հակված եմ բավարարված լինել» կամ «մեծապես բավարարված եմ»։  
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2016թ: 2017թ: 2018թ: 

Ա Կորպորատիվ հարկատուների թիվը  13 881 14 467 
 

Բ Կորպորատիվ հարկատուների թիվը, 

որոնք հայտարարագրեր են ներկայացրել 

ավելացված արժեքի հարկի համար  

10 100 10 524 9 222 

Գ Կորպորատիվ հարկատուների թիվը, 

որոնք հայտարարագրեր են ներկայացրել 

ավելացված արժեքի հարկի համար 

էլեկտրոնային եղանակով 

10 026 10 492 9 222 

Դ Կորպորատիվ հարկատուների թիվը, 

որոնք հայտարարագրեր են  եկամտային 

հարկի համար  

11 880 12 275 11 704 

Ե Կորպորատիվ հարկատուների թիվը, 

որոնք հայտարարագրեր են  եկամտային 

հարկի համար էլեկտրոնային եղանակով 

11 880 12 275 11 704 

Զ Ներկայացված (տարեկան) անձնական 

հարկային հայտարարագրերի թիվը  

55 361 56 871 
 

Է Էլեկտրոնային եղանակով ներկայացված 

(տարեկան) անձնական հարկային 

հայտարարագրերի թիվը   

55 361 56 871 
 

Աղբյուրը՝ Պետական եկամուտների կոմիտե  

 Քաղաքացիների կողմից նույնականացման քարտ ստանալու գործընթացը որևէ 

փուլում առցանց ռեժիմով չի իրականացվում։ Հնարավոր չէ որևէ փաստաթուղթ 

ներկայացնել առցանց, ոչ էլ հնարավոր է այցելության համար գրանցվել նախապես, քանի 

որ այցելության նշանակման որևէ էլեկտրոնային համակարգ ներդրված չէ։ Քաղաքացիները 

կարող են դիմել և ստանալ նույնականացման քարտեր իրենց հարմար անձնագրի 

սպասարկման գրասենյակում: Վճարումը կարելի է իրականացնել գրասենյակում 

տեղադրված տերմինալի միջոցով կամ բազմաթիվ այլ թվային եղանակով վճարման 

միջոցներով։ Սակայն ծառայությունից անհետաձգելիորեն օգտվել ցանկացողների համար 

գոյություն ունի վճարովի արագացված ընթացակարգ, որի արժեքը սովորականից 

բավականին բարձր է477։ Այնպիսի փաստաթղթեր, ինչպիսիք են՝ օրինակ, զինվորական 

ծառայության գրքույկը կամ պետական տուրքի վճարումը հաստատող անդորրագիրը, 

                                                           
477  ՀՀ կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 11-ի թիվ 1465-Ն որոշում  
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պետք է դիմողի կողմից ներկայացվեն անձամբ։ Շինարարական թույլտվություն ստանալու 

համար դիմելու և այն ստանալու ընթացակարգերը նույնպես չեն իրականցվում առցանց, 

չնայած այդ ծառայությունը թվայնացնելու փորձերն արդեն ընթացքի մեջ են478։ 

Համեմատելով ՏՀԶԿ երկրների հետ կարելի է ասել, որ Հայաստանում շինարարական 

թույլտվություն ստանալու նպատակով դիմելու համար 1.5 անգամ ավելի շատ 

փաստաթղթեր են պահանջվում, չնայած որ թույլտվությունը տալու գործընթացն 

ավարտելու համար անհրաժեշտ ժամանակը ՏՀԶԿ երկրներում պահանջվող միջին 

ժամանակի ընդամենը երկու երրորդն է կազմում479։ Էլեկտրոնային կադաստրի բազմաթիվ 

տեղեկատվական ծառայություններ արդեն հասանելի են թվայնացված տեսքով, բայց 

հողատարածքի առք ու վաճառքի դեպքում հողատարածքի վերաբերյալ տվյալների 

ճշտությունը նոտարին ապացուցող միասնական տեղեկանքը դեռ տրվում է թղթի վրա, 

քանի որ նոտարը հասանելիություն չունի հավաստագրի էլեկտրոնային տարբերակին։480։ 

Ինչպես ցույց են տալիս այս օրինակները, դեռ բավականին անելիքների կան 

քաղաքացիներին որպես սուրհանդակ ծառայեցնելու փոխարեն համապատասխան 

կառույցների միջև տվյալները փոխանակելու միջոցով ընթացակարգերը պարզեցնելու 

ուղղությամբ։ Կառավարությունը տեղյակ է այդ մասին, և Կառավարության 

գործողությունների ծրագրում նախատեսվում են թվայնացմանն ուղղված հետագա 

ջանքերը481: Այդուհանդերձ քաղաքացիների գոհունակության մակարդակը վարչական 

ծառայություններից բավականին բարձր է՝ 71.2%482.  

 Վերջերս իրականացված ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ քաղաքացիների 

ընդամենը 5.6%-ն է օգտվում թվային ծառայություններից (2017թ: դրությամբ)483։ Սրա 

արտացոլված է նաև ՄԱԿ-ի կողմից հաշվարկվող էլեկտրոնային կառավարության 

զարգացվածության ինդեքսում484 Հայաստանի զբաղեցրած դիրքում, որը 87-րդ է։ Առցանց 

                                                           
478  Էլեկտրոնային շինարարական թույլտվություն ստանալու գործընթացը նախատեսված է 2015 թվականի մարտի 19-ի N 

596-Ն Կառավարության որոշման 3-րդ հավելվածով: Համաձայն այս ընթացակագի՝ էլեկտրոնային շինարարական 

թույլտվություններ տրամադրելու էլեկտրոնային համակարգը մշակվել է դեռևս 2014-2015 թվականներին, սակայն դեռ 

չի կիրառվում:  

479  Հայաստանում 19 ընթացակարգ է պահանջվում, ի տարբերություն ՏՀԶԿ երկրներում պահանջվող՝ միջինում 12:5 

ընթացակարգերի, իսկ ընդհանուր գործընթացը տևում է 98 օր՝ ի տարբերություն ՏՀԶԿ երկրներում պահանջվող 154.6-

ի։ Համաշխարհային բանկ, Doing Business 2018, http://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/armenia#DB_dwcp. 

480  Հարցազրույց Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեում և Երևանի քաղաքապետարանում 2018 թվականի սեպտեմբերի 

26-ին  

481  ՀՀ Կառավարության որոշում N 1030-Լ ընդունված 2018 թվականի սեպտեմբերի 6-ին: 

482  ՍԻԳՄԱ-ի կողմից պատվիրված, 2018 թվականի հոկտեմբերի ամսին իրականացված ընդհանուր բնակչության մասով 

հետազոտություն, որը ցույց է տալիս «մեծապես բավարարված եմ» կամ «միանգամայն բավարարված եմ» 

պատասխանները տած հարցվածների տոկոսները։  

483  ՀԹՕ 2030թ., էջ 13 

484  ՄԱԿ-ի էլեկտրոնային կառավարության վերաբերյալ հետազոտություն 2018թ., 

https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018-Survey/E-

Government%20Survey%202018_FINAL%20for%20web.pdf. 

http://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/armenia#DB_dwcp
https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018-Survey/E-Government%20Survey%202018_FINAL%20for%20web.pdf
https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018-Survey/E-Government%20Survey%202018_FINAL%20for%20web.pdf
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ծառայությունների բաղադրիչի մասով նրա ցուցանիշները շատ համեստ են՝ 0.56 (1-ը 

լավագույնն է, Ասիայում միջինը 0.62-ն է, իսկ Եվրոպայում՝ 0.79)485։  Շատ ծառայություններ 

դեռևս հասանելի չեն թվային զարգացվածության բարձր մակարդակով486։ Դրանցից շատերի 

դեպքում ծառայությունների վերաբերյալ միակ տեղեկատվությունը հասանելի է 

կենտրոնական պորտալի՝ e-gov.am  կայքի միջոցով կամ առանձին պետական մարմինների 

կայքերում։  

 Պետական գրասենյակները չեն արդիականացվել բարելավված ծառայություններ 

մատուցելու համար, իսկ աշխատանքների կազմակերպման մեթոդները հնացած են։ 

Օրինակ, Պետական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, որոնց հետ զրուցել է 

ՍԻԳՄԱ-ն, նշում էին, որ այցելություններ նշանակելու համար էլեկտրոնային միջոցներ 

չկան և պիկ ժամերին կամ սեզոններին միշտ հերթեր են գոյանում։ Սակայն որոշ պետական 

կառույցներ, ինչպես Ոստիկանության անձնագրերի և վիզայի բաժինները, միջոցներ են 

ձեռնարկել նմանատիպ խնդիրները լուծելու ուղղությամբ՝ նմանատիպ մեքենաներ 

ներդնելով487:  

  Հետևաբար, քաղաքացիամետ ծառայության մատուցման ցուցանիշի արժեքը 3-ն է։   

                                                           
485  Նույնը 

486  Թվային ծառայությունների զարգացվածության մակարդակների վերաբերյալ հայեցակարգը մշակվել է ՄԱԿ-ի կողմից 

Էլեկտրոնային կառավարման վերաբերյալ իր տարեկան զեկույցի համար։ Այն գնահատում է առցանց  

ծառայությունները հինգ կատեգորիաներից մեկի մասով՝ տեղեկատվության տրամադրում, միակողմանի 

փոխգործակցություն (փաստաթղթերի ներկայացում), երկկողմ փոխգործակցություն և ամբողջությամբ թվային 

փոխգործակցություն։  

487  Տեղեկատվությունը տրամադրել է Ոստիկանությունը 2019 թվականի հունվարի 30-ին:  
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Քաղաքացիամետ ծառայությունների մատուցում  

Այս ցուցանիշը ցույց է տալիս, թե որքանով է քաղաքացիամետ ծառայությունների 

մատուցումը որպես քաղաքականության նպատակ սահմանվում օրենսդրության մեջ 

կամ պետական ծրագրերում և ռազմավարություններում։ Բացի դրանից, այն չափում է 

իրականացման ընթացքը և գնահատում ձեռք բերված արդյունքները՝ շեշտը դնելով 

քաղաքացիների և բիզնեսների վրա՝ հանրային ծառայությունների մշակման և 

մատուցման մասով։ Իրականացումն ու արդյունքները գնահատվում են օգտագործելով 

քանակական և ընկալման վրա հիմնված ելակետային պարամետրեր։  

Ցուցանիշի ընդհանուր արժեքը   0 1 2 3 4 5 

  

Ենթացուցանիշներ Միավորներ 

Քաղաքականության շրջանակ քաղաքացիամետ ծառայությունների մատուցման համար  

1.  Ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ քաղաքականության 

առկայություն և իրականացման աստիճան  
0/8 

2. Թվային ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ 

քաղաքականության առկայություն և իրականացման աստիճան   
4/8 

3.  Պետական թվային նախագծերի կենտրոնացված համակարգում  0/4 

4. Վարչական վարույթների պարզեցման վերաբերյալ ընդունված 

քաղաքականություն  
4/12 

Քաղաքացիամետ ծառայությունների մատուցման իրականացման մակարդակ  

5. Հանրային ծառայությունների մատուցման որակի ընկալում  

քաղաքացիների կողմից (%) 

6/6 

6. Անձը հաստատող փաստաթղթի նորացում  1.5/6 

7. Անձնական օգտագործման ավտոմեքենայի գրանցում  1.5/6 

8. Անձնական եկամտային հարկերի հայտարարագրում և վճարում  4/6 

9. Պետական ծառայությունների մատուցման և վարչական բեռի՝ 

բիզնեսների կողմից ընկալվող որակ (%) 

4/6 

10. Բիզնեսի հիմնում 6/6 

11. Առևտրային նպատակով շինարարության թույլտվության ձեռքբերում  4/6 

12. Կորպորատիվ եկամտային հարկերի հայտարարագրում և վճարում  4/6 

13. Ավելացված արժեքի հարկերի հայտարարագրում և վճարում  5/6 

Ընդամենը488                             44/86 

Ծառայությունների մատուցման և թվային ծառայությունների մատուցման համար 

ռազմավարական շրջանակը թույլ է։ Այն սահմանված է մինչև 2018 թվականի համար 

Էլեկտրոնային կառավարման ռազմավարության մեջ, որը չի ծառայում որպես ընդհանուր 

մասշտաբով ծառայությունների մատուցման բարելավման համապետական 

քաղաքականության փաստաթուղթ։ Ներկայումս տրամադրվում են միայն մի քանի օրինակելի 

և օգտվողների համար հարմար ծառայություններ, որոնք հիմնականում մատուցվում են 

բիզնեսներին։ Ծառայությունների մատուցման ոլորտի վերափոխմանն ուղղված 

                                                           
488  Միավորների փոխակերպման միջակայքերը՝  0-14=0, 15-28=1, 29-42=2, 43-56=3, 57-70=4, 71-86=5։ 
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բարեփոխումների կազմակերպումը թերի է, ինչը պայմանավորված է հիմնական 

դերակատարների գործառույթների հստակության պակասով և մի շարք այլ գործառույթների 

առկայությամբ, որոնք դեռևս որևէ մեկին վերապահված չեն։ Տարիներ շարունակ 

իրականացվել է Կառավարության կողմից ավելի լավ կարգավորմանն ուղղված 

նախաձեռնությունների օրակարգը, սակայն դեռևս ներդրված չէ բիզնեսների վրա ավելորդ 

վարչական բեռ դնելուց խուսափելուն միտված ԿԱԳ համակարգ։  

Սկզբունք 2. Պատշաճ վարչարարությունը պետական ծառայությունների մատուցման 
հիմքում ընկած առանցքային քաղաքականության նպատակներից է, որը սահմանված է 
օրենսդրությամբ և մշտապես կիրառվում է գործնականում։   

 2015 թվականի Սահմանադրութամբ ամրագրված է պատշաճ վարչարարության 

իրավունքը489։ Սահմանադրության 50-րդ հոդվածում սահմանվում է, որ յուրաքանչյուր ոք 

ունի վարչական մարմինների կողմից իրեն առնչվող գործերի անաչառ, արդարացի և 

ողջամիտ ժամկետում քննության իրավունք: Օրենքով ամրագրված է նաև ներգրավված 

կողմի՝ իրեն վերաբերող բոլոր փաստաթղթերին ծանոթանալու իրավունքը, ինչպես նաև 

պաշտոնատար անձանց՝ մինչև անձի համար միջամտող անհատական ակտն ընդունելը 

նրան լսելու պարտականությունը490, բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի։   

 «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին»  օրենքը491 գործում 

է 2004 թվականից։ Օրենքը սահմանում է պատշաճ վարչարարության ընդհանուր 

իրավունքները, ինչպիսիք են՝ նախքան որոշում ընդունելը լսվելու իրավունքը, վարչական 

վարույթի նյութերին ծանոթանալու իրավունքը, վարչական վարույթի՝ ողջամիտ ժամկետում 

իրականացումը  (որը որպես կանոն կազմում է 30 օր) և վարչական ակտը, վարչական 

մարմնի գործողությունը կամ անգործությունը բողոքարկելու իրավունքը։  

 Բացի դրանից, օրենքը սահմանում է նաև վարչական ակտերին ներկայացվող 

պահանջները։ Օրենքով պահանջվում է, որ վարչական ակտը պետք է պարունակի նշում 

այն բոլոր էական փաստական և իրավաբանական հանգամանքների վերաբերյալ, որոնք 

հիմք են տվել ընդունելու համապատասխան որոշում  (հոդված 55), և տվյալ որոշման 

հիմնավորումը  (հոդված 57)։ Դրանով պահանջվում է նաև, որ վարչական ակտը նշում 

պարունակի բողոքարկման ընթացակարգերի վերաբերյալ (հոդված 55)։ Բողոքարկման 

ընթացակարգը սկսվում է վարչական ակտն ընդունած վարչական մարմին կամ դրա 

                                                           
489  ՀՀ Սահմանադրության 50-րդ հոդված  

490  «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 53-րդ հոդվածով «միջամտող վարչական 

ակտը» սահմանվում է որպես ակտ, որի միջոցով վարչական մարմինները մերժում, միջամտում, ընդհուպ 

սահմանափակում են անձանց իրավունքների իրականացումը, որևէ պարտականություն են դնում նրանց վրա կամ 

ցանկացած այլ եղանակով վատթարացնում են նրանց իրավական կամ փաստացի դրությունը։  

491  «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 2004 թվականի փետրվարի 18-ի ՀՕ-41 օրենք  
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վերադաս մարմին բողոք ներկայացնելու միջոցով կամ անմիջապես վարչական դատարան 

դիմելու միջոցով (հոդված 70)։  Պարզ չէ, թե պետք է արդյոք բողոքարկողը բողոքարկումը 

սկսի ընթացակարգերի այդ հերթականությամբ, թե նա իրավունք ունի ընտրելու գործը 

միանգամից դատարան տանելու տարբերակը։ Եվս մեկ կարևոր հանգամանք, բավականին 

դժվար է բողոքարկումը սկսել սահմանված ժամկետում, քանի որ 60-րդ հոդվածի 1-ին 

մասով սահմանվում  է, որ վարչական ակտն ուժի մեջ է մտնում այդ ակտի ընդունման 

մասին համապատասխան կողմին իրազեկելուն հաջորդող օրվանից։ Այսինքն կարող է 

այնպիսի իրավիճակ լինել, որ ակտի քննության ժամանակ այն արդեն ուժի մեջ մտած լինի։ 

Այնուամենայնիվ, 71-րդ հոդվածով սահմանվում է, որ բողոք բերելու հանգամանքը 

վարչական ակտի գործողությունը կասեցնելու ազդեցություն ունի, բացառությամբ օրենքով 

սահմանված դեպքերի, երբ վարչական ակտը ենթակա է անմիջապես կատարման։ 

Վարչական դատավարության օրենսգրքով492 կարգավորվում է վարչական դատարանում 

բողոքարկման կարգը։  

 Օրենքը պարունակում է նաև «լռելյայն համաձայնության» դրույթ, որի համաձայն, 

սահմանված 30-օրյա ժամկետը լրանալուց հետո վարչական ակտը համարվում է 

ընդունված, և դիմողը կարող է ձեռնամուխ լինել համապատասխան իրավունքի 

իրականացմանը (հոդված 48): Այնուամենայնիվ, այդ «լռելյայն համաձայնության» դրույթի 

կիրառումն իր մեջ կոռուպցիայի ռիսկ է պարունակում և պետք է շատ զգուշավորությամբ 

կիրառվի: Բացի դրանից, օրենքով ճանաչվում է միայն մեկ անգամ փաստաթղթեր 

ներկայացնելու իրավունքը, այսինքն, եթե վարչական մարմնին անհրաժեշտ 

տեղեկատվությունն արդեն իսկ առկա է ներկայացված փաստաթղթերում, ապա լրացուցիչ 

փաստաթուղթ այլևս չի կարող պահանջվել (հոդված 9): Այնուամենայնիվ, այդպիսի դրույթը 

կիրառելի է կոնկրետ վարչական վարույթի համար, այլ ոչ թե ընդհանրապես վարչական 

մարմնի մոտ պահվող տեղեկատվությունն ունենալու համար: Ուստի, որքան էլ որ այն 

դրական լինի, միևնույնն է չի որակվում որպես «միայն մեկ անգամ» ենթադրող դրույթ: 

Չնայած նմանատիպ արդիականացված դրույթների առկայությանը, միևնույնն է, օրենքն 

ամբողջությամբ վերցված այդքան էլ չի նպաստում թվային միջավայրում կիրառման 

հնարավորությանը: Բազմաթիվ հղումներ կան բացառապես թղթային կրիչներով 

փաստաթղթաշրջանառության և ընթացակարգերի վերաբերյալ (այսինքն՝ որևէ՝ 

                                                           
492  «Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգիրք» Հայաստանի Հանրապետության 2013 

թվականի դեկտեմբերի 5-ի ՀՕ-139-Ն օրենք  
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հիշատակում չկա էլեկտրոնային տարբերակով ուղարկման հնարավորության մասին), 

որոնք նախատեսում են  տեղեկատվություն ստանալու անհարկի պահանջներ 493:  

 ՍԻԳՄԱ-ի կողմից մի քանի առանձին իրավական ակտերի ուսումնասիրությունը 

ցույց է տալիս, որ դրանցից որոշները հստակ հղում են պարունակում «Վարչարարության 

հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի նորմերին494, իսկ մյուսները՝ ոչ495: Դրա 

պատճառը կարող է լինել այն, որ ոչ մի նախարարություն լիարժեք պատասխանատվություն 

չի կրում «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի համար, 

այդ թվում՝ Արդարադատության նախարարությունը, որը մշակել է օրենքը496: Իրականում, 

որևէ կենտրոնացված կերպով ուղղորդում կամ ոլորտային օրենքները «Վարչարարության 

հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի հետ ներդաշնակեցնելու 

նախաձեռնություն  չկա: Սա ինքնին խնդիր չէ, քանի որ օրենքի 2-րդ հոդվածով հստակ 

սահմանվում է, nր այն տարածվում է վարչական մարմինների՝ հանրային իրավունքի 

բնագավառում իրականացվող գործունեության վրա, որի արդյունքում ընդունվում է 

վարչական ակտ: Ավելին, վերլուծության ենթարկված որևէ իրավական ակտ չէր 

պարունակում հատուկ ընթացակարգային նորմ, որը անհատի համար անբարենպաստ 

կերպով շեղվեր «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 

դրույթներից:  

 Այստեղ խնդրահարույցը վարչական ակտերի տեսակների սահմանում է (հոդված 

53): «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքով 

թույլատրվում է նաև, որ վարչական ակտը կարող է ուղղված լինել նաև որոշակի 

անհատական չափանիշներով առանձնացված անձանց որևէ խմբի, այսպիսով շեղվելով 

անհատ հասցեատիրոջ սկզբունքից: Ըստ էության, այդ դրույթը պետական մարմիններին 

թույլ է տալիս նորմատիվ որոշումներ ընդունել, ինչը համահունչ չէ միջազգային լավագույն 

գործելակերպերին:  

 Վարչական որոշումների որակը կարող է գնահատվել վարչական մարմինների 

կողմից կայացված որոշումները վարչական դատարանի կողմից ուժը կորցրած ճանաչելու 

                                                           
493  Օրինակ, 55-րդ հոդվածում խոսքը գնում է  թղթի ձևաչափի և նմուշի մասին, որի վրա պետք է կազմվի վարչական 

ակտը:  

494  Հարկային օրենսգիրք (2016թ.), ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի թիվ 596-Ն որոշում «Հայաստանի 

Հանրապետությունում կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման 

կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին»,   ՀՀ օրենք «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց 

առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» 

(2001թ.)  

495  «Տեղեկատվության ազատության մասին» օրենք (2003թ:)  

496  Արդարադատության նախարարությունում հնարավոր չեղավ գտնել որևէ մեկին, որը պատասխանատու լիներ օրենքի 

նկատմամբ վերահսկողության համար:  
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կամ դրանցում փոփոխություններ կատարելու հաճախականության ցուցանիշով: 

Հայաստանում այդ ցուցանիշը բավականին բարձր է՝ 34%497: Ավելին, Մարդու իրավունքների 

պաշտպանի 2017 թվականի զեկույցում քննադատություն կա այն մասին, որ 

քաղաքացիները պատշաճ կերպով չեն իրազեկվում վարչական որոշումների մասին, բայց 

այս պրոբլեմի սահմանները դեռ հայտնի չեն498: Ինչ վերաբերում է վարչական վարույթների 

արդյունավետության ընկալմանը, վարչարարության հետ առնչություն ունեցած 

քաղաքացիների 52.1%-ը նշել են, որ ծառայություններն իրենց մատուցվել են արդյունավետ 

կերպով499:  

 Հիմք ընդունելով վերը նշված գործոնները, վարչական վարույթի արդարության և 

արդյունավետության ցուցանիշի արժեքը 4-ն է:  

 

                                                           
497  Դատական դեպարտամենտ, 24 հոկտեմբերի 2018 թվականի  

498  Մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույց, 2017թ. 

499  ՍԻԳՄԱ-ի կողմից պատվիրված, 2018 թվականի հոկտեմբերի ամսին իրականացված ընդհանուր բնակչության մասով 

հետազոտություն   
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Վարչական վարույթների բարեխղճություն և արդյունավետություն  

Այս ցուցանիշը ցույց է տալիս, թե որքանով է վարչական վարույթի կարգավորումը 

համահունչ պատշաճ վարչարարության միջազգային ստանդարտներին և պատշաճ 

վարչական բարեվարքությանը: Սա վերաբերում է թե՛ վարչական վարույթների 

իրավական դաշտին, և թե՛ գործնականում դրա կիրառությունը:  

Ցուցանիշի ընդհանուր արժեքը  0 1 2 3 4 5 

Ենթացուցանիշներ Միավորներ 

  

Վարչական վարույթի իրավական դաշտ   

1. Ընդհանուր կիրառման վարչական վարույթների վերաբերյալ 

օրենսդրության առկայություն 
3/3 

2. Վարչական վարույթների մասին օրենքի (օրենքների) 

համարժեքությունը՝ պատշաճ վարչարարություն ապահովելու 

տեսանկյունից  

7/7 

Վարչական վարույթների բարեխղճություն և արդյունավետություն   

3. Պետական մարմիններում վարչական վարույթների 

արդյունավետության ընկալում քաղաքացիների կողմից (%) 

2/4 

4.  Վարչական դատարանների կողմից վարչական մարմինների ընդունած 

որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու կամ դրանցում 

փոփոխություններ կատարելու հաճախականություն (%) 

1/4 

Ընդամենը500                             13/18 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքով սահմանվում են 

պատշաճ վարչարարության բոլոր իրավունքները: Օրենքն ամբողջությամբ վերցված այդքան 

էլ չի նպաստում թվային միջավայրում կիրառման հնարավորությանը, ինչը պայմանավորված 

է նրանով, որ դրանում բազմաթիվ են թղթային տարբերակով փաստաթղթաշրջանառությամբ 

իրականացվող ընթացակարգերը: Մինչդեռ որևէ նախարարության չի ստանձնել օրենքի 

նկատմամբ վերահսկողական և պատասխանատու ղեկավարման գործառույթները: 

Վարչարարության հետ առնչություն ունեցած քաղաքացիների 52.1%-ը նշել են, որ 

ծառայություններն իրենց մատուցվել են արդյունավետ կերպով:  

                                                           
500  Միավորների փոխակերպման միջակայքերը՝ 0-3=0, 4-6=1, 7-9=2, 10-12=3, 13-15=4, 16-18=5. 
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Սկզբունք 3. Հանրային ծառայությունների որակն ապահովող մեխանիզմների առկայություն  

 Չկա որևէ միասնական կառույց, որը պետական կառավարման ոլորտում 

դիտանցում է իրականացնում ծառայությունների մատուցման կատարողական 

արդյունավետության նկատմամբ: Ո՛չ մատուցված առանձին ծառայությունների 

կատարողական արդյունավետությունը, ո՛չ էլ ռազմավարական փաստաթղթերում 

սահմանված նպատակների իրագործման առաջընթացը չեն դիտանցվում: Օրինակ, որևէ 

ընդհանուր պատկերացում չկա ըստ ուղիների (թվային և այլ) մատուցված առանձին 

ծառայությունների ծավալի, օգտվողների բավարարվածության, ստացված բողոքների  և 

դրանց տրված պատասխանների վերաբերյալ, և ոչ էլ որևէ ընդհանուր պատկերացում կա 

թվային ծառայությունների յուրաքանչյուր փուլի զարգացվածության վերաբերյալ: Առանց 

նման տեղեկատվության, որը հիմնված կլինի համապետականորեն կիրառվող միասնական 

մեթոդաբանության վրա, դժվար է իմանալ, թե ինչպես առաջնահերթություններ սահմանել, 

ինչպես հաղթահարել հանրային մարմինների համար ինչպես ընդհանուր, այնպես էլ 

կոնկրետ մարտահրավերները: Սա նշանակում է, որ ծառայությունների մատուցման  

համար չկան արտադրողականության չափման ցուցանիշներ, ինչը հնարավորություն կտար  

գնահատել ծառայությունների մատուցման «ձեռքից ձեռք» (over-the-counter) մեթոդից 

թվային ծառայություններին անցնելու տնտեսական ազդեցությունը: Կենտրոնացված 

եղանակով հավաքվող տվյալների մասին վկայող միակ փաստը ներկայացվել է 

Արդարադատության նախարարության կողմից, որը օպրատորներից եռամսյակային 

հաշվետվություններ է ստանում տրամադրված յուրաքանչյուր ծառայության ծավալի 

վերաբերյալ501: Այդուհանդերձ, որևէ տվյալներ չկա ծառայությունների մատուցման 

որակական կողմի վերաբերյալ:  

 Համակարգված աշխատանքներ չեն իրականացվում ծառայությունների 

մատուցումն արդյունավետ և օգտվողների համար հարմար դարձնելու գործում պետական 

հաստատություններին (կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին) օժանդակելու 

ուղղությամբ: Կառավարության կողմից պետական կառավարման ոլորտում չի ներդրվել 

որակի կառավարման համակարգ: Միայն մի քանի պետական մարմիններ են, օրինակ՝ 

Արդարադատության նախարարությունը, որը հետադարձ կարծիքներ են հավաքում 

դատական գործընթացների իրականացման մակարդակից գոհ լինելու վերաբերյալ, ինչպես 

դա անում է Վիճակագրական կոմիտեն՝ իրենց վիճակագրական ուսումնասիրությունների 

                                                           
501  ԱՆ-ի կողմից ներկայացվել են հաշվետվությունների օրինակներ  
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մասով օգտվողների կարիքների վերաբերյալ: Մաքսային ծառայությունն իր կայքէջում502, 

ինտերակտիվ հետազոտություն է իրականացնում իր էլեկտրոնային ծառայությունների 

մշակման գործում օգտվողներին ներգրավելու համար503: 

 Լայն տարածում չունեն այնպիսի գործիքները, ինչպիսիք են՝ օգտվողների 

ներգրավումն ու ծառայությունների վերաբերյալ հետադարձ կարծիքի օգտագործումը: 

Հետադարձ կարծիքների, օրինակ՝ բողոքների և առաջարկությունների հավաքումը 

ծառայության մատուցումից հետո օգտվողի հետ  փոխգործակցման հիմնական գործիքն է: 

Պետական մարմիններում անցկացված հարցազրույցները ցույց են տալիս, որ նման 

հետադարձ կարծիքները միշտ ներկայացվում են ղեկավարության ուշադրությանը:  

 Փոխգործելիության շրջանակը պիլոտային փուլում է: Կառավարության 

«Փոխգործելիության հարթակի» ծրագիրն ընդունվել է 2015 թվականին504, իսկ այն 

գործողության մեջ դնելու ծրագիրը մեկնարկել է 2017 թվականին505: Ինչպես ԷԿՆԳ-ի կողմից 

տեղեկացվել է ՍԻԳՄԱ-ին, գլխավոր նպատակը մինչև 2020 թվականը մի քանի ընտրված 

ռեգիստրները միմյանց հետ փոխգործելի դարձնելն է: Հաջորդ փուլում արդեն 25 

ռեգիստրներ պետք է փոխգործելի դառնան: Այս գործողության ընթացքում, «Մեկ կանգառ, 

մեկ պատուհան» ՀՀ արտաքին առևտրի հարթակի լրամշակման և պետական կառավարման 

մարմինների միջև «փոխգործելիության» հարթակի ներդրման հանձնաժողովը506, որը 

նախագահում է  վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը, ի թիվս այլ գործառույթների 

կհամակարգի նաև ռեգիստրների վերանայումը՝տվյալների հավաքման ժամանակի 

կրկնությունները կանխելու նպատակով: Սակայն չկա որևէ կենտրոնական վերստուգիչ 

մեխանիզմ՝ կառավարության ՏՏ ծրագրերի նպատակների և իրականացման 

ուսումնասիրության համար:    

 Սա նշանակում է, որ պետական ռեգիստրների միջև տեղեկությունների 

փոխանակումներն իրականացվում են կառավարության կողմից հավանություն ստացած 

երկկողմ պայմանավորվածությունների հիման վրա: Օրինակ, բիզնես գրանցելու համար 

անհրաժեշտ է բազմաթիվ էլեկտրոնային գործարքների իրականացում: Պետական 

ռեգիստրը կապով միակցված է Անձնագրային վարչության հետ, որպեսզի կարողանա 

                                                           
502  www.customs.am. 

503  Էլ-ծառայությունների փոխգործելիության շրջանակ և քաղաքականության ձևավորման վերլուծություն. Հայաստանի 

կարգավիճակի վերաբերյալ (2015թ.), Էստոնիայի էլեկտրոնային կառավարման ակադեմիա 

504  ՀՀ կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 31-ի թիվ 1093-Ն որոշում։ 

505  Պետական կառավարման մարմինների միջև փոխգործելիության հարթակի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության ծրագիրը 

մեկնարկել է «ԵՄ-ն Հայաստանի համար. Էլեկտրոնային կառավարման գործողություններ» ծրագրի շրջանակներում 

2017 թվականի դեկտեմբերի 8-ին, տե՛ս https://eeas.europa.eu/delegations/armenia_en/41316/EU4Armenia:%20e-

Gov%20Actions. 

506  Վարչապետի որոշում N 1456-Ա հոկտեմբերի 31 2018թ.  

file://///FS-CH-1.main.oecd.org/Users2/Delecluse_n/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YYUJ3NSW/www.customs.am
https://eeas.europa.eu/delegations/armenia_en/41316/EU4Armenia:%20e-Gov%20Actions
https://eeas.europa.eu/delegations/armenia_en/41316/EU4Armenia:%20e-Gov%20Actions
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ներբեռնել դիմողի անձնական տվյալները, և Պետական եկամուտների կոմիտեի հետ՝ 

որպեսզի իրական ժամանակում էլեկտրոնային հարցում ուղարկի հարկ վճարողին 

գրանցելու և հարկ վճարողի համարը ստանալու համար507: Այն միակցված է նաև 

«Արմենիան Քարդ» վճարային համակարգի հետ508՝ վճարումներն առցանց իրականացնելու 

համար: Ավելին, ռեգիստրը կապով միակցված է բոլոր բանկերի հետ՝ բիզնեսների 

վերաբերյալ տվյալների փոխանցման համար509: Հույս կա ընդլայնել պետական ռեգիստրը՝ 

դարձնելով այն բիզնես ռեգիստր ավելի շատ պահվող տվյալներով, ինչը հնարավորություն 

կտա ավելի շատ ծառայություններ մատուցել ընկերությունների վերաբերյալ տվյալների 

հիման վրա510. Ծառայությունների մեծ մասը հասանելի է վճարովի հիմունքներով511:  

 Թվային ստորագրության համակարգը ներդրվել է 2004 թվականին։ Սակայն թվային 

ստորագրության հավաստագիր ստանալու միակ հիմքը ազգային նույնականացման քարտն 

է (ներդրվել է 2011 թվականին ընդունված օրենսդրության համաձայն), որը կոպիտ 

հաշվարկներով տրվել է մոտ 1 միլիոն Հայաստանի քաղաքացիների ու բնակիչների512 

Ոստիկանության ստորաբաժանում հանդիսացող Անձնագրային և վիզաների վարչության 

կողմից։ Նույնականացման քարտի ստացումը կամավոր է, և 16 տարին լրացած 

քաղաքացիները իրավունք ունեն ստանալ այդ քարտերը։ Քարտերի հետ միասին տրվում են 

նաև նույնականացման հավաստագրեր, սակայն դրանք նախատեսված չեն թվային 

ստորագրության համար։ Նույնականացման քարտերը տրվում են Անձնագրային և 

վիզաների վարչության կողմից, իսկ թվային ստորագրության համար պետք է վճարովի 

հիմունքներով առանձին դիմել ԷԿԵՆԳ-ի գրասենյակներ։ ԷԿԵՆԳ-ը նաև երկրում թվային 

ստորագրությունների հավաստագրեր տրամադրող միակ հավաստագրված մարմինն է513։ 

Չնայած նույնականացման քարտեր են տրվել է 1 միլիոն քաղաքացու, նրանցից ընդամենը 

80 000-ն ունեն թվային ստորագրության հավաստագրեր514: Նրանք հիմնականում այն 

հիմնարկների աշխատակիցներն են, որոնց համար պետական համակարգի հետ 

                                                           
507  Էլ-ծառայությունների փոխգործելիության շրջանակ և քաղաքականության ձևավորման վերլուծություն. Հայաստանի 

կարգավիճակի վերաբերյալ (2015թ.), Էստոնիայի էլեկտրոնային կառավարման ակադեմիա 

508  Նախաձեռնվել է հայաստանյան առևտրային բանկերի և Կենտրոնական բանկի կողմից 2001 թվականին։ Տե՛ս 

www.cba.am.  

509  Էլ-ծառայությունների փոխգործելիության շրջանակ և քաղաքականության ձևավորման վերլուծություն. Հայաստանի 

կարգավիճակի վերաբերյալ (2015թ.), Էստոնիայի էլեկտրոնային կառավարման ակադեմիա  

510  Հարցազրույց Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում 2018 թվականի սեպտեմբերի 26-ին  

511  Ծառայություններից մեկը՝ շենքի կամ բնակարանի հատակագծի տրամադրումը դրա սեփականատիրոջը,  անվճար է։ 

Այլ ծառայությունները, ինչպիսիք են օրինակ՝ նոր շենքի գրանցումը, գույքի սեփականության փոփոխության 

գրանցումը, բնակարանի կամ տան ձեռքբերման բացառիկ իրավունքի գրանցումը, կամ գույքի նկատմամբ հնարավոր 

երրորդ անձանց իրավունքների մասին տեղեկատվության տրամադրումը, մատուցվում են վճարի դիմաց։  

512  Ըստ տվյալների, 2018 թվականի դրությամբ Հայաստանի բնակչությունը կազմում է  2.9 միլիոն մարդ։  

513  www.ekeng.am/en.  

514  Տեղեկատվությունը ՍԻԳՄԱ-ին տրամադրվել է ԷԿԵՆԳ-ի կողմից 2018 թվականի հոկտեմբերի 2-ին։  

http://www.cba.am/
http://www.ekeng.am/en
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էլեկտրոնային եղանակով գործ ունենալը պարտադիր բնույթ է կրում։ Հայտ ներկայացնելու 

երկփուլ գործընթացը, ծրագրային ներդրման բավականին բարդ գործընթացը, ինչպես նաև  

նույնականացման քարտ ստանալու համար դիմումների սակավությունն են այն 

պատճառները, թե շրջանառության մեջ ինչու են այդքան քիչ թվով թվային ստորագրության 

հավաստագրեր։ Այս խնդիրների հաղթահարման համար մոբայլ էլեկտրոնային 

ստորագրության փորձնական նախագիծը (մոբայլ ID) մեկնարկեց 2018 թվականին, որի 

նպատակն է այլընտրանք ապահովել նույնականացման քարտերին վրա հիմնված թվային 

ստորագրություններին և այդպիսով բարելավել պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների կողմից մատուցվող առցանց ծառայությունների, ինչպես 

նաև բիզնեսներին տրամադրվող ծառայությունների հասանելիությունը515։   

Աղյուսակ 2. Ամենամյա կտրվածքով քաղաքացիների կողմից նույնականացման քարտերի և 

թվային ստորագրության հավաստագրերի համար տրվող դիմումները 

 2016 2017 

Նույնականացման քարտ ստանալու համար տրվող դիմումների 

թիվը  
184 347 193 174 

Տրամադրված թվային ստորագրության հավաստագրերի թիվը  10 000 16 000 

Աղբյուրը՝ ԷԿԵՆԳ  

 Քաղաքացիները նույնականացվում են եզակի համարանիշ ունեցող սոցիալական 

ապահովության քարտով, որը տրվում է ծնվելուց և գրանցվում բնակչության ռեգիստրում516։ 

Սկզբունքորեն սա է այն հիմնական նույնականացուցիչը բոլոր այն ռեգիստրներում, որտեղ 

պահվում են անհատի վերաբերյալ տվյալները։ Սակայն լինում են դեպքեր, երբ իրենց 

նույնականացման քարտով նույնականացվելուց հետո քաղաքացիներից պահանջվում է 

տվյալներ ներկայացնել, օրինակ՝ իրենց անձնագրի սերիան և համարը և սոցիալական 

ապահովության քարտի համարը517, չնայած որ այդ տվյալներն այնքան էլ խիստ անհրաժեշտ 

չեն, ելնելով այն հանգամանքից, որ դրանք հասանելի են պետական մարմիններին 

բնակչության ռեգիստրի միջոցով։ 

 Թվային փաստաթղթերը համարժեք են թվային կրիչով փաստաթղթերին518, սակայն 

դրանք այնքան էլ լայնորեն չեն գործածվում։ Օրենքով, պետական մարմինները պարտավոր 

                                                           
515  Հարցազրույց ԷԿԵՆԳ-ում 2018 թվականի սեպտեմբերի 24-ին։  

516  «Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» 2002 թվականի սեպտեմբերի 24-ի ՀՕ-419-Ն օրենք  

517  Պետական գրանցման մասին օրենք, հոդված 17։  

518  «Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին» օրենք, հոդված 4։  
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չեն ընդունել թվային ստորագրություն կրող փաստաթղթեր, եթե չունեն դրա համար 

անհրաժեշտ համապատասխան տեխնիկական միջոցները519։ Սա վկայում է այն մասին, որ 

պետությունը դեռ ամբողջությամբ չի պարտավորվել իր լիազորությունների սահմաններում 

անելու այն ամենը, ինչն անհրաժեշտ է թվային ստորագրությունների գործածումը 

խրախուսելու համար։ Միևնույն ժամանակ, լինում են նաև դեպքեր, երբ թղթային կրիչով 

փաստաթղթեր են պահանջվում։ Օրինակ, վերը նշված՝ օպերատորների կողմից ստացվող 

հաշվետվությունները (տե՛ս Սկզբունք 2) կազմվում են թղթային կրիչի վրա, կնքվում են և 

ստորագրվում։ Այդ փաստաթղթերի՝ էլեկտրոնային ձևաչափով փոխանցումը 

նախատեսվում է միայն 2019 թվականից520։  

 Հետևաբար, հանրային ծառայությունների մատուցմանն օժանդակող գործոնների 

առկայության ցուցանիշը 1-ն է։   

Հանրային ծառայությունների մատուցմանն օժանդակող գործոնների առկայություն   

Այս ցուցանիշը ցույց է տալիս, թե որքանով են քաղաքացիամետ ծառայությունների 

մատուցմանն օժանդակում օգտակար գործիքներն ու տեխնոլոգիաները, ինչպիսիք են 

օրինակ՝ հանրային ծառայությունների ռեեստրները, փոխգործելիության շրջանակները, 

թվային ստորագրություններ և օգտվողների հետադարձ կարծիքների մեխանիզմը։ 

Դրանով գնահատվում է, թե որքանով է արդյունավետ կենտրոնական կառավարության 

գործունեությունը՝ այս գործիքների և տեխնոլոգիաների ստեղծման և կիրառման միջոցով 

հանրային ծառայությունների մշակման և մատուցման բարելավմանն ուղղված գործում։ 

Ցուցանիշի ընդհանուր արժեքը   0 1 2 3 4 5 

Ենթացուցանիշներ Միավորներ 

Հանրային ծառայությունների՝ բարելավված մատուցմանն օժանդակող կենտրոնական և 

համընդհանուր մեխանիզմներն առկա են  

1. Ծառայությունների կատարողական արդյունավետության նկատմամբ 

կենտրոնացված կարգով իրականացվող մոնիթորինգ  
0/3 

2. Փոխգործելիության ենթակառուցվածքի համարժեքություն  1/3 

3. Հանրային ծառայությունների մատուցման համընդհանուր ստանդարտների 

առկայություն  

0/3 

4. Էլեկտրոնային ստորագրությունների իրավական ճանաչում և մատչելիություն  2/3 

Հանրային ծառայությունների մատուցման կենտրոնական և համընդհանուր մեխանիզմների 

կատարողական արդյունավետություն  

5. Որակի կառավարման գործիքների և տեխնոլոգիաների կիրառում  0/4 

6. Օգտվողներին ներգրավելու գործիքների և տեխնոլոգիաների ներդնում  2/4 

7. Հիմնական ռեգիստրների փոխգործելիություն  1/4 

Ընդամենը521                             6/24 

                                                           
519  Նույն տեղում 

520  Հարցազրույց Արդարադատության նախարարությունում 2018 թվականի սեպտեմբերի 25-ին  

521  Միավորների փոխակերպման միջակայքերը՝  0-4=0, 5-8=1, 9-12=2, 13-16=3, 17-20=4, 21-24=5. 
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Ծառայությունների մատուցման կատարողական արդյունավետության և դրանց ընդհանուր 

ստանդարտների նկատմամբ մոնիթորինգի համակարգը դեռ լավ զարգացած չէ։ 

Կառավարության որևէ քաղաքականություն որակի կառավարման կամ ծառայությունների 

բարելավման հարցում օգտվողների ներգրավման գործիքների օգտագործման վերաբերյալ չի 

սահմանվել։ Կառավարության կողմից ընդունվել է փոխգործելիության շրջանակի ծրագիրը, և 

այն արդեն մեկնարկել է։  Շատ ռեգիստներ տեղեկատվությունը փոխանակում են երկկողմ 

ձևաչափով՝ երբեմն իրական ժամանակում։ Թվային ստորագրությունը ներդրվել է 2004 

թվականին, իսկ նույնականացման քարտերի մասին օրենքն ընդունվել է 2011 թվականին, 

սակայն դրանցից օգտվելու յուրացումն ու դրանց օգտագործումը շատ սահմանափակ են։  

Սկզբունք 4. Հանրային ծառայությունների հասանելիության ապահովում  

 Կենտրոնական կառավարության վարչական ծառայությունների տրամադրման 

տարածքային սփռվածությունն ընդհանուր առմամբ բավականին դրական է։ Վարչական 

ծառայությունների յուրաքանչյուր պրովայդեր ունի իր գրասենյակների սեփական ցանցը, 

որոնք հիմնականում այդքան էլ հարմար չեն օգտվողների համար՝ պայմանավորված վատ 

ֆիզիկական պայմաններով և աշխատանքի կազմակերպման մակարդակով522։ Վարչական 

ծառայությունների հասանելիության բարելավման համար Կառավարությունը, 

մասնավորապես՝ Արդարադատության նախարարությունը, նոր նախաձեռնություն է 

մեկնարկել, որի համաձայն հիմնական վարչական ծառայությունների մատուցման համար 

պայմանագրեր են կնքվում մասնավոր օպերատորներ՝ փոստային բաժանմունքների և 

բանկերի հետ։523. Ներկայումս օպերատորների ցանցի 126 գրասենյակների միջոցով 67 

վարչական ծառայություն է մատուցվում քաղաքացիներին ու բիզնեսներին, սակայն 

գլխավոր նպատակը դրանց թիվը երկու տարվա ընթացքում 260-ի524 հասցնելն է՝ 

ներկայություն ապահովելով բոլոր քաղաքներում և գյուղերում, օպերատորներին 

դարձնելով «մեկ պատուհանի» սկզբունքով աշխատող գրասենյակներ։ Ծառայություններ 

մատուցողներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները սահմանված են, և ակնկալվում է, 

որ ծառայությունների մատուցման հետ կապված ծախսերը նրանք պետք է ծածկեն 

                                                           
522  Հարցազրույց ոստիկանների հետ 2018 թվականի սեպտեմբերի 26-ին, ֆոկուսային խմբի հետ հանդիպում  2018 

թվականի սեպտեմբերի 26-ին 

523  «Պետական իշխանության մարմինների սպասարկման գրասենյակների գործառույթներ իրականացնող 

օպերատորների ցանկը հաստատելու, գործառույթների իրականացումն օպերատորին պատվիրակելու, 

գործառույթների ցանկը հաստատելու, օպերատորի հետ կնքվող ծառայությունների մատուցման պայմանագրի 

օրինակելի ձևը և օպերատորին առաջադրվող նվազագույն տեխնիկական պահանջները սահմանելու մասին» ՀՀ 

Կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 27-ի թիվ 1109-Ն որոշում  

524  Հարցազրույց Արդարադատության նախարարությունում 2018 թվականի սեպտեմբերի 28-ին  
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ծառայությունների դիմաց գանձվող գումարների հաշվին։ Նախաձեռնությունը դեռևս շատ 

վաղ փուլում է, ինչի մասին վկայում են ստորև բերված աղյուսակում ներկայացված թվերը։  

Աղյուսակ 3. 2018 թվականի 1-ին եռամսյակում ամենաշատ մատուցված ծառայությունները 

Ծառայություն Գործարքների թիվը Էլեկտրոնային, թե ոչ 

Կադաստրից միասնական տեղեկանք 798 Ոչ 

Տեղեկանք ընտանեկան կարգավիճակի 

մասին 

591 Ոչ 

Դատվածության և հետախուզման 

բացակայության մասին տեղեկանք  

320 Ոչ 

Գույքային իրավունքների պետական 

գրանցում 

238 Ոչ 

Անհատ ձեռնարկատերերի պետական 

հաշվառում525 
194 Այո 

Փաստաթղթերի վավերացում ապոստիլով  121 Ոչ 

Իրավաբանական անձանց պետական 

գրանցում 

103 Այո 

Այլ 60 ծառայություններ 518 Տ/Չ 

Ընդամենը 2 883  

Ծանոթագրություն՝ Տ/Չ = տվյալներ չկան։ 

Աղբյուրը՝ Արդարադատության նախարարություն  

 Մի քանի այլ «մեկ պատուհանի» սկզբունքով գործող ծառայություններ նույնպես 

ստեղծվել են։ Օրինակ, բիզնեսի գրանցումը կարելի է իրականացնել Իրավաբանական 

անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կայքէջում526։ 2017 թվականին 

Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության (ՔԿԱԳ) տարածքային 

բաժանմունքում երեխայի ծննդյան գրանցման հետ միասին իրականացվում էր նաև 

երեխայի ծննդյան հետ կապված նպաստի համար դիմումի լրացումը, որը ՔԿԱԳ-ն 

տրամադրում էր Սոցիալական ապահովության ծառայության անունից, ինչի արդյունքում 

ծնողներն այժմ պետք է միայն մեկ անգամ այցելեն համապատասխան գրասենյակ երկու 

անգամ գնալու փոխարեն։ Կառավարության կողմից ստեղծվել են 21 սոցիալական 

                                                           
525  Որպես համեմատություն, 2017 թվականին հաշվառման վերցված անհատ ձեռնարկատերերի ընդհանուր թիվը կազմել 

է 12 785, իսկ գրանցված սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների թիվը՝ 4443։ Աղբյուրը՝ 

Էլեկտրոնային ռեգիստրի 2017 թվականի հաշվետվություն https://www.e-register.am/am/docs/374.  

526  www.e-register.am. 

https://www.e-register.am/am/docs/374
../../Drafts/Service%20Delivery/www.e-register.am
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ծառայությունների տարածքային կենտրոններ «մեկ պատուհանի» սկզբունքի կիրառմամբ 

ծառայությունների մատուցման համար527։  Բացի դրանից, վարչական ծառայությունների 

վերաբերյալ տեղեկատվության և այդ ծառայությունները մատուցող առանձին այլ 

գերատեսչությունների կայքեջերին հղումների, Կառավարության նիստերի օրակարգերի և 

ընդունած որոշումների ու այլ տեղեկատվության համար գործում է նաև կենտրոնական 

պորտալ528։ Սակայն ներկայումս այս պորտալով զբաղվելու և այն օգտագործելու 

ուղղությունները որոշելու համար որևէ կայքի կառավարիչ նշանակված չէ529։   

 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը (ԱՍՀՆ) 

պատասխանատու է հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերաբերյալ քաղաքականության 

համար։ Հայաստանը վավերացրել է ՄԱԿ-ի «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

իրավունքների մասին» կոնվենցիան 2010 թվականին, իսկ «Հայաստանի 

Հանրապետությունում հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական 

պաշտպանության մասին» օրենքը գործում է դեռևս 1993 թվականից։ ՄԱԿ հանձնաժողովը 

Հայաստանում կոնվենցիայի իրականացման մասին իր զեկույցը տպագրեց 2017 

թվականին530: 2017 թվականին Կառավարության կողմից ընդունվել է «Հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց սոցիալական ներառման 2017-2021 թվականների համալիր ծրագիրը» և 

այդ ծրագրի իրականացումն ապահովող գործողությունների տարեկան ծրագիրը 2018 

թվականի համար։ «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» նոր 

օրինագիծն այժմ մշակման փուլում է:  

 ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի հրամանով531 սահմանվում է, որ 

նոր կառուցվող կամ վերակառուցվող շենքերում պետք է ապահովվի հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց համար համահավասար կենսագործունեության պայմաններ։ Այս մասին 

ՀՀ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի ղեկավարը ևս ստորագրել է երկու հրահանգ 

«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման» 2018 թվականի տարեկան 

ծրագրի շրջանակում532:  Ցավոք, այս կանոններն ամբողջությամբ չեն իրագործվել օրենքի 

                                                           
527  ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 952-Ն որոշումը «Հայաստանի Հանրապետությունում 

ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգ ներդնելու ծրագիրը հաստատելու մասին»    

528  www.e-gov.am. 

529  Հարցազրույց ԹՀՀ-ում 2018 թվականի սեպտեմբերի 27-ին  

530  ՄԱԿ, Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների կոնվենցիա: Հայաստանի մասինլ նախնական զեկույցին 

վերաբերող եզրափակիչ դիտարկումներ, մայիսի 8, 2017թ.   

531  ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 10-ի թիվ 253-Ն որոշումը «Շենքերի եվ շինությունների 

մատչելիությունը բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար» շինարարական նորմերի հաստատման  մասին»  

532        ՀՀ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի 2018 թվականի ապրիլի 5-ի N 43-Ա հրամանը «Բնակչության սակավաշարժ 

խմբերի և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար շենքերի և շինությունների մատչելիության ապահովման 

նախագծման կանոնների հավաքածուն հաստատելու մասին>>  և  2018 թվականի հոկտեմբերի 15-ի N 123-Լ հրամանը 

<<Գոյություն ունեցող հասարակական նշանակության շենքերում և շինություններում հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց համար մատչելի պայմանների գնահատման ձևաչափը հաստատելու մասին>>: 

../../Drafts/Service%20Delivery/www.e-gov.am
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տառին համապատասխան, հիմնականում միայն թեքահարթակներ են կառուցվել533։ 

Մոնիթորինգի որևէ համակարգ չի ներդրվել իրավիճակի վերաբերյալ պարբերաբար 

տեղեկություն ստանալու համար։ Լեզվի մասին օրենքը534 սահմանում է, որ խուլերի և 

համրերի ուսուցումն իրակացվում է հայերեն ժեստերի լեզվով, սակայն այս իրավունքը չի 

տարածվում վարչական մարմինների հետ գործերի:  Բրայլի լեզուն ներկայումս դեռևս 

ճանաչված չէ օրենքով, սակայն կարող է ճանաչվել  «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

իրավունքների մասին» օրենքում կարատվող փոփոխություններով։ Դրանով կսահմանվի 

քաղաքացիներին Բրայլի գրերով և ժեստերի լեզվով սպասարկելու պարտականությունը535։ 

Ընդհանուր առմամբ, մասնագիտացված աշխատողների, օրինակ՝ բանավոր և գրավոր 

թարգմանիչների, կայքէջերով զբաղվող մասնագետների պակաս կա, որոնք կարող էին 

օժանդակել հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հասանելիություն ապահովելու 

հարցում 536։ Պետական մարմինների պաշտոնական կայքերին ներկայացվող նվազագույն 

պահանջները սահմանված են537, որոնք բաղկացած են բովադնակությանը, կառավարմանը և 

անվտանգությանը ներկայացվող պահանջներից։ Սակայն դրանցով չի կարգավորվում, թե 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ինչպես է ապահովվելու դրանց 

հասանելիությունը։ Իր զեկույցում ՄԱԿ-ը եզրափակիչ դիտարկում է արել: «Կմիտեն 

մտահոգված է այն հանգամանքով, որ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար 

տեղեկատվության և հաղորդակցության միջոցների հասանելիությունը շատ սահմանափակ 

է»538։  Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար պետական մարմինների պաշտոնական 

կայքերի հասանելիության վերաբերյալ ուղեցույցերը մշակվում են539։  Որևէ 

պարտավորություն սահմանված չէ համընդհանուր ճանաչում ունեցող միջազգային 

ստանդարտներին, օրինակ՝ Վեբ բովանդակության մատչելիության ուղեցույցին (WCAG) 

համապատասխանելու մասով։ Պետական մարմինների կայքերը ստուգելիս ՍԻԳՄԱ-ն 

                                                           
533  «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիա: 2017 թվականի մայիսի 8-ի 

«Եզրափակիչ դիտարկումներ Հայաստանի նախնական զեկույցի վերաբերյալ», հարցազրույց ԱՍՀՆ-ում 2018 թվականի 

սեպտեմբերի 24-ին, Տե՛ս նաև  Ֆոտո դիտարկում 2015 թվականի դեկտեմբերի 5-ի սահմանադրական 

փոփոխությունների հանրաքվեի մատչելիության վերաբերյալ, վերջին անգամ դիտվել է 2018 թվականի հոկտեմբերի 

23-ին։ http://disabilityinfo.am/14101/:  

534  Լեզվի մասին ՀՀ օրենքը՝ ընդունված ՀՀ Գերագույն խորհրդի կողմից, 30 մարտի 1993թ. Հ.Ն. -0773- I  

535  «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» օրենքի նախագիծ  

536  «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիա: 2017 թվականի մայիսի 8-ի 

«Եզրափակիչ դիտարկումներ Հայաստանի նախնական զեկույցի վերաբերյալ», հարցազրույց ԱՍՀՆ-ում 2018 թվականի 

սեպտեմբերի 24-ին 

537  «Ինտերնետ ցանցում պետական մարմինների պաշտոնական կայքերին ներկայացվող նվազագույն պահանջները 

հաստատելու մասին» ՀՀ Կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի թիվ 1521-Ն որոշում  

538  «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիա: 2017 թվականի մայիսի 8-ի 

«Եզրափակիչ դիտարկումներ Հայաստանի նախնական զեկույցի վերաբերյալ 

539  «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման 2017-2021 թվականների համալիր ծրագրին և ծրագրի 

իրականացումն ապահովող միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 2017 

թվականի հունվարի 12-ի թիվ 1 արձանագրային որոշման թիվ 2 հավելված  

http://disabilityinfo.am/14101/
http://disabilityinfo.am/14101/
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եկավ այն եզրակացության, որ քչերն են բավարարում պահանջները, իսկ մյուսների մոտ 

սխալների առկայության ցուցանիշը բավականին մեծ էր (ավելի քան 30 յուրաքանչյուր 

կայքի հաշվով, ի տարբերություն 20-ից ավելի քիչ թվով կայքերի ընդունելի մակարդակի)։ 

Պետական մարմինների կայքերի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ օգտագործվող 

ձևաչափերը մեծապես տարբերվում են թե՛ իրենց արտաքին տեսքով, թե՛ տեղեկատվության 

ձևաչափով   (որոնք շատ դեպքերում մեքենայաընթեռնելի չեն) և բովանդակության 

ներկայացման ձևով540։  Մեկ ոչ սովորական վարչական առանձնահատկությունն այն է, 

որպետական պաշտոնյաները պարբերաբար օգտագործում են իրենց անձնական 

էլեկտրոնային փաստի հասցեները պաշտոնեական նպատակներով։  

Գծանկար 1. Պետական մարմինների կայքերի համապատասխանություն WCAG-ին 

(սխալների թիվը յուրաքանչյուր կայքի հաշվով), 2018թ: 

 

Աղբյուրը՝ ՍԻԳՄԱ-ի կողմից պետական մարմինների կայքերի՝ WCAG-ին համապատասխանության 

ստուգում, հոկտեմբեր 2018թ. 

 Հայաստանը հայտարարել է, որ նպատակ ունի պետական տեղեկատվությունը 

հասանելի դարձնել «բաց տվյալների» ձևաչափով541։ Սակայն չկա որևէ հաստատություն, որը 

մասնավորապես պատասխանատու է բաց տվյալների համար542 կամ որևէ այլ 

կենտրոնական պետական մարմնի կայք՝ բաց տվյալների բազաների համար։ 

                                                           
540  «Կոլբա լաբի» կայք. http://kolba.am/en/post/open-data-government-armenia/  

541  Բաց կառավարման գործընկերություն, Հայաստանի Հանրապետության Գործողությունների երրորդ ծրագիր 2016-

2018թթ: https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Armenia_NAP3_2016-18_0.pdf.  

542  Հարցազրույց Վարչապետի գրասենյակում 2018 թվականի սեպտեմբերի 24-ին  

http://kolba.am/en/post/open-data-government-armenia/
https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Armenia_NAP3_2016-18_0.pdf
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Գործընկերների հետ համագործակցության արդյունքում ամենաշոշափելի դրական 

տեղաշարժն արձանագրվել է բյուջեին առնչվող տեղեկատվությունը բաց տվյալների 

ձևաչափով ներկայացնելու քայլը։ ԲԿԳ-Հայաստան գործողությունների Չորրորդ ծրագրում 

չի նախատեսվում շարունակել քայլերը բաց տվյալների մասով543, սակայն ՀԹՕ-ում 

ներառված են բաց տվյալների քաղաքականության մշակման նպատակներ։  

 Կենտրոնական պետական հաստատությունների կողմից մատուցվող 

ծառայություններից բավարարվածության մակարդակը 47% է, իսկ ընդհանրապես ամբողջ 

երկրում հանրային ծառայությունների մատուցումից բավարարվածության մակարդակը 

կազմում է 51.7%544, հարցվածների 42.3%-ը նշել է, որ հանրային ծառայությունների 

գնահատման համար ներառված ժամանակն ընդհանրապես խնդիր չէ նրանց համար, իսկ 

35.2%-ի նույն պատասխանն են տվել հանրային ծառայությունների արժեքի վերաբերյալ545։  

Հանրային ծառայությունների հասանելիության ցուցանիշը 2 է։  

 

                                                           
543  Նույնը 

544  ՍԻԳՄԱ-ի կողմից պատվիրված, 2018 թվականի հոկտեմբերի ամսին իրականացված ընդհանուր բնակչության մասով 

հետազոտություն, որը ցույց է տալիս «մեծապես բավարարված եմ» կամ «միանգամայն բավարարված եմ» 

պատասխանները տած հարցվածների տոկոսները։   

545  Նույնը. Հարցվածների տոկոսը, որոնք պատասխանել են 4 կամ 5՝ 0-5 գնահատման սանդղակով։  
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Հանրային ծառայությունների հասանելիություն  

Այս ցուցանիշը ցույց է տալիս, թե որքանով է հանրային ծառայությունների 

հասանելիության հարցը ներառվում քաղաքականության մշակման և իրականացման 

գործընթացում։ Այն չափում է, թե արդյոք տվյալ քաղաքականության շրջանակը 

չափելիության տեսանկյունից ավելի դյուրին հասանելիություն է ապահովելու 

քաղաքացիների համար, չափում է հանրային ծառայությունների հասանելիության մասով 

քաղաքացիների ընկալման մակարդակը և ստուգում պետական մարմինների կայքերի 

իրական հասանելիությունը։ Հիմնական ուղղություններն են՝ տարածքային 

հասանելիությունը, հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հասանելիությունը և 

թվային ծառայությունների հասանելիությունը։  

Ցուցանիշի ընդհանուր արժեքը  0 1 2 3 4 5 

Ենթացուցանիշներ Միավորներ 

Քաղաքականության շրջանակ հասանելիության համար   

1. Հանրային ծառայությունների հասանելիության համար 

քաղաքականության առկայություն 
2/3 

2. Հանրային ծառայությունների հասանելիության վերաբերյալ 

վիճակագրական տվյալների առկայություն  

2/4 

3. Հանրային ծառայությունների քաղաքականության համարժեքությունը 

հատուկ կարիք ունեցող օգտվողների համար  

1/4 

4. Պետական մարմինների կայքերի համար ընդհանուր ուղեցույցների 

առկայություն  

0/2 

Հասանելիության մասով պետական մարմինների կատարողական արդյունավետություն  

5. Պետական մարմինների կայքերի համապատասխանություն Վեբ 

բովանդակության մատչելիության ուղեցույցին (WCAG)  
0/3 

6. Հանրային ծառայությունների հասանելիության մասով ամբողջ երկրով 

մեկ բնակչության ընկալման մակարդակը (%) 

2/3 

7. Թվային հանրային ծառայությունների հասանելիության մասով 

բնակչության ընկալման մակարդակը (%) 

1/3 

8. Քաղաքացիների կողմից հանրային ծառայությունների գնահատման՝ 

ժամանակի և արժեքի մասով ընկալման մակարդակը  (%) 

0.5/3 

Ընդամենը546                             8.5/25 

Պարզ վարչական ծառայությունների հասանելիությունը բարելավվում է շնորհիվ 

օպերատորների ընդլայնված ցանցի, որոնք քաղաքացիներին ավելի շատ թվով 

ծառայություններ են մատուցում։ Միայն մի քանի ծառայություններից կարելի է օգտվել «մեկ 

պատուհանի» սկզբունքով, որոնք հիմնականում բիզնեսներին մատուվող ծառայություններն 

են։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հանրային ծառայությունների 

հասանելիության վերաբերյալ Կառավարության քաղաքականությունն առկա է, սակայն 

                                                           
546  Միավորների փոխակերպման միջակայքերը՝ 0-4=0, 5-8=1, 9-12=2, 13-16=3, 17-20=4, 21-25=5. ՍԻԳՄԱ-ի կողմից թվերը 

կլորացվել են, երբ ցուցանիշի համար միավորների ընդհանուր թիվը ներառել է 0.5 միավոր։  
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առայժմ շատ արդյունավետ չի եղել։  Ինչ վերաբերում է կայքերի հասանելիությանը, ապա 

սահմանվել են հիմնական ստանդարտները, որոնք օգտակար չեն եղել պետական 

մարմինների կայքերը ներդաշնակեցնելու գործում։ Կառավարության կողմից պահանջ չի 

դրված, որ  համապատասխանություն ապահովվի WCAG-ի ստանդարտների հետ։  

 

Հիմնական առաջարկություններ 

Կարճաժամկետ (1-2 տարի) 

1) Կառավարությունը պետք է առավել մանրամասնեցնի ծառայությունների 

փոխակերպման օրակարգը՝ բարելավելու համար վարչական ծառայությունների որակը 

և մատչելիությունը, ինչպես նաև ապահովելու համար վարչական ընթացակարգերի 

ընդհանուր պարզեցումը, և սահմանի հատուկ նպատակներ այս ոլորտում: Սա 

նշանակում է ծառայությունների մատուցման ոլորտի բարեփոխումների հետ կապված 

հիմնական դերակատար հանդիսացող հաստատության վերաբերյալ որոշման 

կայացում, որը պետք է պատշաճ կերպով ապահովված լինի անձնակազմով և 

լիազորված լինի ուղղորդելու այլ հաստատություններին՝ անհատական և 

միջգերատեսչական ծառայություններն օգտվողների համար մատչելի և հեշտ կիրառելի 

դարձնելու հարցում:  

2) Կառավարությունը պետք է ներդնի ծառայությունների մատուցման 

բարեփոխումների մոնիթորինգի արդյունավետ համակարգ այնպիսի հիմնական 

տվյալներ հավաքելու համար, ինչպիսիք են՝ մատուցվող ծառայությունների թիվն ըստ 

ուղիների (թվային և անալոգային), թվայնացված ծառայությունների կատարելագործման 

ընթացքի վերաբերյալ առավել սպառիչ տվյալները, օգտվողների բավարարվածությունը 

և ստանդարտներին համապատասխանությունը:   

3) Կառավարությունը պետք է ներդնի ծառայությունների մատուցման բարելավման 

գործում օգտվողների պարբերաբար ներգրավման քաղաքականություն։ Դա գոյություն 

ունեցող ծառայությունների որակի և մատչելիության վերաբերյալ հետադարձ կապի 

հնարավորություն կընձեռի և թույլ կտա ակտիվորեն ներգրավել ծառայություններից 

օգտվողներին՝ ծառայության լրամշակման և պարզեցման նպատակով նրանց 

կարիքները և պահանջները դիտարկելու համար։ Որակի ապահովման գործիքների և 

մեխանիզմների ներդրումը կնպաստի ծառայությունների մատուցման ոլորտի 

շարունակական բարելավման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքներին և 

արդյունավետ խթան կհանդիսանա կազմակերպական ընթացակարգերի և 

համակարգերի բարելավման համար։  
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4) Կառավարությունը պետք է լիարժեքորեն իրականացնի փոխգործակցելիության 

հարթակում ավելի շատ թվով ռեգիստրներ ներգրավելու պարտավորությունը։ Հատուկ 

ուշադրություն պետք է դարձնել տարբեր ռեգիստրներում տվյալների որակի 

ապահովման և ոչ անհրաժեշտ ու կրկնվող տվյալների վերացման վրա։ Հնարավոր է, 

անհրաժեշտ լինի ստեղծել մետա-ռեգիստր՝ գոյություն ունեցող ռեգիստրներում 

ցանկացած փոփոխության նախնական (ex ante) ուսումնասիրության հնարավորությամբ 

(տեխնիկական թարմացումներ և տվյալների դաշտեր)։  

5) Կառավարությունը պետք է խթանի թվային ստորագրության կիրառումը՝ 

զարգացնելով այնպիսի օրինակելի թվային ծառայություններ, որոնցից հնարավոր է 

օգտվել այդ ստորագրությամբ, ինչպես նաև պետք է գտնի մասնավոր հատվածի հետ 

(բանկեր, կոմունալ ծառայություններ մատուցող ընկերություններ, 

հեռահաղորդակցության ծառայություններ) համագործակցելու ուղիներ՝ օգտագործելով 

միևնույն հարթակը նրանց ծառայություններին հասանելիություն ապահովելու համար։ 

Թվային ստորագրության համար դիմելու և դրա կիրառման ընթացակարգերը պետք է 

պարզեցվեն՝ օգտագործողի համար դրանք գրավիչ և հարմարավետ դարձնելու 

նպատակով բջջային հեռախոսների համար նախատեսված հնարավորությունների 

ստեղծմամբ։  

6) Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը պետք է ստեղծի 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ծառայությունների հասանելիության 

վերաբերյալ կանոնակարգումների իրականացման նկատմամբ մոնիթորինգի և 

գնահատման համապարփակ համակարգ։  

Միջնաժամկետ (3-5 տարի) 

7) Կառավարությունը պետք է նախաձեռնի օրենսդրության նպատակային 

վերանայում՝ թվային միջավայրում վարչական մարմինների գործունեության 

դժվարություններն ու խոչընդոտները հայտնաբերելու նպատակով։ Ոչ միայն 

առանցքային օրենքները, ինչպիսիք են՝ ՎՀՎՎՕ-ն և «Էլեկտրոնային ստորագրության 

մասին» օրենքը, այլ նաև հատուկ իրավական ակտերը պետք է վերանայվեն կամ 

լրամշակվեն՝ «միայն մեկ անգամ» սկզբունքի կիրառումը ամրապնդելու, քաղաքացիների 

և գործարարների կողմից ավելորդ փաստաթղթեր ներկայացնելու պահանջները 

վերացնելու և թղթային կրիչով փաստաթղթերի հետ միասին թվային փաստաթղթերը 

հավասարապես օգտագործելու համար։ Լավագույն արդյունքների հասնելու համար 

նման գործողությունները պետք է իրականացվեն իրավական, տեխնոլոգիական և 

գործարար գործընթացների վերաձևավորման հմտությունների համատեղմամբ։   
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8) Կառավարությունը պետք է կենտրոնացված տնտեսական հիմնավորումներ 

ներկայացնելու միջոցով ամրապնդի կառավարության տեղեկատվական և 

հաղորդակցման տեխնոլոգիաներում ներդրումների նկատմամբ համակարգման, 

մոնիթորինգի և վերանայման կենտրոնական գործառույթները։ ԳՏՏ-ի գործառույթների 

սահմանմամբ Կառավարությունը ինստիտուցիոնալ մակարդակ կտեղափոխի 

կառավարման համակարգի թվային փոխակերպման համակարգման կենտրոնը և 

կստեղծի մի կենտրոն, որը հնարավոր կլինի օգտագործել համապատասխան 

տեխնոլոգիաների և դրանց առնչվող աշխատանքային գործընթացների ընտրության և 

կիրառման հարցում այլ գերատեսչություններին ուղղորդում տրամադրելու համար։  
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ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

1. ԸՆԹԱՑԻԿ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ և ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ. 2017 

ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 

1.1. Ընթացիկ իրավիճակը 

 Ստեղծվել է հանրային ֆինանսների կառավարումն (ՀՖԿ) իրականացնելու համար 

նախատեսված իրավական դաշտը և գործառնական շրջանակը: Հանրային ֆինանսների 

հատվածը համեմատաբար փոքր է և տատանվում է համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) 

մոտավորապես 26%-ի սահմաններում547: Տնտեսական աճը 2017 թվականին կազմել է 7.5%՝ 

2018, 2019 7 2020 թվականների համար կանխատեսելով համապատասխանաբար 4.5%, 5.3% 

և 5.5%: 2019 – 2021 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով (ՄԺԾԾ) 2018 

թվականին նախատեսում է 2.7% պետական բյուջեի պակասուրդ և 2.3%՝ 2019 և 2020 

թվականներին548: Այնուամենայնիվ, Կառավարությունը մոտ ապագայում չի նախատեսում 

հավասարակշռել պետական բյուջեն: 

 2017 թվականին կառավարության պարտքի հարաբերակցությունը ՀՆԱ-ի 

նկատմամբ կազմել է 53.7%, սակայն ակնկալվում է, որ 2018 թվականին այն կհասնի 54.2%-

ի: Կառավարությունը կանխատեսում է, որ 2021 թվականին այն կնվազի՝ կազմելով 51.6%, 

սակայն դեռևս շատ վաղ է ասել՝ արդյո՞ք հնարավոր է հասնել այդ նվազմանը549: 

 Մշակվել է Միջնաժամկետ հարկաբյուջետային շրջանակը (ՄԺՀՇ), որը կոչվում է 

ՄԺԾԾ-ը, ընդգրկում է եռամյա ժամկետ, սակայն այն հիմնված է պետական տվյալների վրա, 

ուստի, պետք է բարձրացվի միջնաժամկետ կանխատեսումների վստահելիությունը: 

 Ֆինանսական կառավարումը և հսկողությունը (ՖԿՀ) կարգավորող իրավական 

համակարգ գոյություն չունի: Ֆինանսների նախարարությունը (ՖԻ) չգիտի, թե ինչպես է 

զարգանում ՖԿՀ-ն, քանի որ այս ոլորտում առաջընթացի ընթացիկ դիտանցում չի 

իրականացվում: Ներքին աուդիտի (ՆԱ) իրավական դաշտն առկա է և գործում է: 

Այնուամենայնիվ, ներքին աուդիտի մասնագիտությունը հանրային հատվածում դեռևս 

գտնվում է զարգացման փուլում: 

 Հաշվի առնելով տարբեր միջազգային պարտավորությունների կատարման 

անհրաժեշտությունը, պետական գնումների ոլորտում հաճախակի, թեև երբեմն էլ նույնիսկ 

մակերեսային փոփոխություններ են իրականացվում նոր Սահմանադրության հետ 

                                                           
547  ՄԺԾԾ 2019-2021, էջ 14: 

548  ՄԺԾԾ 2019-2021, էջ 85: 

549  Պետական պարտքի կառավարման 2019-2021թթ. ռազմավարություն, էջ 21: 
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համապատասխանության ապահովման, ինչպես նաև համակարգի արդյունավետության և 

թափանցիկության բարձրացման նպատակով։ 2018 թվականի մայիսից գործող նոր 

Կառավարության կողմից հանրային ֆինանսների կառավարման (ՀՖԿ) ոլորտի 

բարեփոխումները հռչակվել են որպես սոցիալ-տնտեսական զարգացման 

անկյունաքարային հարցերից մեկը՝ շեշտելով պետական գնումների կարևորությունը։    

2011 թվականի սեպտեմբերի 15-ից լինելով Առևտրի համաշխարհային 

կազմակերպության «Պետական գնումների մասին» համաձայնագրի (ՊԳՀ) կողմ՝ 

Հայաստանը պետական գնումների մասով պետք է կիրառի միջազգային չափանիշներ։ 

Դրան ուղղված ջանքերին նոր թափ հաղորդեց Եվրոպական միության (ԵՄ) և Հայաստանի 

միջև 2017 թվականի նոյեմբերի 24-ին ստորագրված Համապարփակ և ընդլայնված 

գործընկերության համաձայնագիրը (ՀԸԳՀ), որտեղ պետական գնումների ոլորտի մասին 

խոսվում է Գլուխ 8-ում։ Այնուհանդերձ, Հայաստանը 2015 թվականի հունվարի 2-ից 

Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, և այդ հանգամանքն առաջացրել է 

համընկնող և մասամբ հակասող պարտավորություններ՝ կարգավորող և ինստիտուցիոնալ 

շրջանակների և պետական գնումներին առնչվող գործելակերպերի մասով։   

Պետական գնումների ոլորտը ներկայում կարգավորվում է  2016 թվականի 

դեկտեմբերի 16-ին ընդունված «Գնումների մասին» օրենքով, Կառավարության 2017 

թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ և մի շարք այլ ենթաօրենսդրական ակտերով։ 

Թեև դրա մի շարք դրույթներ արտացոլում են «Եվրասիական տնտեսական միության 

մասին» պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունները, «Գնումների մասին» 

օրենքը հիմնականում համապատասխանում է միջազգային փորձին, թեև մի կարևոր 

բացառություն է բողոքարկման համակարգի կազմավորումը։ Հայաստանում գոյություն 

ունեցող համակարգի թերությունները որքան «Գնումների մասին» օրենքի կիրառման, 

այնքան էլ հենց «Գնումների մասին» օրենքի հիմքում են ընկած։  

2018 թվականի սեպտեմբերին պետական գնումներն իրականացվել է թվով 600 

պատվիրատուների կողմից, սակայն այդ ցուցանիշը նվազել է վարչական 

վերակազմակերպման արդյունքում։ Պետական գնումների տնտեսական ազդեցությունը 

մեծապես կարևորվում է։ Այնուհանդերձ, տեղական մատակարարման շուկայի թույլ 

կողմերը, որոշ պատվիրատուների պարագայում գնումներին առնչվող հմտությունների 

պակասը, ինչպես նաև՝ գնումների գործընթացների արդար լինելու վերաբերյալ 

մտահոգությունները կասկածի տակ են դնում տնտեսության նպատակակետերը, 

պետական գնումների գործընթացում արդյունավետությունն ու թափանցիկությունը։  
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Կոնցեսիաները և այլ պետական-մասնավոր գործընկերություններ (ՊՄԳ) դեռևս 

համապարփակ և առանձնահատուկ կերպով կարգավորված չեն։  

 Աուդիտի բարձրագույն մարմինը (ԱԲՄ)՝ Հաշվեքննիչ պալատը (ՀՊ), խարսխված է 

Սահմանադրության վրա։ «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» 2018 թվականի օրենքը550 (ՀՊՕ) 

«Վերահսկիչ պալատի մասին» 2006 թվականի օրենքի551 բարելավում է, սակայն լավ չի 

սահմանում ՀՊ-ի անկախությունը, մանդատը և մատչելիությունը տվյալներին։ ՀՊ-ի 

աուդիտորական գործունեությունը դեռևս չի համապատասխանում միջազգային 

ստանդարտներին։ ՀՊ-ի հիմնական աուդիտորական աշխատանքը դեռևս 

համապատասխանության հաշվեքննության մի ձև է, որը կենտրոնանում է խախտումները 

սահմանելու վրա։ Կատարողականի և ֆինանսական հաշվեքննության մշակումը դեռևս իր 

վաղ փուլում է գտնվում։ Ֆինանսական և համապատասխանության հաշվեքննության 

համար մշակվել է ուղեցույց, սակայն անձնակազմի վերապատրաստումը հաշվեքննության 

նոր մոտեցումների վերաբերյալ և որակի հսկողության և ապահովման համակարգերի 

զարգացվածությունը բացակայում է։ 

 

1.2. Հիմնական զարգացումները 

 Կառավարությունը վերջերս ջանքեր է գործադրում հանրային ֆինանսների 

կառավարման ոլորտում բարեփոխումներ իրականացնելու համար: Այս զարգացումները 

նախատեսված են 2016-2020 թվականների հանրային ֆինանսների կառավարման 

ռազմավարությամբ (ՀՖԿ ռազմավարություն): Այս ռազմավարությունն իրենից 

ներկայացնում է հանրային ֆինանսների կառավարման բարեփոխումների երկրորդ փուլը և 

հետևում է 2010 – 2014 թվականների ՀՖԿ ռազմավարության շրջանակներում 

իրականացված բարեփոխումների առաջին փուլին: 

 ՀՖԿ ռազմավարության դրույթների համաձայն՝ Կառավարությունը նախատեսում է 

ներդնել լիարժեք ծրագրային բյուջետավորում: Ծրագրային բյուջետավորումը ներդրվել է 

որպես 2004 թվականի բյուջետային համակարգի մաս, սակայն այն երկար ժամանակ 

գործարկվել է որպես փորձնական ծրագիր: «Բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում552 

կատարված փոփոխություններով ներդրվել են ծրագրային հատկացումների վերաբերյալ 

պարտադիր դրույթներ, և 2019 թվականի բյուջեի նախագիծը ներկայացվել և հաստատվել է 

                                                           
550  «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» օրենք՝ ընդունված 2018 թվականի հունվարի 16-ին, ուժի մեջ է 2018 թվականի ապրիլի 9-

ից։ 

551  Վերահսկիչ պալատի մասին օրենք՝ ընդունված Ազգային ժողովի կողմից 2006 թվականի դեկտեմբերի 25-ին 

(վավերացվել է 2007 թվականի հունիսի 9-ին): 

552  «Բյուջետային համակարգի մասին» օրենք՝ ընդունված 24 հունիսի 1997թ., փոփ. 11.04.2003 ՀՕ-541-Ն, 24.10.2007 ՀՕ-224-

Ն, 30.04.2013 ՀՕ-45-Ն և 14.12.2017 ՀՕ-304-Ն, Գլուխ 6.1.: 
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Ազգային ժողովի կողմից՝ օգտագործելով ծրագրային բյուջետավորման դասակարգումները 

որպես բյուջեի հիմնական ֆորմատ: 

 2017 թվականին հանրային ֆինանսների կառավարման համակարգում ներմուծվել 

են հարկաբյուջետային նոր կանոններ և կիրառվել 2018 թվականին: Նոր կանոններով 

սահմանափակումներ են նախատեսվում բյուջետային ծախսերի մասով և մի շարք այլ 

միջոցներ, որոնք պետք է իրականացվեն՝ ելնելով պետական պարտքի մակարդակից553: 

Ֆինանսների նախարարի հրամանով554 ստեղծվել է հարկաբյուջետային ռիսկերի 

գնահատման նոր  բաժին: Հաջորդիվ, ՀՀ ֆինանսների նախարարը հավանություն տվեց 

գործառնական ճանապարհային քարտեզին՝ հարկաբյուջետային ռիսկերի գնահատման 

մակարդակը բարձրացնելու նպատակով, ինչը պարզաբանում է հարկաբյուջետային 

ռիսկերի գնահատման բաժնի ստանձնած գործառույթները555: Ներկայումս բաժինը 

պատասխանատու է պետական ձեռնարկությունների (ՊՁ) պարտքային 

պարտավորությունների դիտանցման համար, սակայն նախատեսվում է դրա դիտանցման 

գործառույթների ընդլայնում: 

 ՀՖԿ ռազմավարությամբ նախատեսված են նպատակներ և գործողություններ՝ ՖԿՀ-

ի համար իրավական դաշտ մշակելու, ՆԱ-ի մեթոդոլոգիան վերանայելու և ներքին 

աուդիտորների մասնագիտական հմտությունները բարելավելու համար: 

Ռազմավարությունն իրականացվելու է դոնորների աջակցությամբ: 

 2017 թվականի հունվարից պետական գնումների համակարգում իրականացված 

արմատական փոփոխությունները ներառում են հետևյալը՝ 

• Նոր «Գնումների մասին» օրենքը ուժի մեջ մտնելուց հետո (2017 թվականի հունվարի 

14-ին դրա հրապարակումից 90 օր հետո) Կառավարությունն ու Ֆինանսների 

նախարարությունը (ՖՆ) ընդունել են «Գնումների մասին» օրենքի կիրարկմանն 

առնչվող առանցքային մանրամասները կարգավորող մի շարք որոշումներ։ Դրանք 

հիմնականում վերաբերում էին էլեկտրոնային գնումների համակարգի 

գործողության մեխանիզմին, ինչպես նաև օրինակելի փաստաթղթերի ձևին, 

բովանդակությանը և կիրառությանը։  

                                                           
553  «Առաջիկա տարվա պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծում հաջորդ տարվա պետական բյուջեի ծախսերի 

կազմում ընթացիկ ծախսերի աճի և ծավալի առավելագույն չափերը սահմանելու, բացառիկ դեպքերի և Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության պարտքը նվազեցնելու միջոցառումների ծրագրի մասին» Կառավարության թիվ 

942-Ն որոշում, 23 օգոստոսի 2018թ.: 

554  «Հարկաբյուջետային ռիսկերի գնահատման բարձրացման և պատասխանատու ստորաբաժանումների ձևավորման 

համար ճանապարհային քարտեզի հաստատման մասին» ֆինանսների նախարարի թիվ 448 հրաման, 31 օգոստոսի 

2017թ.: 

555   ՀՀ ֆինանսների նախարարի 31 օգոստոսի 2017թ. N 448-Ա որոշում հարկաբյուջետային ռիսկերի գնահատման 

բարձրացման ճանապարհային քարտեզի և ենթաբաժին ստեղծելու վերաբերյալ:     
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• Բողոքարկման համակարգը կրկին փոփոխվեց 2018 թվականի մարտին, երբ 

նախկին բողոքարկման կառույցը՝ որպես կանոնադրական մարմին վերացավ, և 

փոխարինվեց ՖՆ-ի կազմում գործող «բողոքներ քննող անձանցով» 556։ Բողոքարկող 

մարմնի լուծարումից անմիջապես հետո վերջինիս երկու աշխատակիցներ 

վերահաստատվեցին իրենց նոր դերում՝ որպես բողոքներ քննող անձինք։ Բողոքներ 

ներկայացնելուն և շահագրգիռ անձանց առօրյա գործունեությանն առնչվող 

ընթացակարգերում միայն աննշան փոփոխություններ կատարվեցին։ 

• Ներկայում «Գնումների մասին» օրենքով նախատեսվում է ՊՄԳ ոլորտում 

մասնավոր հատվածի գործընկերոջ ընտրությունը։ ՊՄԳ-ներին առնչվող օրենքի 

նախագիծը Կառավարության կողմից մշակվեց 2018 թվականի սեպտեմբերին և 

Խորհրդարան պետք է ներկայացվեր 2018 թվականի աշնանը։   

ՀՊ-ն գտնվում է անցումային փուլում։ ՀՊ-ի մասին օրենքն ուժի մեջ է մտել 2018 թվականի 

ապրիլի 9-ին և առաջ է բերել դրա մանդատի լուրջ փոփոխություն՝ ստուգումից և 

հսկողությունից հաշվեքննության։ ՀՊ-ի անձնակազմը ներկայումս վերապատրաստվում է 

ֆինանսական, համապատասխանության և կատարողականի հաշվեքննության նոր 

մոտեցումների թեմայով, որոնք համապատասխանում են Աուդիտի բարձրագույն 

մարմինների միջազգային ստանդարտներին (ԱԲՄՄՍ)։ Հետագա զարգացման 

հնարավորությունները սահմանելու նպատակով՝ ՀՊ-ն իրականացրել է ինքնագնահատում՝ 

հիմնված Աուդիտի բարձրագույն մարմինների միջազգային կազմակերպության (ԻՆՏՈՍԱԻ) 

ԱԲՄ Կատարողականի գնահատման շրջանակի (ԱԲՄ-ԿՉՇ) մեթոդաբանության վրա, որը 

կվերածվի 2019-2022 թվականների ռազմավարական զարգացման նոր ծրագրի։ 

 

                                                           
556      ««Հայաստանի Հանրապետության Գնումների մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

օրենքը՝ ընդունվել է 2018 թվականի մարտի 23-ին, ուժի մեջ է մտել 2018 թվականի ապրիլի 9-ին։   
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2. ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 Սույն վերլուծությունն ընդգրկում է հանրային ֆինանսական կառավարման ոլորտի 

յոթ սկզբունքներ, որոնք խմբավորված են երեք հիմնական պահանջների ներքո: Այն 

ներառում է յուրաքանչյուր սկզբունքի գնահատման համար օգտագործված ցուցանիշի 

(ցուցանիշների) ընդհանուր վերլուծությունը՝ ներառյալ ենթացուցանիշները557 և 

յուրաքանչյուր սկզբունքի ընթացիկ վիճակի գնահատումը: Յուրաքանչյուր առանցքային 

պահանջի մասով ներկայացվում են կարճաժամկետ և երկարաժամկետ 

առաջարկություններ: 

Բյուջետային կառավարում 

Առանցքային պահանջ. Բյուջեն ձևավորվում է թափանցիկ իրավական դրույթներին 

համապատասխան և ընդհանուր բազմամյա շրջանակում՝ ապահովելով, որ 

պետական բյուջեի հաշվեկշիռը և պարտք-համախառն ներքին արդյունք 

հարաբերակցությունը լինի կայուն: 

Այս առանցքային պահանջի ներքո Հայաստանի կատարողականի գնահատման 

ցուցանիշների արժեքները ներկայացված են ստորև: 

 

Ցուցանիշները 0 1 2 3 4 5 

Միջնաժամկետ բյուջետային շրջանակի որակը 
  

 

 

   

Տարեկան բյուջեի գործընթացի որակը և բյուջեի 

արժանահավատությունը 

   
 

  

Պայմանական նշան.              Ցուցանիշի արժեքը 

 

                                                           
557  ՏՀԶԿ (2017թ.), ՍԻԳՄԱ, Հանրային կառավարման սկզբունքների մեթոդաբանական շրջանակ, ՏՀԶԿ, Փարիզ, 

http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-ENP- 

Countries-May-2018.pdf: Այդ մեթոդաբանությունն ընթացիկ իրավիճակը Հանրային կառավարման սկզբունքների 

նկատմամաբ գնահատելու համար օգտագործվող ցուցանիշի ավելի մշակված մանրամասն նկարագրություն է: 

http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-ENP-Countries-May-2018.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-ENP-Countries-May-2018.pdf


ՆԱԽԱԳԻԾ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

213 

Սկզբունքների վերլուծություն 

Սկզբունք 1. Կառավարությունը հրապարակում է միջնաժամկետ բյուջետային շրջանակ, որը 
հիմնված է արժանահավատ կանխատեսումների վրա և ընդգրկում է առնվազն եռամյա 
ժամանակահատված. բյուջետային բոլոր հիմնարկները գործում են դրա շրջանակում։ 

 «Բյուջետային համակարգի մասին» օրենքով սահմանվում է ՄԺԾԾ կոչվող ՄԺՀՇ 

նախապատրաստելու պահանջը: Օրենքով սահմանվում են ՄԺԾԾ-ի բովանդակությանը և 

կառուցվածքի ներկայացվող պահանջները558 և դրա տեղը տարեկան բյուջետային 

գործընթացի շրջանակներում559: Կառավարությունը հաստատում է եռամյա ՄԺԾԾ-ն ամեն 

տարի՝ մինչև հուլիսի 10-ը560 և հաստատված փաստաթուղթը ներկայացնում է Ազգային 

ժողով: Այնուամենայնիվ, ներկայացումը զուտ ֆորմալ է, և ՄԺԾԾ-ի վերաբերյալ 

խորհրդարանական մակարդակով, այդ թվում՝ բյուջետային և ֆինանսական 

հանձնաժողովներում քննարկումեր տեղի չեն ունենում: Այդ թուլությունը վնասում է 

Ազգային ժողովի՝ Կառավարության մտադրություններն առաջիկա բյուջետային տարվա 

ընթացքում և միջնաժամկետ հատվածում հասկանալու կարողությունը: 

 ՄԺԾԾ-ի փաստաթուղթը լավ մշակված է և՛ մակրո, և՛ բյուջետային 

քաղաքականության մակարդակներով, և բավարարում է «Բյուջետային համակարգի 

մասին» օրենքով սահմանված պահանջները: Այնուամենայնիվ, Օրենքով561 չի պահանջվում, 

որ ՄԺԾԾ-ն հիմնված լինի կառավարության ընդհանուր հարկաբյուջետային 

հանրագումարային ցուցանիշների վրա: Հետևաբար, ՄԺԾԾ-ով ապահովում է 

կենտրոնական կառավարության բյուջետային քաղաքականության համար միայն 

միջնաժամկետ հեռանկար: Ավելին, բյուջետային մարմինների որոշ հատուկ միջոցներ 

(վճարներ և գանձումներ) դեռևս ընդգրկված չեն ՄԺԾԾ-ում, չնայած նրանք ներառվել են 

2019 թվականի տարեկան բյուջեում՝ այսպիսով առաջին անգամ ներառվելով տարեկան 

բյուջեում: ՖՆ-ի կողմից տրամադրված տեղեկությունների համաձայն՝ արտաբյուջետային 

միջոցների չափը մոտավորապես 28 միլիարդ ՀՀ դրամ է, ինչն ընդհանուր ծախսերի մոտ 

2%-ն է: 

 ՄԺԾԾ-ում ներկայացված՝ քաղաքականությանն առնչվող տեղեկությունները 

ներառում են շատ մանրամասն և տեխնիկական տվյալներ: Այնուամենայնիվ, այն միտված է 

միայն ներկայացնելու հանրագումարային տեղեկատվություն (ամփոփագրեր, աղյուսակներ 

                                                           
558  «Բյուջետային համակարգի մասին» օրենք, 15-րդ հոդված: 

559  Նույն տեղում, 21-րդ հոդված։ 

560  Նույն տեղում, 21-րդ հոդված։ 

561  Նույն տեղում, 15-րդ հոդված։ 
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և գծապատկերներ) կառավարության ընդհանուր բյուջետային եկամուտը և ծախսերը, և այն 

հստակորեն կապված է ոլորտային ռազմավարությունների հետ: 

 ՄԺԾԾ-ով սահմանվում է առաջին կարգի բյուջետային կազմակերպությունների 

տարեկան առավելագույն սահմանաքանակը ՄԺԾԾ-ի ընթացքում: Առավելագույն 

սահմանաքանակները ներկայացված են ըստ գործառական դասակարգման և բաժանվում 

են շատ մանրամասն բյուջետային ծախսերի մակարդակի՝ թեև դրանք չեն ընդգրկում 

պետական հաստատությունների պահպանման հետ կապված ծախսերը: Առավելագույն 

սահմանաքանակների մանրամասնության աստիճանը և բյուջետային 

կազմակերպությունների կողմից բյուջետային հայտերի նախապատրաստման մուտքային 

հսկողությունը բարձրացնում են բյուրոկրատական բեռը և կարող են ազդել ծրագրի 

բյուջետավորման արդյունավետության վրա, ինչը 2019 թվականից դառնալու է օրինական 

պահանջ:  

 Չնայած ՄԺԾԾ-ի արժանահավատությունն ամրապնդելու համար գործադրվող 

ջանքերին՝ բյուջեի միջնաժամկետ պլանավորման գործընթացը դեռևս ամբողջությամբ 

հավաստի չէ՝ ինչպես ցուցադրված է 1-ին աղյուսակում: 

Աղյուսակ 1. ՄԺԾԾ-ի 2015-2017 թվականների եկամտի և ծախսերի կանխատեսումը 2017 

թվականի համար համեմատած փաստացի արդյունքների հետ (միլիարդ ՀՀ դրամ) 

 
Եկամուտները Ծախսերը 

Կանխատեսումը 1 306.4 1 414.3 

Փաստացի արդյունքը 1 237.8 1 504.8 

Տարբերությունը -5.3% +6.4% 

   Աղբյուրը՝ ՖՆ 

 2017 թվականի համար 2015 թվականին ընդունված եկամուտների և փաստացի 

արդյունքի տարբերությունը կազմել է -5.3%, իսկ պլանավորված և փաստացի ծախսերի 

տարբերությունը՝ 6.4%։ Այդ շեղումները հանգեցրել են նրան, որ 2017 թվականին բյուջեի 

պակասուրդը նույն տարվա համար 2015 թվականին պլանավորվածի ավելի, քան կրկնակին 

էր։ 

 Կառավարությունը ջանք է գործադրում՝ հարկաբյուջետային կայունությունն 

ամրապնդելու համար։ 2017 թվականի վերջին «Բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի և 

«Պետական պարտքի մասին» օրենքի փոփոխություններով ներմուծվել են 

հարկաբյուջետային նոր սկզբունքներ և կանոններ՝ դիտանցման և կիրարկման 
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մեխանիզմների հետ մեկտեղ, որոնք մանրամասն ներկայացված են Կառավարության թիվ 

942 հրամանում562։ 

 Կառավարության հրամանով563 պահանջվում են կոնկրետ գործողություններ, որոնք 

պետք է ձեռնարկվեն՝ ելնելով պարտքի մակարդակից: Օրինակ, եթե Կառավարության 

պարտքի փաստացի արդյունքը ՀՆԱ 50%-ի և 60%-ի միջակայքում է, ապա հրամանով 

պահանջվում է բյուջետային ընդհանուր ծախսերը սահմանափակել մինչև ոչ ավելի, քան 

վերջին յոթ տարվա ընթացքում անվանական ՀՆԱ-ն, իսկ ՄԺԾԾ-ում ներկայացված 

միջոցառումների ծրագրով հաջորդ 5 տարիների ընթացքում աստիճանաբար նվազեցնել 

պարտքի մակարդակը 50%-ից ցած ։ Եթե Կառավարության պարտքի փաստացի արդյունքը 

60%-ից ավելի է, ապա հրամանով նախատեսվում է, որ այլ այնպիսի միջոցներ, ինչպիսիք են 

պլանավորված ընթացիկ ծախսերը, հավասար լինեն բյուջետային եկամուտների 

կանխատեսմանը564: 

 Նոր հարկաբյուջետային կանոնների ներմուծումը նշանակալի քայլ է դեպի առաջ 

զգուշավոր հարկաբյուջետային քաղաքականություն վարելու և պարտքի աճի 

մարտահրավերներին դիմակայելու հարցում, և առկա են դրանք կիրարկելու հստակ 

մեխանիզմներ: Այնուամենայնիվ, քանի որ կիրարկման մեխանիզմները կապված են 

նախորդ տարվա պարտքի փաստացի արդյունքին, ապա վտանգ կա, որ դրանք բավարար 

չեն լինի, եթե տեղի ունենան չնախատեսված տնտեսական ցնցումներ կամ տնտեսական 

ճգնաժամ պրոցիկլային հարկաբյուջետային քաղաքականության հետագա իրականացման 

դեպքում։ 

 Այդ գործոնների լույսի ներքո միջնաժամկետ հարկաբյուջետային շրջանակի որակի 

գնահատման ցուցանիշի արժեքը 2 է։ 

                                                           
562  Կառավարության թիվ 942-Ն հրաման: 

563  Նույն տեղում: 

564  Դրանում նշվում է, որ եթե նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Կառավարության պարտքի և նախորդ 

տարվա ՀՆԱ-ի հարաբերակցությունը եղել է 50–60%-ի միջակայքում, ապա Կառավարությունը ՄԺԾԾ-ում պետք է 

ներկայացնի գործողությունների ծրագիր՝ առաջիկա հինգ տարիների ընթացքում Կառավարության պարտքի 

կանխատեսված ուղին աստիճանաբար 50%-ից ցածր դարձնելու համար, իսկ եթե Կառավարության պարտքը 60%-ից 

ավելի է, ապա Կառավարությունը պետք է Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային, բյուջետային և տնտեսական հարցերի 

մշտական հանձնաժողովի քննարկմանը ներկայացնի պարտքի կանխատեսված մակարդակն առաջիկա հինգ 

տարիներին ընթացքում 60%-ից ցածր դարձնելու վերաբերյալ գործողությունների ծրագիր։ 
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Միջնաժամկետ բյուջետային շրջանակի որակը 

Այս ցուցանիշով գնահատվում է, թե որքան լավ է Միջնաժամկետ հարկաբյուջետային 

շրջանակը (ՄԺՀՇ) ստեղծված որպես կառավարության հարկաբյուջետային ծրագիր, որը 

կենտրոնանում է բյուջեի նախապատրաստման գործընթացի և այն չորս ոլորտների վրա, 

որոնք ազդում են բյուջետային փաստաթղթերի որակի վրա: Լավ ՄԺՀՇ-ն պետք է 

բարձրացնի բյուջեի պլանավորման թափանցիկության մակարդակը, նպաստի ավելի 

արժանահավատ կանխատեսումներին և, վերջապես, հանգեցնի պետական բյուջեի ավելի 

լավ հաշվեկշռի: 

Ցուցանիշի ընդհանուր արժեքը  0 1 2 3 4 5 

Ենթացուցանիշները Միավորները 

1  Միջնաժամկետ հարկաբյուջետային շրջանակի ամրությունը 6/11 

2 Հարկաբյուջետային կանոնների ամրությունը 2/4 

3  Միջնաժամկետ եկամտային ծրագրերի արժանահավատությունը (%) 2/4 

4 Միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի արժանահավատությունը (%) 2/4 

Ընդամենը565 12/23 

ՄԺԾԾ-ն լավ է սահմանված և՛ օրենսդրության մեջ, և՛ որպես միջնաժամկետ բյուջետային 

ռազմավարություն: Այնուամենայնիվ, այն ավելի շուտ կենտրոնական կառավարության 

ռազմավարություն է, քան պետական ռազմավարություն՝ ոչ պատշաճ կերպով ներկայացված 

ենթաազգային մակարդակով, և առկա է կանխատեսումներից որոշների նկատմամբ 

վստահելիության բացակայություն։ ՄԺԾԾ-ն սահմանված է որպես տարեկան բյուջեի 

գործընթացի մաս, սակայն այն չի քննարկվում Ազգային ժողովում։ 

Սկզբունք 2. Բյուջեն ձևավորվում է ազգային իրավական շրջանակին համապատասխան` 
ծախսերի համապարփակ հատկացումներով, որոնք համատեղելի են միջնաժամկետ 
բյուջետային ծրագրի հետ և վերահսկվում են: 

 «Բյուջետային համակարգի մասին» օրենքով սահմանվում են տարեկան բյուջեն, 

այդ թվում՝ դրա կառուցվածքը և բովանդակությունը սահմանելու գործընթացը: 

Օրենսդրության համաձայն566՝ պետական բյուջեի նախագիծը կազմված է կառավարության 

բյուջետային ուղերձից և «Պետական բյուջեի մասին» օրենքի նախագծից։ Ի հավելումն, 

պետական բյուջեի նախագիծը ներառում է բացատրական գրառում, որը նպատակ ունի 

հիմնավորել եկամուտները, ծախսերը, պակասուրդը և բյուջեի նախագծի հետ կապված այլ 

ֆինանսական տվյալներ։ 

                                                           
565  Միավորների փոխակերպման միջակայքերը՝ 0-4=0, 5-8=1, 9-12=2, 13-16=3, 17-20=4, 21-23=5։ 

566  «Բյուջետային համակարգի մասին» օրենք, 16-րդ հոդված: 
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 Տարեկան բյուջեի գործընթացը սկսվում է կառավարության «Հայաստանի 

Հանրապետության բյուջետային գործընթացը սկսելու մասին» որոշման հաստատմամբ567: 

Որոշմամբ սահմանվում են բյուջեի օրացույցը և բյուջետային գործընթացի երկու փուլերը։ 

Առաջին փուլով սահմանվում են այն քայլերը, որոնք պետք է ձեռնարկվեն ՄԺԾԾ-ն 

կազմելու նպատակով, իսկ երկրորդով՝ այն քայլերը, որոնք պետք է ձեռնարկվեն տարեկան 

բյուջեի նախագծի մշակման նպատակով։ Բյուջեի օրացույցը համապարփակ է և ընդգրկում 

է ամբողջ գործընթացը՝ մակրոտնտեսական կանխատեսումը նախագծելուց սկսած մինչև 

պետական բյուջեի նախագիծն Ազգային ժողով ներկայացնելը։ 

 Բյուջետային առաջարկները կազմելու առավելագույն սահմանաքանակները 

ճյուղային նախարարություններին հասանելի են դառնում ՄԺԾԾ-ն Կառավարության 

կողմից հաստատվելուց հետո։ Օրենսդրության համաձայն և գործնականում դա տեղի է 

ունենում մինչև հուլիսի 10-ը, իսկ ճյուղային նախարարություններն այնուհետև մինչև 

օգոստոսի 4-ը ժամանակ ունեն իրենց բյուջետային հայտերը նախապատրաստելու և 

ներկայացնելու համար և այնուհետև բյուջետային ծրագրերը ՖՆ-ի և Կառավարության հետ 

քննարկելու և դրա վերաբերյալ բանակցելու համար։ 

 Իրավական դրույթները և փաստացի իրականացումը հաստատում են սահմանված 

ժամանակացույցի ընթացքում ՄԺԾԾ-ն և տարեկան բյուջեն կազմելու ուղղահայաց 

մոտեցումը: Այնուամենայնիվ, առկա է երկու հրապարակումների միջև 

համապատասխանությունը բարելավելու շրջանակ։ ՄԺԾԾ 2018–2020-ով568 պետական 

բյուջեի եկամուտը 2018 թվականին կանխատեսված էր 1 353 միլիարդ ՀՀ դրամ, սակայն 2018 

թվականի պետական բյուջեում հաստատվել է 1 308 միլիարդ ՀՀ դրամ: Ծախսերի մասով 

նույն ՄԺԾԾ-ով կանխատեսված էր 1 510 միլիարդ ՀՀ դրամ, սակայն պետական բյուջեում 

հաստատվել է 1 465 միլիարդ ՀՀ դրամ: Եկամուտների և ծախսերի շեղումները 

համապատասխանաբար 4% և 3% են: 

 Հնարավորություն կա տարեկան բյուջեում բարելավելու եկամուտների և ծախսերի 

մասով կանխատեսումների վստահելիությունը: 2-րդ աղյուսակով ընդգծվում է, որ և՛ 

եկամուտների, և՛ ծախսերի փաստացի արդյունքները 2015 և 2016 թվականներին շեղվել է 

պետական բյուջեում առկա ծրագրերից, և ծախսերն աճել են, իսկ եկամուտները՝ նվազել: 

2017 թվականը ցույց տվեց եկամուտների և ծախսերի ծրագրերի վստահելիության 

վատթարացում: 

                                                           
567  Կառավարության թիվ 1559-Ա հրաման, 2017 թվականի դեկտեմբերի 29: 

568  2018-2020 թվականների ՄԺԾԾ, էջ 76, Աղյուսակ 4.4: 
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Աղյուսակ 2. Եկամուտների և ծախսերի ծրագրերի վստահելիությունը 2015, 2016 և 2017 

թվականներին 

Եկամուտները (միլիարդ ՀՀ դրամ) 

 Պետական բյուջեում 

սկզբնապես 

ծրագրված 

Փաստացի արդյունքը Տարբերությունը 

2015 1 191.5 1 167.7 -2% 

2016 1 186.3 1 171.1 -1.3%  

2017 1 210.0 1 237.8 2.3% 

Ծախսերը (միլիարդ ՀՀ դրամ) 

 Պետական բյուջեում 

սկզբնապես 

ծրագրված 

Փաստացի արդյունքը Տարբերությունը 

2015 1 305.6 1 409.0 7.9% 

2016 1 377.0 1 449.1 5.2% 

2017 1 360.1 1 504.8 10.6% 

Աղբյուրը՝ «Տարեկան բյուջեի մասին» օրենք 2015, 2016 և 2017 թվականների համար. 

www.minfin.am/en/page/_en_chart: 

 Կապիտալ ներդրումների ծրագրերի բյուջետավորումը թերի է։ Թեև «Բյուջետային 

համակարգի մասին» օրենքի569 դրույթներով սահմանվում են կապիտալ ծախսերի 

ֆինանսավորմանը ներկայացվող հիմնական պահանջները, փաստորեն, ՖՆ-ի կողմից 

տրամադրված տեղեկությունների համաձայն, կապիտալ ծախսերի ծրագրերի 

բյուջետավորման և կառավարման մասով սահմանված կանոններ և կանոնակարգեր առկա 

չեն: Զարգացման արտաքին գործընկերները լայնորեն ֆինանսավորում են պետական 

ներդրումները՝ ֆինանսավորման պայմանագրերի համաձայն: Պատասխանատու ճյուղային 

նախարարությունը ֆինանսավորման կոնկրետ ծրագրերի վերաբերյալ նախնական 

քննարկումներ է անցկացնում դոնորների հետ: Ներդրումային ծրագրերի իրականացման 

ընթացքում ճյուղային նախարարությունում գործող այսպես կոչված «վարկային 

ֆինանսավորման ծրագրերի կառավարման կենտրոնները» համապատասխան ծրագրերի 

վերաբերյալ հասանելի տեղեկություններ չունեն: Ընդհանուր առմամբ, կապիտալ 

                                                           
569  «Բյուջետային համակարգի մասին» օրենք, 14-րդ հոդված: 

http://www.minfin.am/en/page/_en_chart
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բյուջետավորման գործընթացը ներկայացնում է «ներքևից վերև» մոտեցում, և առկա է ռիսկ, 

որ ներդրումային ծրագրերի ընտրության ընթացքում ֆինանսավորման թիրախավորված 

հասանելիությունը կգերակայի Կառավարության ներդրումային առաջնահերթությունների 

նկատմամբ: 

 ՀՖԿ 2016-2020 թվականների ռազմավարությամբ570 նույնպես հաստատվում է, որ 

«ներդրումների վերաբերյալ շատ որոշումներ հստակորեն կապված չեն ոլորտային 

ռազմավարությունների հետ, իսկ ընթացիկ ծախսերն այդ պետական բյուջեում ներառված 

են միայն որոշ դեպքերում»: 

 Խորհրդարանում բյուջեի նախագծի մանրամասն ուսումնասիրության 

ընթացակարգը լավ հաստատված և սահմանված է «Բյուջետային համակարգի մասին» 

օրենքով և Ազգային ժողովի կանոնակարգով: Օրենսդրության համաձայն՝ բյուջեի 

նախագիծը պետք է Ազգային ժողով ներկայացվի հարկաբյուջետային տարվա սկզբից 

առնվազն 90 օր առաջ: 

 Այդ գործոնների լույսի ներքո, տարեկան բյուջեի գործընթացի որակը և բյուջեի 

արժանահավատությունը գնահատող ցուցանիշի արժեքը 3 է: 

 

                                                           
570  2016-2020 թվականների ՀՖԿ ռազմավարություն, Հավելված 2, հաստատված Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 18-ի թիվ 2 արձանագրությամբ: 
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Տարեկան բյուջեի գործընթացի որակը և բյուջեի արժանահավատությունը 

Այս ցուցանիշով վերլուծվում է բյուջեի նախապատրաստման գործընթացը և բյուջետային 

փաստաթղթերի թափանցիկության մակարդակն ու որակը: Որակի հարաչափերը 

ներառում են բազմամյա և տարեկան բյուջեի միջև կապը, բյուջեի նախապատրաստման 

գործընթացը, նոր ծախսերի համար առաջնահերթությունների ընտրությունը, 

բյուջետային փաստաթղթերի համապարփակությունը և թափանցիկությունը, 

բյուջետային առաջարկի մանրամասն ուսումնասիրությունն ու դրա նկատմամբ 

վերահսկողությունը և տվյալ տարվա ընթացքում բյուջեն համապատասխանեցնելու 

կանոնները: 

Ցուցանիշի ընդհանուր արժեքը  0 1 2 3 4 5 

Ենթացուցանիշները Միավորները 

1 ՄԺՀՇ-ի և տարեկան բյուջեի գործընթացի միջև գործառնական 

համապատասխանությունը 
3/4 

2 Բյուջեի օրացույցի վստահելիությունը 3/4 

3 Բյուջետային առաջարկի թափանցիկությունը նախքան դրա 

ընդունումը Խորհրդարանում 

4/8 

4 Կապիտալ ներդրումային ծրագրերի բյուջետավորման որակը 2/5 

5 Տարեկան բյուջեի մանրամասն ուսումնասիրությունը Խորհրդարանում 3/5 

6 Տվյալ տարվա ընթացքում բյուջեն համապատասխանեցնելու 

գործընթացների թափանցիկությունը և կանխատեսելիությունը 

3/4 

7. Տարեկան բյուջեում առկա եկամտային ծրագրերի 

արժանահավատությունը (%) 

3/4 

8. Տարեկան բյուջեում առկա ծախսային ծրագրերի 

արժանահավատությունը (%) 

2/4 

Ընդամենը571 23/38 

Տարեկան բյուջեի գործընթացը լավ սահմանված է և գործում է հստակ սահմանված 

ժամանակացույցով: Այնուամենայնիվ, պետական բյուջեի արժանահավատությունը պետք է 

բարելավվի: Կապիտալ բյուջետավորումը թույլ է, և ՖՆ-ն այդ գործընթացում չունի պատշաճ 

դերակատարում ռեսուրսների հայտնաբերման և ներդրումների առաջնայնացման առումով: 

                                                           
571  Միավորների փոխակերպման միջակայքերը՝ 0-6=0, 7-13=1, 14-20=2, 21-26=3, 27-32=4, 33-38=5։ 
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Հիմնական առաջարկություններ 

Կարճաժամկետ (1–2 տարի) 

1) ՖՆ-ն պետք է առկա արտաբյուջետային միջոցները ներառի ՄԺԾԾ կազմում։  

2) ՖՆ-ն պետք է կատարելագործի տարեկան բյուջեի փաստաթղթային կազմը՝ 

դրանցում խոշոր ծախսային ոլորտների մասով երկարաժամկետ կանխատեսումների 

մասին տեղեկատվություն ներառելով։  

3) Ֆն-ն պետք է լրամշակի ՄԺԾԾ փաստաթուղթը՝ պետական կառավարման 

մարմինների մասով հանրագումարային թվային ցուցանիշներ ներկայացնելու առումով։ 

Միջնաժամկետ (3–5 տարի) 

4) Նախքան պետական բյուջեի նախագիծը ներկայացնելը ՖՆ-ն պետք է Ազգային 

ժողովում նախաձեռնի ՄԺԾԾ-ի շուրջ քննարկումներ։  

5) ՖՆ-ն պետք է ամրապնդի իր դերն ու լիազորությունները կապիտալ 

բյուջետավորման բնագավառում։ 
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Առանցքային պահանջ. Հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվողականության 

ընթացակարգերն ապահովում են պետական ֆինանսների թափանցիկություն և 

մանրամասն հանրային ուսումնասիրություն. կանխիկը, ակտիվները և պարտքը 

կառավարվում են կենտրոնացված եղանակով՝ իրավական դրույթներին 

համապատասխան: 

Այս առանցքային պահանջի ներքո Հայաստանի կատարողականի գնահատման 

ցուցանիշների արժեքները ներկայացված են ստորև: 

 

Ցուցանիշները 0 1 2 3 4 5 

Բյուջեի կատարման և հաշվապահական հաշվառման 

գործընթացների վստահելիությունը 

    
 

 

Պետական պարտքի կառավարման որակը 
      

Բյուջեի հաշվետվողականության թափանցիկությունը և 

համապարփակությունը 

   
 

  

Պայմանական նշան.     Ցուցանիշի արժեքը 

 

Սկզբունքների վերլուծություն 

Սկզբունք 3. Բյուջետային հարցերով զբաղվող կենտրոնական մարմինը (կամ իրավասու 
գանձապետական մարմինը) կենտրոնացված ձևով վերահսկում է ֆինանսների 
տեղաբաշխումը գանձապետական միասնական հաշվեհամարից և ապահովում է կանխիկի 
լիկվիդությունը։  

 «Գանձապետական համակարգի մասին» օրենքի 14-րդ հոդվածով նախատեսվում է 

գանձապետական միասնական հաշիվ (ԳՄՀ) և սահմանվում է, որ պետության և 

համայնքներին ամրագրված բոլոր միջոցները հաշվեգրվում են ԳՄՀ-ին: ԳՄՀ-ն բացվում է 

Հայաստանի կենտրոնական բանկում (ՀԿԲ), և բոլոր մուտքերը և վճարումներն 

իրականացվում են ԳՄՀ-ի միջոցով: Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների 

հաշիվներ կապակցված չեն ԳՄՀ-ին, սակայն համաձայն Կառավարության թիվ 706 

հրամանի572՝ ենթադրվում էր, որ այդ հաշիվները պետք է ԳՄՀ-ին կապակցվեին մինչև 2018 

թվականի դեկտեմբերը: 

 Եկամուտների փոխանցումը ԳՄՀ-ին սահմանված է Կառավարության թիվ 706 

հրամանով և կատարվում է ամենօրյա կտրվածքով: Պետության բոլոր բանկային 

հաշվեկշիռներն ամեն օր միասնականացվում են՝ համաձայն ՀԿԲ-ի և ՖՆ-ի միջև կնքված 

հաշվի վարման մասին պայմանագրի: Առկա են միջանկյալ հաշիվներ աշխատավարձերի 

                                                           
572  «Բյուջեի կատարման ընթացակարգի մասին» Կառավարության թիվ 706 հրաման, 2018 թվականի հունիսի 15: 
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վճարման համար. այնուամենայնիվ, այդ հաշիվները դատարկվում են մի քանի օրվա 

ընթացքում: 

  «Բյուջետային համակարգի մասին» օրենքով Կառավարությունից պահանջվում է 

պետական բյուջեի կատարման եռամսյակային թվերը սահմանել մինչև «Պետական բյուջեի 

մասին» օրենքի ուժի մեջ մտնելը573: Համաձայն «Գանձապետական համակարգի մասին» 

օրենքի574՝ ՖՆ-ն (գանձապետարանը) ապահովում է «դրամական հոսքերի կառավարման 

եռամսյակային, ամսական, շաբաթական և օրական ծրագրերի կազմումը»՝ 

ներդաշնակեցված պետական բյուջեի կատարման եռամսյակային թվերի հետ: ՖՆ-ն, 

փաստորեն, կազմում է դրամական հոսքերի մասով շաբաթական, ամսական, 

եռամսյակային և տարեկան կանխատեսումներ՝ պատմական տվյալների հիման վրա. 

բյուջետային կազմակերպություններն այդքան էլ ներգրավված չեն դրանց մշակմանը: 

Այնուամենայնիվ, կարևոր է հիշել, որ, ի հավելումն ֆինանսական տվյալների, ներառվում են 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ, ինչը դրական զարգացում է և ստեղծում է արդյունքների 

կառավարման և ծախսերի արդյունավետ ֆինանսավորման հնարավորություններ: Մյուս 

կողմից, դրանց կարող են խոչընդոտել դրամական հոսքերի շարժերի մասին չափազանց 

մանրամասն տվյալները, որոնք բաժանվում են շատ մանրամասն տնտեսական 

դասակարգումների: 

 Բյուջեի դասակարգման համակարգը հիմնված է Արժույթի միջազգային 

հիմնադրամի (ԱՄՀ) «Կառավարության ֆինանսների վիճակագրության ձեռնարկի» (ԿՖՎՁ), 

2001թ., վրա և ներառում է տնտեսական, գործառութային և վարչական դասակարգում: 

Քառաստիճան գործառական դասակարգումը ստեղծում է հատկացումների շրջանակը: 

Առանձին հատվածներ քաղաքականության այդպիսի միջոցները սահմանում են որպես 

ծառայություններ, սուբսիդիաներ, կապիտալ փոխանցումներ և ֆինանսական ակտիվներ: 

Այդ ծրագրային հատվածները նշված են «Բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի Գլուխ 

6.1-ում: Միջազգային տեսանկյունից՝ ծրագրային բյուջեները դասակարգվում են ըստ 

ծրագրի և ենթածրագրի/գործունեության՝ կոնկրետ նպատակների (արդյունքների) հասնելու 

նպատակով: ԱՄՖ-ի 2013 թվականի հոկտեմբերի զեկույցում575 նշված է, որ 

քաղաքականության միջոցների առկա հատվածները «կրկնօրինակում են տնտեսական 

դասակարգման միջոցով տրամադրված տեղեկությունները», և դրան պետք է անդրադառնալ 

մինչև 2019 թվականը, երբ ծրագրային բյուջետավորումը կպահանջվի օրենքով: 

                                                           
573  «Բյուջետային համակարգի մասին» օրենք, 23-րդ հոդված: 

574  «Գանձապետական համակարգի մասին» օրենք, 11-րդ հոդված: 

575  ԱՄՖ (2013թ.), Հայաստան. Հանրային ֆինանսների կառավարման օրակարգի խթանում: 
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 Ծախսերի ապառքները խնդիր չեն ներկայացնում: Առաջացող ապառքների 

ռիսկերի կառավարման հիմքը «Գնումների մասին» օրենքն է, որով սահմանվում է, որ մեկից 

ավելի բյուջետային ժամանակահատված ընդգրկող գնման պայմանագրերը չեն կարող 

կնքվել տարեկան նախատեսված հատկացումների հիման վրա, եթե նախատեսված 

ռեսուրսները հասանելի չեն հաջորդող ժամանակահատվածի համար576: Բյուջեի 

կատարման ընթացակարգերն577 ընդգրկում են ՖՆ-ի կողմից բյուջետային 

կազմակերպությունների հանձնառությունների հսկողությունը, իսկ «Գանձապետական 

համակարգի մասին» օրենքով պահանջվում է, որ ՖՆ-ն նախապատրաստի պետական և 

համայնքային բյուջետային ապառքների վերաբերյալ ամփոփագիր578: Այնուամենայնիվ, 

ծախսերի ապառքների մասին տեղեկություններն ընդգրկված չեն բյուջեի կատարման 

մասին հաշվետվություններում և չեն հրապարակվում: 

 Այդ գործոնների լույսի ներքո, բյուջեի կատարման և բյուջեի 

հաշվետվողականության գործընթացների վստահելիությունը գնահատող ցուցանիշի 

արժեքը 4 է: 

                                                           
576  «Գնումների մասին» օրենք, 15-րդ հոդված։ 

577  Կառավարության թիվ 706 հրաման: 

578  «Գանձապետական համակարգի մասին» օրենք, 12-րդ հոդված: 
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Բյուջեի կատարման և հաշվապահական հաշվառման գործընթացների վստահելիությունը 

Այդ ցուցանիշով գնահատվում է կանխիկի և հանձնառությունների կառավարման, 

հսկողությունների որակը բյուջեի կատարման և բյուջեի հաշվետվողականության 

գործընթացներում: Այդ ասպեկտներն ապահովում են վստահելի տեղեկություններ 

կառավարության ծախսերի մասին և, այդպիսով, հիմք կառավարության միջոցների 

կառավարման վերաբերյալ որոշումների համար: 

Գումարների արդյունավետ հոսքը և գանձապետարանի կողմից հանձնառությունների 

պլանավորումը, դիտանցումը և կառավարումը դյուրացնում են բյուջետային միավորների 

համար միջոցների հասանելիության կանխատեսելիությունը: Հաշվապահական 

հաշվառման վստահելի ընթացակարգերը, որոնք ներառում են հաշվապահների 

գործունեության արձանագրման մշտական ստուգում, կարևոր են կառավարման համար 

որակյալ տեղեկություններ ապահովելու հարցում: 

Ցուցանիշի ընդհանուր արժեքը  0 1 2 3 4 5 

Ենթացուցանիշները Միավորները 

1.  Գանձապետական միասնական հաշվի առկայությունը (ԳՄՀ) 2/2 

2. ԳՄՀ-ին եկամուտների փոխանցման հաճախականությունը 1/1 

3. Կանխիկի համախմբման հաճախակիությունը 1/1 

4. Դրամական հոսքերի պլանավորման արժանահավատությունը 0.5/2 

5. Բյուջեի դասակարգումը և հաշիվների սխեման 2/2 

6. Բանկային հաշվի ստուգման հաճախականությունը պետական բոլոր 

բանկային հաշիվների համար 

2/2 

7. Ծախսերի գծով չմարված ապառքների գումարների մասին տվյալների 

հասանելիությունը 

0/2 

8. Ծախսերի ապառքները (%) 2/3 

Ընդամենը579 10.5/15 

ԳՄՀ-ն ստեղծված է և գործում է: Այնուամենայնիվ, պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների որոշ հաշիվներ դեռևս կապակցված չեն ԳՄՀ-ին: ՖՆ-ն 

նախապատրաստում է դրամական հոսքերի մասով կանխատեսումներ. այնուամենայնիվ, 

դրանք հիմնված են պատմական տվյալների, այլ ոչ՝ բյուջետային կազմակերպություններից 

ստացված տեղեկությունների վրա: Բյուջեի դասակարգումը սահմանված է ԿՖՎՁ, 2001թ.-ի 

հիման վրա, սակայն ծրագրերի դասակարգումը պետք է վերանայվի՝ տնտեսական 

դասակարգման հետ այն ներդաշնակեցնելու նպատակով: 

                                                           
579  Միավորների փոխակերպման միջակայքերը՝ 0-1=0, 2-4=1, 5-7=2, 8-10=3, 11-13=4, 14-15=5։ Կլորացված մինչև 11՝ 

միավորի փոխարկումը հաշվելու համար: Երբ ցուցանիշի միավորների ընդհանուր թիվը ներառում է 0.5 միավոր, 

ՍԻԳՄԱ-ն օգտագործում է կլորացման պայման:  
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Սկզբունք 4. Առկա է պարտքերի կառավարման հստակ ռազմավարություն, որն այնպես է 
իրականացվում, որ երկրի ընդհանուր պարտքի թիրախը պահպանվի, իսկ պարտքի 
սպասարկման ծախսերը հսկողության ներքո լինեն: 

 Պետական փոխառությունը ղեկավարվում է «Պետական պարտքի մասին» 

օրենքով580 և «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքով581: «Պետական պարտքի 

մասին» օրենքով պետական պարտքը սահմանվում է որպես Հայաստանի 

Հանրապետության անունից և ՀԿԲ-ի անունից ստանձնված պարտքը: «Տեղական 

ինքնակառավարման մասին» օրենքով կարգավորվում է համայնքային փոխառությունը, որի 

համար անհրաժեշտ է ՖՆ-ի թույլտվությունը: Պետք է նշել, որ պետական պարտքի 

սահմանումը, որը տրամադրված է օրենսդրությամբ, չի ներառում տեղական 

փոխառությունը: Այդ առնչությամբ, պետական պարտքը չի համապատասխանում Ազգային 

հաշիվների համակարգի (ԱՀՀ) սահմանումներին: 

 Պարտք կարող են տրամադրել երկու մարմիններ՝ ՖՆ-ն և ՀԿԲ-ն, և օրենքով 

նշանակվում են որպես պետական պարտքի կառավարիչներ582: ՀԿԲ-ն կարող է որոշել 

թողարկել իր սեփական արժեթղթերը՝ առաջին հերթին այնպիսի գործառնությունների 

լիկվիդացման ազդեցությունները չեզոքացնելու համար, ինչպիսիք են արտարժութային 

պահուստների գնումը դրամավարկային քաղաքականության նպատակներով: Պարտքի 

կառավարման քաղաքականության և դրամավարկային քաղաքականության նպատակները 

երբեմն հակասում են միմյանց, իսկ ՖՆ-ի և ՀԿԲ-ի միջև համակարգման բացակայությունը 

կարող է հանգեցնել բարդությունների: Այնուամենայնիվ ՖՆ-ի և ԿԲ-ի 

համագործակցությունը հիմնվում է 2008 թվականին ստորագրված փաստաթղթի վրա, որի 

համաձայն ԿԲ-ն չի թողարկում գանձապետական պարտատոմսեր: Փոխարենը, եթե ԿԲ-ն 

նման պահանջ ունի, ՖՆ-ն կազմակերպում է պարտատոմսի թողարկումը և հասույթը ի 

պահ է տալիս ԿԲ-ին: Ինչ վերաբերում է կառավարության պարտքին, միայն ֆինանսների 

նախարարությունը կարող է նախաձեռնել փոխառությունը583:  

 ՖՆ-ն իրականացնում է պարտքի կառավարման միջնաժամկետ ռազմավարություն, 

որը թարմացվում է ամեն տարի: 2018 թվականի հուլիսի 10-ին Կառավարությունը 

հաստատել է ընթացիկ Պարտքի կառավարման 2019-2021թթ. ռազմավարական ծրագիրը: 

Ռազմավարության գործողության ոլորտը կապված է պետական պարտքի, այդ թվում՝ 

Կառավարության կողմից տրված երաշխիքների հետ: Ռազմավարությամբ նաև քննարկվում 

                                                           
580  «Պետական պարտքի մասին» թիվ ՀՕ-78-Ն օրենք, 2008 թվականի հուլիսի 5։ 

581  «Տեղական կառավարման մասին» թիվ ՀՕ-237-Ն օրենք, 2002 թվականի մայիսի 7։ 

582  «Պետական պարտքի մասին» օրենք, 11-րդ հոդված։ 

583  «Պետական պարտքի մասին» օրենք, 17-րդ հոդված։ 
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են պարտքի սպասարկման ռիսկերը՝ կապված պետական պարտքի առկա պորտֆելի հետ, և 

դրանով սահմանվում են ռիսկերի մեղմացման և ֆինանսավորման ռազմավարությունները: 

Ռազմավարությունը ներառում է որոշ ռիսկերի ու զգայունության վերլուծություն և պարտքի 

կառավարման միջնաժամկետ նպատակներ: Ռազմավարությամբ չի քննարկվում ՀԿԲ-ի 

պարտքը584 և տեղական ինքնակառավարման մարմինների պարտքը Ռազմավարությունում 

ներկայացված չէ, քանի որ այն համարվում է սահմանային: 

 2015-2018 թվականներն ընկած ժամանակահատվածում պետական պարտքի 

հարաբերակցությունը ՀՆԱ-ի նկատմամբ 2015 թվականին 48.7%-ից 2017 թվականին աճել է 

մինչև 58.9%, և աստիճանաբար նվազել է՝ դառնալով 55.7% 2018 թ.-ին585: 2018 թ.-ին 

կառավարության պարտքի հարաբերակցությունը ՀՆԱ-ի նկատմամբ 51.3% էր՝ 

նախատեսված 54.2%-ի փոխարեն:  Կանխատեսվում է, որ կառավարության պարտքը կլինի 

54.1%, 53.2% և 51.6% համապատասխանաբար 2019,2020 և 2021 թվականներին586: 

Աղյուսակ 3. Կառավարության կանխատեսվող պարտքի ցուցանիշները 2018-2021 

թվականներին 

 2017թ. 

բյուջեն 

2018թ. 

կանխատեսումը 

2019թ. 

կանխատեսումը 

2020թ. 

կանխատեսումը 

Կառավարության 

պարտքը  

(միլիարդ ՀՀ դրամ) 

172 3 588 3 869 4 126 

Պարտքը ՀՆԱ-ի 

նկատմամբ (%) 
54.2 54.1 53.2 51.6 

Աղբյուրը՝ Պարտքերի կառավարման 2019-2021 թվականների ռազմավարություն, էջ 7: 

 2017 թվականի ավարտին պետական պարտքի 81.6%-ը կազմել է արտաքին 

պարտքը: ՀԿԲ-ի արտաքին պարտքի մասնաբաժինը նույն ժամանակահատվածում կազմել 

է պետական արտաքին պարտքի 10.9%-ը: Պարտքի կառավարման ռազմավարությունը 

ներառում է նպատակ՝ մինչև 2021 թվականն արտաքին պարտքի մասնաբաժինը նվազեցնել 

մինչև 78.5%: Կայուն տոկոսադրույքով արտաքին պարտքի մասնաբաժինը մոտ 79.7% է, 

սակայն Ռազմավարությամբ կանխատեսվում է, որ 2021 թվականին այն կնվազի մինչև 

71.3%՝ հանգեցնելով տոկոսադրույքի աճի վտանգի: 

                                                           
584  Պարտքերի կառավարման 2018-2020 թվականների ռազմավարություն, էջ 3: «Ռազմավարության գործողության ոլորտը 

սահմանափակվում է միայն պետական պարտքով, այդ թվում՝ Կառավարության կողմից տրված երաշխիքներով: 

Վերլուծությունը չի ներառում Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի արտաքին պարտքը, որը 

ստանձնվում է ՀԿԲ-ի անունից և կողմից:»: 

585  Տվյալները ստացվել են ՖՆ-ի կայքից՝ www.minfin.am/en/page/_en_chart/. 

586  Պարտքերի կառավարման 2018-2020 թվականների ռազմավարություն, էջ 7: 

file://///FS-CH-1.main.oecd.org/Users2/swarbrick_a/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JS3BA1W0/www.minfin.am/en/page/_en_chart/
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 2016 թվականի ավարտին կառավարության պարտքի հարաբերակցությունը 

նախորդ տարվա ՀՆԱ-ի նկատմամբ հասավ 52.2%-ի՝ խախտելով «Պետական պարտքի 

մասին» օրենքով սահմանված է 50% շեմը: Սա հանգեցրեց նրան, որ 2017 թվականի 

պետական բյուջեի դեֆիցիտը պլանավորվեց նախորդ երեք տարիների միջին ՀՆԱ-ի 3%-ից 

քիչ՝ «Պետական պարտքի մասին» օրենքում սահմանված հարկաբյուջետային արգելքների 

պատճառով:  Հետևաբար, 2017 թվականի դեկտեմբերին օրենսդրությամբ ներդրվեցին նոր, 

ավելի խիստ հարկաբյուջետային կանոններ587: 

 Կառավարության պարտքի մասին հաշվետվություն ներկայացնում են ամեն ամիս 

և ամեն տարի, և այն հրապարակվում է ՖՆ-ի կայքի միջոցով588՝ մեկ ամսվա ընթացքում: 

Պարտքի վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունը հրապարակվում է ոչ ուշ, քան 

համապատասխան հարկաբյուջետային տարվա ավարտից երեք ամիս հետո:  

 Այդ գործոնների լույսի ներքո, պետական պարտքի կառավարման որակը 

գնահատող ցուցանիշի արժեքը 4 է: 

Պետական պարտքի կառավարման որակը 

Այս ցուցանիշով գնահատվում են պետական պարտքի կառավարման համար 

սահմանված ընթացակարգերը և կազմակերպությունը և այն արդյունքները, որոնց պետք 

է հասնել ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված գործելակերպերի առումով, պետական պարտքի 

մասնաբաժինը համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) նկատմամբ և պետական ոլորտի 

պարտքերի փաստացի արդյունքի ու թիրախի միջև տարբերությունը: 

Ցուցանիշի ընդհանուր արժեքը  0 1 2 3 4 5 

Ենթացուցանիշները Միավորները 

1. Փոխառությանը ներկայացվող պահանջների և սահմանափակումների 

առկայությունն իրավական դաշտում 
2/3 

2. Պետական պարտքի կառավարման ռազմավարության առկայությունը և 

նվազագույն բովանդակությունը 
4/4 

3. Պետական պարտքի մասին հաշվետվության հստակությունը 3/4 

4. Ռիսկերի նվազեցումը չմարված պետական պարտքերի մասով 3/6 

5. Պետական ոլորտի պարտքերի փաստացի արդյունքի ու թիրախի միջև 

տարբերությունը (%) 
3/3 

6. Պետական պարտքը որպես ՀՆԱ-ի մասնաբաժին (%) 2/2 

Ընդամենը589 17/22 

 

                                                           
587  Կառավարության թիվ 942-Ն հրաման: 

588  www.minfin.am/en/page/_en_chart/. 

589  Միավորների փոխակերպման միջակայքերը՝ 0-2=0, 3-7=1, 8-12=2, 13-16=3, 17-19=4, 20-22=5։ 
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Պետական պարտքի կառավարման վերաբերյալ օրենսդրությունն առկա է, սակայն, 

այնուամենայնիվ, առկա են խնդիրներ պետական պարտքն ԱՀՀ 2008-ի համաձայն 

սահմանելու մասով և ՀԿԲ-ի դերակատարումն ու գործառույթները պարտք տրամադրելու և 

կառավարելու հարցում: Կառավարությունը ներդրել է նոր հարկաբյուջետային կանոններ՝ 

պարտքի կառավարմանն աջակցելու համար, սակայն չափազանց վաղ է՝ գնահատելու 

համար, թե արդյո՞ք դրանք կապահովեն, որ պետական պարտքը լինի կայուն ուղու վրա: 

Սկզբունք 5. Երաշխավորված են բյուջեի մասով թափանցիկ հաշվետվությունները և դրա 
մանրամասն ուսումնասիրությունը։ 

 ՖՆ-ն բյուջեի կատարման մասին հաշվետվությունները հրապարակում է590 

ամսական, եռամսյակային և տարեկան կտրվածքով: Տարեկան հաշվետվությունները 

հիմնված են դրամական հոսքերի վերաբերյալ տվյալների վրա, իսկ եռամսյակային 

հաշվետվությունները ներառում են տվյալներ բյուջեի փաստացի արդյունքի վերաբերյալ՝ 

հիմնված գործառական և տնտեսական դասակարգման վրա: Միայն տարեկան 

հաշվետվությունում են ներկայացվում տվյալներ յուրաքանչյուր առանձին գերատեսչության 

մասով: ՖՆ-ի՝ տարվա ընթացքում ներկայացվող հաշվետվությունները չեն տրամադրում 

հստակ տեղեկատվություն առանձին գերատեսչությունների կամ ապագա ծախսերի մասով 

հանձնառությունների վերաբերյալ: Այդ սահմանափակումները սահմանափակում են 

գերատեսչությունների կողմից տարվա ընթացքում բյուջեի կատարման մասով 

վերլուծությունը: Տարվա ընթացքում ներկայացվող հաշվետվությունները հրապարակվում 

են հաշվետու ժամանակահատվածից հետո մեկ ամսվա ընթացքում: 

 ՖՆ-ն հրապարակում է նաև մանրամասն տարեկան և եռամսյակային 

հաշվետվություններ մակրոտնտեսական և հարկաբյուջետային վիճակագրության և 

փոխառությունների վերաբերյալ՝ արտաբյուջետային միջոցների ֆինանսական 

գործունեության վերաբերյալ եռամսյակային հաշվետվությունների հետ մեկտեղ: ՖՆ-ի 

կայքը նաև տրամադրում է եռամսյակային ամփոփ հաշվետվություններ տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների կողմից բյուջեի կատարման վերաբերյալ: 

Այնուամենայնիվ, այդ ամփոփ հաշվետվություններում չեն տրամադրվում տվյալներ 

աշխատավարձերի վճարման հետ կապված ծախսերի, կապիտալ ծախսերի, 

փոխատվության, փոխառության և ապառքների վերաբերյալ: 

 «Բյուջետային համակարգի մասին» օրենքով Կառավարությունից պահանջվում է 

պատրաստել տարեկան հաշվետվություն և այն մինչև հաջորդ հարկաբյուջետային տարվա 

                                                           
590  www.minfin.am/en/page/state_budget_report/. 
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մայիսի 1-ը ներկայացնել Ազգային ժողով591: Հաշվետվությունը պետք է պարունակի 

տեղեկություններ հարկաբյուջետային քաղաքականության և համապատասխան 

օրենսդրական ցանկացած փոփոխության վերաբերյալ, որն ազդել է պետական բյուջեի 

կատարման վրա, պետական բյուջեի դեֆիցիտի/հավելուրդի հիմնավորվածության և դրա 

համեմատական վերլուծության, կառավարության պահուստային ֆոնդից կատարված 

ծախսերի, արտաքին և ներքին պարտքերի և դրանց սպասարկման, ինչպես նաև պետական 

մարմինների կողմից թիրախներին հասնելու վերաբերյալ: 

 2017 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվության 

որակը պատշաճ է: Տարեկան հաշվետվությունը պարունակում է պետական բյուջեի 

կատարման մասին հիմնական հաշվետվություն՝ ծախսերի տնտեսական և գործառական 

դասակարգման, եկամուտների և պակասուրդի մասին հավելվածների հետ մեկտեղ: 

Հավելվածներով տրամադրվում են մանրամասն շեղումները բյուջեի նախնական 

հատկացումներից՝ հիմնական հաշվետվության մեջ ներկայացված բացատրություններով: 

Տարեկան հաշվետվությունը պարունակում է համապարփակ տեղեկություններ ոչ 

ֆինանսական կատարողականի վերաբերյալ, թեև դրանում առկա չեն ակտիվների և 

պարտավորությունների, այդ թվում՝ պետական երաշխիքների ու այլ պայմանական 

պարտավորությունների վերլուծություն և հաշվետվություն հարկաբյուջետային ռիսկերի 

վերաբերյալ: 

 Համաձայն «Բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 592՝ Հաշվեքննիչ պալատը 

պետք է տարեկան բյուջեի իրականացման վերաբերյալ իր եզրակացությունը, այդ թվում՝ 

տարեկան հաշվետվությամբ արտացոլված թվերի արժանահավատության գնահատականը 

և «Պետական բյուջեի մասին» օրենքով սահմանված պահանջների կատարման 

գնահատականը ներկայացնի Ազգային ժողով: 

 «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման 

մասին» նոր օրենքն ուժի մեջ է մտել 2015 թվականի հունվարի 1-ին: Օրենքով սահմանվում 

է, որ պետական բոլոր մարմինները կիրառում են Հայաստանի Հանրապետության 

հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտը (ՀՀՀՀՍ)593: ՀՀՀՀՍ-ն 

հիմնված է հաշվեգրման վրա, ինչպես նաև հիմնվում են հանրային հատվածի 

հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների վրա: ՀՀՀՀՍ-ն վերանայվում է, 

սակայն այժմ չի տրամադրում ԱՀՀ 2008-ին համապատասխանող տվյալներ: 

                                                           
591  «Բյուջետային համակարգի մասին» օրենք, 25-րդ հոդված: 

592  «Բյուջետային համակարգի մասին» օրենք, 25-րդ հոդված: 

593  «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» օրենք, 2-րդ հոդված: 
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 ՖՆ-ն, Ասիական զարգացման բանկի հետ համագործակցությամբ, վերջերս 

մեկնարկել է հարկաբյուջետային ռիսկերի դիտանցումը: Նախարարության 

համապատասխան հրամանը հաստատվել է 2017 թվականի օգոստոսին594: 

Հարկաբյուջետային ռիսկերի գնահատման ստորաբաժանումը պատասխանատու է ՊՁ-

ների, հանրային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների, վարկառու 

ընկերությունների, ինչպես նաև բյուջեից վարկեր, երաշխիքներ և սուբսիդիաներ ստացող 

հանրային-մասնավոր գործընկերությունների (ՀՄԳ-ներ) գործունեության  ռիսկերի 

գնահատման համար: Այնուամենայնիվ, դրա ընթացիկ լիազորությունները և մանդատը 

թույլ են: Համաձայն ՊՁ-ներից ստացված հաղորդումների՝ բացահայտված ռիսկերը 

ներառված են բյուջետային փաստաթղթերում (ՄԺԾԾ-ում և պետական բյուջեում) և 

ներկայացվել են Ազգային ժողով: Այնուամենայնիվ, գործընթացն ավարտվում է այս փուլում՝ 

առանց հաջորդող գործողությունների, և, հետևաբար, առանց ռիսկերի նվազեցման: 

 Այդ գործոնների լույսի ներքո, բյուջեի հաշվետվողականության և մանրամասն 

ուսումնասիրությունների թափանցիկությունը և համապարփակությունը գնահատող 

ցուցանիշի արժեքը 3 է: 

 

                                                           
594  ՖՆ-ի թիվ 448-Ա հրաման: 
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Բյուջեի հաշվետվողականության թափանցիկությունը և համապարփակությունը 

Այդ ցուցանիշով գնահատվում է, թե որքանո՞վ է կառավարությունը համապատասխան 

տեղեկությունների հրապարակման միջոցով դյուրացնում բյուջեի կատարման արտաքին 

դիտանցումը, ինչպես նաև այդ տեղեկությունների արժանահավատությունը, և թե արդյո՞ք 

դրանք օգտագործվում են արդյունավետորեն՝ հաշվետվողականություն ապահովելու 

համար: Բյուջեի՝ հրապարակված տեղեկությունների հիման վրա մանրամասն 

ուսումնասիրության աստիճանը նույնպես գնահատվում է: 

Ցուցանիշի ընդհանուր արժեքը  0 1 2 3 4 5 

Ենթացուցանիշները Միավորները 

Հրապարակված տեղեկությունների համապարփակությունը  

1. Կառավարության եկամուտների, ծախսերի և փոխառությունների 

վերաբերյալ տարվա ընթացքում ներկայացվող հաշվետվությունների 

որակը 

3/7 

2. Կառավարության տարեկան ֆինանսական հաշվետվության որակը 6/7 

3. Պետական ձեռնարկությունների, արտաբյուջետային միջոցների և 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների վերաբերյալ 

ներկայացվող տարեկան հաշվետվությունների որակը 

3/5 

4. Հաշվապահական հաշվառման ազգային ստանդարտների 

հստակությունը և համապատասխանությունը միջազգային 

ստանդարտներին 

2/4 

5. Բյուջեում հայտնաբերված հարկաբյուջետային ռիսկերի վերաբերյալ 

հաշվետվությունների առկայությունը 
0/1 

Մանրամասն ուսումնասիրությունը և վերահսկողությունը՝ օգտագործելով հրապարակված 

տեղեկությունները 

6.  Հանրային ֆինանսների օգտագործման վերաբերյալ տարեկան 

ֆինանսական հաշվետվության որակը 
3/3 

7. ԱԲՄ-ի կողմից խորհրդարան զեկույց ներկայացնելու ժամանակին 

լինելը 

2/2 

8. ԱԲՄ-ի զեկույցի մասին խորհրդարանական քննարկման ժամանակին 

լինելը 

3/3 

Ընդամենը595 22/32 

Տարվա ընթացքում հաշվետվությունների ներկայացումը լավ սահմանված է և 

հրապարակվում է, սակայն ամենամսյա և եռամսյակային հաշվետվություննրում առանձին 

գործակալությունների վերաբերյալ տեղեկությունները բացակայում են: Պետական բյուջեի 

կատարման վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունը համապարփակ և պատշաճ է: ՀՀՀՀՍ-ն 

լավ սահմանված է և գործուն է՝ չնայած նրան, որ դրանով դեռևս չեն տրամադրվում ԱՀՀ 2008-

                                                           
595  Միավորների փոխակերպման միջակայքերը՝ 0-7=0, 8-12=1, 13-17=2, 18-22=3, 23-27=4, 28-32=5։ 
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ին համապատասխանող տվյալներ: ՖՆ-ում Հարկաբյուջետային ռիսկերի գնահատման բաժնի 

ստեղծումը ողջունելի է, սակայն այդ բաժնի գործառույթները սահմանափակ են, իսկ դրա 

մանդատը՝ թույլ: 

 

Հիմնական առաջարկություններ 

Կարճաժամկետ (1–2 տարի) 

1) ՖՆ-ն պետք է բյուջեի կատարման մասին ամսական և եռամսյակային 

զեկույցներում ներառի առանձին գերատեսչությունների մասին տեղեկատվություն։  

2) ՖՆ-ն պետք է առնվազն տարեկան կտրվածքով տեղեկատվություն հրապարակի 

ապառքների վերաբերյալ։  

3) ՖՆ-ն պետք է ամրապնդի հարկաբյուջետային ռիսկերի հետագա վերահսկման 

մասով իր Հարկաբյուջետային ռիսկերի գնահատման բաժնի դերն ու լիազորությունները։  

Միջնաժամկետ (3–5 տարի) 

4) ՖՆ-ն պետք է թուլացնի մուտքային հսկողությունը՝ աջակցելու համար բյուջետային 

հաստատություններին՝ իրենց բյուջեների կատարման ընթացքում սահմանված 

նպատակների իրագործման հարցում։  

5) ՖՆ-ն պետք է «Բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում ծրագրային 

դասակարգումը վերանայելու մասով փոփոխություններ նախաձեռնի։  

6) ՖՆ-ն պետք է նախաձեռնի «Պետական պարտքի մասին» օրենքի վերանայում՝ ըստ 

ԱՀՀ 2008-ի պետական պարտքը սահմանելու մասով։ 
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Ներքին վերահսկողություն և աուդիտ 

Առանցքային պահանջ. Հանրային կառավարման նկատմամբ կիրառվում է ներքին 

հսկողության, այդ թվում՝ ներքին աուդիտի քաղաքականություն: 

Այս առանցքային պահանջի ներքո Հայաստանի կատարողականի գնահատման 

ցուցանիշների արժեքները ներկայացված են ստորև: 

 

Ցուցանիշները 0 1 2 3 4 5 

Ներքին հսկողության համար իրավական դաշտի 

համապատասխանությունը և դրա գործունեությունը գործնականում 

 
 

    

Ներքին աուդիտի գործառնական շրջանակի 

համապատասխանությունը և դրա գործունեությունը գործնականում 

  
 

   

Պայմանական նշան.       Ցուցանիշի արժեքը 

 

Սկզբունքների վերլուծություն 

Սկզբունք 6. Ներքին վերահսկողության գործառնական շրջանակը սահմանում է 
պատասխանատվությունները և լիազորությունները, իսկ դրա կիրառումն իրականացվում է 
պետական բյուջետային մարմինների կողմից՝ ներքին վերահսկողության ընդհանուր 
քաղաքականությանը համապատասխան։ 

 ՖԿՀ-ն կանոնակարգվում է բազմաթիվ օրենքներով, որոնցով սահմանվում են 

կառավարման կազմակերպչական կառուցվածքները և հաշվետվողականության 

մեխանիզմները, ինչպիսիք են «Բյուջետային համակարգի մասին», «Գանձապետական 

համակարգի մասին», «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական 

հաշվառման մասին» և «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքները։ 

Այնուամենայնիվ, ՖԿՀ-ի հատուկ իրավական դաշտ առկա չէ, թեև դրա մշակումը 2010-2014 

թթ. ՖԿՀ ռազմավարության մասն էր։ 2011 թվականին, օգտագործելով արտաքին 

աջակցությունը, մշակվեց ՖԿՀ-ի մասին օրենք, սակայն այն չընդունվեց: ՖՆ-ի և Շվեդիայի 

ֆինանսական կառավարման ազգային մարմնի միջև ԵՄ թվինինգ ծրագրի ընթացքում596, 

որը հիմնականում կենտրոնանում էր կառավարչական հաշվետվողականության ներդրման 

վրա, 2011 թվականի ՖԿՀ-ի մասին օրենքի նախագիծը փոփոխվեց, և մշակվեց ներքին 

հսկողության բաղադրիչների վերաբերյալ ենթաօրենսդրական ակտ։ Այնուամենայնիվ, 

դրանք նույնպես չեն ընդունվել։ 

                                                           
596  «Հայաստանի Հանրապետությունում նոր համակարգերի գործառնական դերի իրագործման հարցում պետական 

ֆինանսական ներքին հսկողության (ՊՖՆՀ) կանոնակարգային և ինստիտուցիոնալ շրջանակի ամրապնդումը և 

աջակցությունը Ներդաշնակեցման կենտրոնական բաժնին», սեպտեմբեր 2014թ.-սեպտեմբեր 2016թ.։ 
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 2016 թվականին ՖԿՀ ռազմավարությունը վերանայվեց597: Դրանով հանգել են այն 

եզրակացությանը, որ ՖԿՀ-ի վերաբերյալ գործող օրենսդրական ակտերով միշտ չէ, որ 

հաշվի են առնվում ՖԿՀ-ի ընդհանուր արդյունավետությանը և գործունեությանն առնչվող 

խնդիրները, իսկ ՖԿՀ-ին առնչվող բոլոր խնդիրները համակցող ընդհանուր օրենքը 

բացակայում է։ Ռազմավարությամբ փորձ է արվում 2018 թվականին մի շարք 

գործողությունների միջոցով ստեղծել ՖԿՀ արդյունավետ համակարգ, ինչպիսիք են ՖԿՀ-ն 

ներդնելու մեթոդաբանության մշակումը և այն առնվազն երկու հանրային ոլորտի 

կազմակերպություններում փորձնական գործարկումը, ՖԿՀ հասկացության վերանայումն 

ու հստակեցումը և փորձնական գործարկված մեթոդաբանության հիման վրա նոր օրենքի 

մշակումը։ Ծրագրված է, որ 2019 թվականին ՖԿՀ-ի մասին օրենքն ընդունելուց հետո այն 

կիրականացվի 2019-2020 թվականներն ընկած ժամանակահատվածում598: 

 Նախարարությունների և դրանց ենթակա կազմակերպությունների միջև 

հաշվետվողականության մեխանիզմներն արդյունավետ չեն: Ենթակա 

կազմակերպություններից չի պահանջվում նախապատրաստել առանձին տարեկան 

ծրագիր, այլ դրանք միայն օժանդակություն են ցուցաբերում նախարարությունների 

ծրագրերին: Արդյունքում, առկա է ենթակա կազմակերպություններին հատուկ 

նպատակների և թիրախների բացակայություն, իսկ նախարարությունները սովորաբար 

դիտանցում չեն իրականացնում գործնականում ենթակա կազմակերպությունների 

հիմնական կատարողականի նկատմամբ։ Դրա հետևանքով պետական կառավարման մեծ 

մասը գործում է առանց կատարողականի արդյունավետ դիտանցման։ 

 2017 թվականին արտաքին փորձագետներն իրականացրել են ՖԿՀ-ի ընթացիկ 

համակարգի բացերի վերլուծություն599, որով համակարգում հայտնաբերվել են բազմաթիվ 

խնդիրներ։ Կառավարչական հաշվետվողականություն մշակված չէ: Հինգ կառույցների 

վերլուծությունների հիման վրա պարզվել է, որ մի շարք այնպիսի գործընթացներ և 

ընթացակարգեր ստորագրելու լիազորության պատվիրակման շրջանակ, ինչպիսիք են 

փոքրածավալ գնումները, աշխատակազմի արձակուրդի դիմումների ստորագրումը և 

հանրության կողմից տեղեկությունների պահանջները, առկա չէ։ Որոշումների կայացումը 

խիստ կենտրոնացված է, քանի որ ամենօրյա որոշումների մեծ մասը պետք է պաշտոնապես 

ընդունվեն գլխավոր քարտուղարի, նախարարի տեղակալի կամ նախարարի կողմից։ 

                                                           
597  2016-2020 թվականների ՀՖԿ ռազմավարություն։ 

598  2016-2020 թվականների ՀՖԿ ռազմավարություն։ 

599  Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերություն (ԳՄՀԸ), ՖՀԿ բացերի վերլուծություն. Հայաստանի 

Հանրապետության հանրային հատվածում ներքին հսկողության ընթացիկ համակարգի ստատուս քվոն, 2017 

թվականի նոյեմբեր։ 
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 Ռիսկերի կառավարման նկատմամբ կանոնավոր և փաստաթղթավորված 

մոտեցում առկա չէ։ Առաջին օղակի կառավարիչները ռիսկերի մասին զեկուցում են միայն 

ՆԱ ստորաբաժանումներին, որոնք ստացված տեղեկությունները համախմբում են ռիսկերի 

մատրիցայի՝ աուդիտի ծրագրման իրենց սեփական նպատակներով։ 

 Բացերի վերլուծությամբ նաև դիտարկվել է, որ առաջին օղակի կառավարիչները 

ֆինանսական կառավարումը (և ֆինանսական հսկողությունը) ընդհանրապես համարում 

են ֆինանսական վարչությունների պարտականությունը: Ֆինանսական վարչությունները և 

հսկողության ու դիտանցման վարչությունները առաջին օղակի կառավարիչներին դեռևս չեն 

տրամադրում լայնածավալ օժանդակության գործառույթ: Ընդհանուր առմամբ, 

փորձագետները հանգել են այն եզրակացությանը, որ կառույցներն առկա են միայն թղթի 

վրա, սակայն անհրաժեշտ է ստեղծել ՖՀԿ-ի մասին տեղեկացվածություն, և որ 2019 

թվականին ծրագրի բյուջետավորումը ներդնելով, անհրաժեշտ է կառավարչական 

խնդիրների, պարտականությունների և հաշվապահական հաշվառման մասով 

պարտականությունների փոփոխություն։ Բացերի վերլուծության հիման վրա տեղացի 

փորձագետի կողմից մշակվել է ՖԿՀ ձեռնարկ, որի փորձնական ներդրումը  հանրային 

ոլորտի կազմակերպություններում կմեկնարկի մինչև 2018 թվականի ավարտը600:  

 Գործող օրենսդրությամբ առաջին կարգի բյուջետային կազմակերպություններից չի 

պահանջվում ՖՆ-ի ՀՖԿ մեթոդաբանության վարչությանը զեկուցել ներքին հսկողության 

իրականացման առաջընթացի վերաբերյալ։ Հետևաբար, ՖՆ-ն տեղեկատվություն չունի 

հանրային կառավարման շրջանակներում ներքին հսկողության զարգացման ընթացիկ 

իրավիճակի վերաբերյալ։ ՀՖԿ մեթոդաբանության վարչությունը 2016-2020 թվականների 

ՀՖԿ ռազմավարության մեջ նախատեսված գործողությունների իրականացման վերաբերյալ 

միայն տարեկան զեկուցում է Կառավարությանը։ 

 Համաձայն ՖՆ-ի՝ «Բյուջետային համակարգի մասին» օրենքով առաջին կարգի 

բյուջետային կազմակերպությունների կառավարումը և բյուջետային կառուցվածքները 

համապատասխանեցված են601։ Այնուամենայնիվ, մենք չենք կարողացել հաստատել, որ 

դրանք հստակորեն համապատասխանեցված են602:  

 2010 թվականին ներդրվել է «Հաճախորդ-գանձապետական համակարգ» 

համակարգը, որը հնարավոր է դարձնում գանձապետական հաշիվների առցանց 

կառավարումը: Հաճախորդը կարող է անկախորեն ներմուծել բյուջետային ծրագրի 

                                                           
600  Տեղեկությունները՝ ՖՆ-ի ՀՖԿ մեթոդաբանության վարչության։ 

601  «Բյուջետային համակարգի մասին» օրենք, 16-րդ հոդված: 

602  Տրամադրվել են ոչ բավարար տվյալներ։ 
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նախահաշիվը, ֆինանսական հանձնառությունների ժամանակացույցը, պայմանագիրը, 

քաղվածքը կամ հավաստագիրը, բյուջեի ներկայացման կամ վճարային փաստաթղթերը, 

որոնցով առցանց գնահատվում է այդ փաստաթղթերի համապատասխանությունն 

օրենսդրությանը և ֆինանսական հանձնառությունները գրանցվում կամ մերժվում են։ 

Պետական բյուջեի ծախսերի ֆինանսավորման գործընթացն ամբողջովին 

համակարգչայնացվել է 2012-2013 թվականներին, ինչը բարձրացրել է գործառույթների 

արդյունավետությունը և ճշգրտությունը, ինչպես նաև հաշվետվողականությունը և 

ռեսուրսների կառավարումը603: «Գանձապետական համակարգի մասին» 2001 թվականի 

օրենքով604 սահմանվում են պետական հաստատությունների ֆինանսական գործունեության 

և պետական ու հանրային բյուջեների կատարման ակնկալվող հսկողությունը, իսկ 2018 

թվականի բյուջեի ընթացակարգով605 սահմանվում է, թե ինչպես են հաշվի առնվելու 

վճարումները և վերջնաժամկետները։ Ուստի, գանձապետական համակարգն ապահովում է 

հսկողություն՝ ապահովելու համար, որ ֆինանսական հանձնառություններ հնարավոր լինի 

ստանձնել միայն երբ հասանելի են և՛ բյուջեն, և՛ ֆինանսավորումը։ 2017 թվականին այդ 

հսկողությունները գործադրվել են ապառքները կանխելու համար։ 

 Զգալի թվով առաջին կարգի բյուջետային կազմակերպություններ (60) զեկուցում են 

անմիջապես Խորհրդարանին: Այդ կատեգորիայում 36 կազմակերպություններ 

նախարարություններ կամ սահմանադրական մարմիններ չեն606: 

 Բյուջետային կազմակերպություններն ամեն ամիս ՖՆ-ին հաշվետվություն են 

ներկայացնում հիմնական ներդրումային ծրագրերի արժեքի վերաբերյալ607, սակայն չկա 

ապացույց առ այն, որ դրանք հաշվետվություն են ներկայացնում այդ ծրագրերի ֆիզիկական 

առաջընթացի վերաբերյալ: 

 ՖՆ-ի Բյուջեների կատարման հաշվետվությունների վարչությունը 

պատասխանատու է ազգային բյուջետային միջոցների մասով շեղումների վերաբերյալ 

հաշվետվությունների ներկայացումը և հետագա քայլերի ձեռնարկումն ուղղորդելու և 

համակարգելու համար: Այնուամենայնիվ, առաջին կարգի բյուջետային 

կազմակերպություններ համար առկա չեն խախտումների և խարդախության կասկածելի 

                                                           
603  2016-2020 թվականների ՀՖԿ ռազմավարություն, Հավելված 1, 4.4-րդ պարբերություն։ 

604  «Գանձապետական համակարգի մասին» օրենք, 17-րդ հոդված: 

605  Կառավարության թիվ 706 հրաման: 

606  Տվյալները տրամադրվել են ՖՆ-ի կողմից: 

607  Վարկային ֆինանսավորման ծրագրերի կառավարման կենտրոնների կանոնակարգ, 1998թ.: 
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դեպքերի վերաբերյալ զեկուցելու ընթացակարգեր և, հետևաբար, այն խախտումների թիվը, 

որոնց մասին զեկուցվել է, հասանելի չէ608: 

 Արդյունավետ կարգավորիչ դաշտ առկա չլինելու, ներքին հսկողության 

զարգացման սահմանափակ կատարման և դիտանցման բացակայության հետևանքով 

ներքին հսկողությունը գնահատող ցուցանիշի արժեքը 1 է: 

                                                           
608  Տեղեկությունները տրամադրվել են ՖՆ-ի կողմից: 
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Ներքին հսկողության իրավական դաշտի համապատասխանությունը և դրա գործունեությունը 

գործնականում609 

Այս ցուցանիշով գնահատվում է ներքին հսկողության գործառնական շրջանակի 

(ֆինանսների կառավարում և հսկողություն) ստեղծման աստիճանը քաղաքականության և 

ռազմավարական բովանդակության, կարգավորիչ դաշտի և վերանայման ու 

հաշվետվությունների ներկայացման մեխանիզմների առումով: 

Ցուցանիշով նաև գնահատվում են ներքին հսկողության համակարգերի գործնականում 

իրականացման աստիճանը բյուջետային մարմիններում և նախարարությունների ու դրանց 

ենթակա մարմինների միջև և անմիջական արդյունքները՝ նախարարությունների և ենթակա 

մարմինների միջև բարելավված կառավարչական պատասխանատվության և կառավարման 

մասով կարգադրությունների առումով: 

Ցուցանիշի ընդհանուր արժեքը  0 1 2 3 4 5 

Ենթացուցանիշները Միավորները 

1. Ներքին հսկողության զարգացմանն ուղղված քաղաքականության 

առկայությունը 
4/6 

2. Ներքին հսկողության կարգավորիչ դաշտի ամբողջականությունը 0/5 

3. Ներքին հսկողության տարեկան վերանայման և դրա վերաբերյալ 

հաշվետվությունների ներկայացման համապարփակությունը և 

կանոնավորությունը 

0/5 

4. Այն առաջին կարգի բյուջետային մարմինների թիվը, որոնք ո՛չ 

նախարարություններ են, ո՛չ սահմանադրական մարմիններ 

0/3 

5. Կառավարման և բյուջետային մարմինների միջև 

համապատասխանությունը (%) 

0/3610 

6. Ծախսերի առավելագույն շեմից վեր հանձնառություններից խուսափելու 

մասով հսկողության արժանահավատությունը 

2/2 

7. Հիմնական ներդրումային ծրագրերի ընդհանուր ծախսերի և ֆիզիկական 

առաջընթացի վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացման 

առկայությունը 

0/2 

8. Պետական մարմինների կառավարչական հաշվետվողականության 

հիմնական մեխանիզմների արդյունավետությունը 

0/4 

9. Որոշումներ կայացնելու լիազորության պատվիրակումը 

նախարարությունների միջև 

1/4 

10. Ռիսկերի կառավարման գործընթացների կանոնավորությունը և 

ամբողջականությունը 

0/3 

11. Խախտումների վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացման 

առկայությունը 

0/2 

Ընդամենը611  7/39 

                                                           
609  Ազգային օրենքներում և ռազմավարություններում, ինչպես նաև ԵՄ-ին անդամակցելու վերաբերյալ 

բանակցությունների 32-րդ գլխի հետ կապված փաստաթղթերում սահմանվում է նաև որպես ֆինանսական 

կառավարում և հսկողություն (ՖԿՀ): 

610  Տվյալ արժեքը ստացվող ոչ բավարար տվյալների հետևանք է 

611  Միավորների փոխակերպման միջակայքերը՝ 0-6=0, 7-13=1, 14-20=2, 21-27=3, 28-34=4, 35-39=5։ 
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ՖԿՀ-ի համար կոնկրետ իրավական դաշտ և գործառնական շրջանակ առկա չեն: 

Բացակայում են ֆինանսների կառավարման այնպիսի կարևոր գործիքներ, ինչպիսիք են 

որոշումներ կայացնելու լիազորության պատվիրակումը և ռիսկերի կանոնավոր 

կառավարումը: Հանրային կառավարման մեջ ՖԿՀ-ի զարգացման ընթացիկ իրավիճակը չի 

դիտանցվում պարբերաբար: 2016-2020 թվականների ՀՖԿ ռազմավարությունը ներառում է 

ՖԿՀ-ի դաշտի և կազմակերպչական մակարդակում դրա կիրառության զարգացմանն ուղղված 

միջոցներ: 

Սկզբունք 7. Ներքին աուդիտի գործառնական շրջանակը համապատասխանում է 
միջազգային ստանդարտներին և կանոնավոր կերպով կիրառվում է կառավարական 
մարմինների կողմից։ 

 «Ներքին աուդիտի մասին» օրենքով612 (ՆԱ-ի մասին օրենք) ապահովվում է ամուր 

իրավական դաշտ ՆԱ-ի զարգացման համար: ՆԱ-ի մասին օրենքով սահմանվում են 

կենտրոնական և տեղական կառավարման մարմիններում ՆԱ-ի մանդատի, գործողության 

շրջանակի, իրավասության, պատասխանատվության և հաշվետվողականության հետ 

կապված հարաբերությունները: Օրենքով սահմանվում է ՆԱ-ի աշխատանքի գրեթե 

անսահմանափակ գործողության ոլորտ՝ նշվելով, որ ՖԿՀ-ի ոլորտում իրականացվող բոլոր 

գործողությունները ենթակա են ՆԱ-ի վերանայման613:  

 ՆԱ-ի կանոնադրությունները նախապատրաստվել և հաստատվել էին մարմնի 

ղեկավարի կողմից՝ ընտրանքային կարգով ընտրված կազմակերպությունների համար՝ 

ֆինանսների նախարարի 2012 թվականի հրամանով614 հաստատված ձևանմուշներին և 

ուղենիշներին համապատասխան: Կանոնադրությունները ներառում են հաշվեքննության 

այն օբյեկտների ցանկը, որոնց ՆԱ-ին թույլատրված է հաշվեքննել («հաշվեքննության 

տարածք»): Դա ենթադրում է, որ վերակազմավորումների դեպքում հարկավոր կլինի 

կանոնադրությունները համապատասխանեցնել նոր կազմակերպչական մարմիններին: 

Ուսումնասիրության ենթարկված ընտրանքի դեպքում, այնուամենայնիվ, 

կանոնադրությունները պարբերաբար չեն թարմացվել: 

 Թեև ՆԱ-ի գործառական անկախությունը մեծապես երաշխավորված է, դրա 

ֆինանսական անկախությունը երաշխավորված չէ: Հաշվեքննության առաջադրանքները չեն 

ֆինանսավորվում, և եթե դրանք պահանջում են գործնական ուղևորություն, ապա 

աշխատակազմի ղեկավարը պետք է լիազորի այն: 

                                                           
612  2010 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ ՀՕ-17-Ն օրենքը «Ներքին աուդիտի մասին»: 

613  ՆԱ-ի մասին օրենք, Գլուխ 2, 4-րդ հոդված: 

614  Ֆինանսների նախարարի հրաման «Ներքին աուդիտի կանոնակարգի օրինակելի ձևը և դրա կազմման կարգի 

առանձնահատկությունները հաստատելու մասին»: 
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 2017 թվականին առկա են եղել ընդհանուր թվով 233 ՆԱ գործող 

գործառնություններ615: ՆԱ-ի բաժիններ են ստեղծվել հանրային կառավարման 54 

մարմիններում և տեղական ինքնակառավարման 43 մարմիններում: 136 համայնքներում 

ՆԱ-ի գործառույթն արտապատվիրվել է մասնավոր կազմակերպություններին: ՀՖԿ 

մեթոդաբանության վարչությունը տեղեկություններ չունի, թե ՆԱ-ի քանի գործառույթ պետք 

է առկա լինի համաձայն Ներքին աուդիտի մասին օրենքի, այլ կերպ ասած՝ չկան 

տեղեկություներ, թե քանի կառույցներում են արդեն ստեղծվել ներքին աուդիտի 

ստորաբաժանումներ616: Առկա են ՆԱ բաժիններ ստեղծելու չափորոշիչներ617: 

Նախարարությունները պետք է ունենան ՆԱ բաժիններ՝ բաղկացած առնվազն երեք 

հաստիքային աշխատակցից, իսկ հասարակական այլ կազմակերպությունները պետք է 

ունենան ՆԱ բաժիններ՝ բաղկացած առնվազն երկու հաստիքային աշխատակցից: 15 000-ից 

ավելի բնակիչներ ունեցող համայնքները պետք է ունենան երկու հաստիքային 

աշխատակից, իսկ այլ համայնքները պետք է ունենան մեկ հաստիքային աշխատակից կամ, 

փոխադարձ համաձայնությամբ, ՆԱ-ի գործառույթները կարող են իրականացվել վերադաս 

մարմնի կամ այլ համայնքի ՆԱ բաժնի կողմից: ՆԱ-ի համակարգի մասով տարեկան 

զեկույցը618 չի ներառում տեղեկատվություն այն մասին, թե արդյո՞ք ՆԱ ստեղծված բոլոր 

բաժիններն էլ համապատասխանում են չափորոշիչներին, սակայն ընտրանքային 

սկզբունքով ընտրված կազմակերպություններում իրականացված ուսումնասիրությունները 

ցույց են տվել, որ ՆԱ բոլոր բաժինները համապատասխանում են այդ պահանջներին: 2017 

թվականին եղել են 50 համայնքներ, որտեղ ՆԱ բաժին ստեղծված չի եղել և ՆԱ-ի 

գործառույթներ չեն արտապատվիրվել619: 

 ՆԱ-ի հետագա զարգացումը ղեկավարվում է 2016-2020 թվականների ՀՖԿ 

ռազմավարությամբ: Հիմնական նպատակներն են ներքին աուդիտորների մասնագիտական 

հմտությունների կատարելագործումը և ՆԱ-ի մեթոդաբանության վերանայումը: Դրան 

հասնելու ուղղված գործողությունները ներառում են կարողությունների զարգացման 

ծրագրի մշակում, աուդիտորների շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման 

ծրագրերի վերանայում, աուդիտի աշխատանքի կառավարման վերաբերյալ հետադարձ 

կապի արդյունավետության բարելավում և ներքին ու արտաքին աուդիտի միջև 

                                                           
615  Հայաստանի Հանրապետության հանրային հատվածի Ներքին Աուդիտի համակարգի վերաբերյալ 2017 թվականի 

զեկույց՝ 2010 թվականի ՆԱ-ի մասին օրենքի 13.4-րդ հոդվածի համաձայն: 

616  Տեղեկությունները տրամադրվել են ՀՖԿ մեթոդաբանության վարչության կողմից: 

617  Ֆինանսների նախարարի 2013 թվականի փետրվարի  23-ի թիվ 165-Ն հրաման «Ներքին աուդիտի ստորաբաժանմանը 

և Ներքին աուդիտի կոմիտեին ներկայացվող հիմնական պահանջները սահմանելու մասին»: 

618  Հայաստանի Հանրապետության հանրային հատվածի Ներքին Աուդիտի համակարգի վերաբերյալ 2017 թվականի 

զեկույց՝ 2010 թվականի ՆԱ-ի մասին օրենքի 13.4-րդ հոդվածի համաձայն: 

619  Նույն տեղում: 
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համագործակցություն: Գործողությունների ծրագրով620 նախատեսված բոլոր 

գործողությունները պետք է ղեկավարվեն ՀՖԿ մեթոդաբանության վարչության կողմից, այլ 

ոչ թե ՆԱ-ի բաժինները և դրանց կազմակերպությունները ներգրավելով: ՀՖԿ 

ռազմավարության621 առաջընթացին վերաբերյալ պաշտոնական հաշվետվությունը ցույց է 

տալիս, որ 2016 և 2017 թվականների համար ծրագրված չորս գործողություններից երեքն 

ավարտին են հասցվել: 

 Ներքին աուդիտորներն իրենց աշխատանքում ղեկավարվում են ՆԱ-ի մանրամասն 

ձեռնարկով622, որով պահանջվում է ռիսկահեն ծրագրում և խրախուսվում է համակարգահեն 

հաշվեքննությունը: Այն ներառում է այնպիսի ընդարձակ ձևանմուշ փաստաթղթեր, 

ինչպիսիք են աուդիտի կանոնակարգերը, աուդիտի ծրագրերը և աուդիտի աշխատանքային 

փաստաթղթերը՝ աշխատակազմին իրենց աշխատանքի մեջ ղեկավարելու համար: 

Ձեռնարկը կիրառվում է ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգի (ԱՏՀ) միջոցով, 

որը մշակվել է տեղական մակարդակով: Ծրագրային ապահովումը պարունակում է 

«հաշվեքննության տարածքի» գրանցամատյան, իսկ ռիսկերի միավորների հաշվարկը 

ներմուծվում են համակարգում: Աուդիտի ծրագիրը, աուդիտի աշխատանքային ծրագիրը, 

աուդիտի աշխատանքային փաստաթղթերը և հաշվետվությունները բոլորը միմյանց հետ 

կապված են ԱՏՀ-ի միջոցով: Այն ԱՖԿ մեթոդաբանության վարչությանն ընձեռում է ՆԱ-ի 

գործողությունները հանրային բոլոր մարմիններում համակարգելու հնարավորություն: 

Գործնականում աուդիտորներն ԱՏՀ-ն ոչ ճկուն են համարում, իսկ թղթի վրա աշխատելն՝ 

ավելի պրակտիկ623: Օրինակ, եթե աուդիտի ծրագիրը պետք է փոփոխվի տարվա 

ընթացքում, ապա ամբողջ ծրագիրը պետք է ջնջվի, իսկ նորը՝ ներդրվի: 2017 թվականին 

դոնորների աջակցությամբ մշակվել է համակարգերի վրա հիմնված հաշվեքննության 

ձեռնարկ624: 

                                                           
620  Հանրային ֆինանսների կառավարման համակարգի բարեփոխոււմների Գործողությունների ծրագիր 2016-2020թթ., ՀՀ 

Կառավարության նիստի արձանագրային որոշում թիվ 6, փետրվարի 18 2016թ.  

621  Ֆինանսների նախարարի հաշվետվությունը «Բավարար առաջընթաց հանրային ֆինանսների կառավարման (ՀՖԿ) 

բարելավման ծրագրի իրականացման հարցում»: 

622  Ֆինանսների նախարարի 2012 թվականի փետրվարի  17-ի թիվ 143-Ն հրաման «Հայաստանի Հանրապետության 

հանրային հատվածի ներքին աուդիտի ձեռնարկների և ներքին աուդիտի կանոնակարգի մշակման ուղեցույցները 

հաստատելու մասին»: 

623  ՆԱ ստորաբաժանումների կողմից՝ ընտրանքային կարգով ընտրված կազմակերպությունների հետ հետադարձ կապի 

ապահովումը: 

624  Ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի օգոստոսի 3-ի թիվ 711-Ա ձեռնարկ «Հանրային ֆինանսների կառավարումը 

Հարավային Կովկասում»: 
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 Ներքին աուդիտորները պետք է հետևեն ՖՆ-ի պարտադիր լիցենզավորման 

ծրագրին625: Որակավորվող ներքին աուդիտորների թիվն անընդհատ աճում է, և նրանց 88%-

ն ունի ազգային կամ միջազգային լիցենզիա: 

Աղյուսակ 4. Ներքին աուդիտորների թիվը 

 2015 2016 2017 

Ընդամենը  284 285 292 

Որակավորված  224 245 258 

Վերապատրաստում անցնող 60 40 34 

Աղբյուրը՝ Հայաստանի Հանրապետության հանրային հատվածի Ներքին Աուդիտի համակարգի 

վերաբերյալ 2017 թվականի զեկույց՝ 2010 թվականի ՆԱ-ի մասին օրենքի 13.4-րդ հոդվածի համաձայն: 

 Որակավորված ներքին աուդիտորները նաև պարտավոր են մասնակցել տարեկան 

առնվազն 30 ժամ տևողությամբ վերապատրաստման, որից հետո նրանք պետք է թեստ 

հանձնեն: Եթե աուդիտորները տարվա ընթացքում չեն մասնակցում պարտադիր 

վերապատրաստմանը կամ չեն կարողանում հաղթահարում թեստը, ապա համարվում է, որ 

նրանք ձախողել են թեստը, իսկ նրանց լիցենզիան անվավեր է դառնում626: Այն, որ 

վերապատրաստման մասնակիցները թեստավորվում են և թեստերը ձախողելու դեպքում 

կարող են կորցնել իրենց լիցենզիան, շատ անսովոր է և դեմ է շարունակական 

մասնագիտական զարգացման ոգուն: 

 ՀՖԿ մեթոդաբանության վարչությունը չի կազմակերպում կանոնավոր 

հանդիպումներ ՆԱ բաժինների ղեկավարների հետ: Ցանկացած պահի ներքին 

աուդիտորները, նախատեսված ընթացակարգերի համաձայն (նամակներ ուղարկելով 

լիազոր ատյաններին),  կարող են բարձրացնել իրենց հուզող տարբեր հարցեր 

մեթոդաբանության, ընթացակարգերի, իրավունքների կամ պարտավորությունների հետ 

կապված:  ՆԱ բաժինների ղեկավարները հանդիպում են միայն այն դեպքում, երբ 

դոնորները կազմակերպում են աշխատանքային հանդիպումներ: 

 ՆԱ ստանդարտներով627 և ՆԱ ձեռնարկով628 քննարկվում են որակի հսկողությանը և 

ապահովմանը ներկայացվող պահանջները: Կառավարության «ՆԱ-ի աշխատանքների 

                                                           
625  ՀՀ կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 13-ի թիվ 176-Ն որոշում «Ներքին աուդիտորի որակավորման կարգը և 

հանրային հատվածում ներքին աուդիտ իրականացնելու համար պետական կազմակերպություններին ներկայացվող 

հիմնական պահանջները հաստատելու մասին»: 

626  Ֆինանսների նախարարի 2014 թվականի օգոստոսի 21-ի թիվ 541-Ն հրաման «Ներքին աուդիտորների շարունակական 

մասնագիտական վերապատրաստման կարգը հաստատելու մասին»: 

627  Ֆինանսների նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 8-ի թիվ 974-Ն հրաման «Հայաստանի Հանրապետության ներքին 

աուդիտի մասնագիտական գործունեության ստանդարտների կիրառման մեթոդական ցուցումները հաստատելու 

մասին», Գլուխ 1: 
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որակի հսկողության և ապահովման մասին» 2013 թվականի որոշմամբ629 կարգավորվում են 

ՀՖԿ մեթոդաբանության վարչության կողմից ՆԱ ստորաբաժանումներում որակի 

հսկողությունը և արտաքին որակի ապահովումը: ՆԱ-ի աշխատանքի բարձր որակն 

ապահովելու հարցում չափազանց կարևորվում են ստանդարտները, և յուրաքանչյուր ՆԱ 

ստորաբաժանում պետք է ունենա գործող որակյալ ծրագիր՝ բաղկացած ընթացիկ 

վերահսկողությունից, պարբերական ներքին որակի գնահատումից և պարբերական անկախ 

արտաքին գնահատումից: ՀՖԿ մեթոդաբանության վարչության կողմից ՆԱ 

ստորաբաժանումների արտաքին խորհրդատուների վերլուծությունը մշակման փուլում է և 

Համաշխարհային Բանկի ծրագրի աջակցությամբ փորձարկվում է երկու 

կազմակերպություններում: Ստորև ներկայացված ենթացուցանիշի արժեքն արտացոլում է 

այն փաստը, որ այս նախագիծը դեռևս չի ավարտվել, և որ մինչ այժմ ստուգում անցել է թվով 

հինգից քիչ կազմակերպություն: 

 ՆԱ բոլոր ստորաբաժանումները պետք է կազմեն ռազմավարական և տարեկան 

ծրագրեր՝ օգտագործելով ԱՏՀ-եր630: Ընտրանքային կարգով ընտրված 

կազմակերպություններում իրականացված ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ այս 

ծրագրերի ձևը և բարդության աստիճանը, թեև ոչ ամբողջությամբ, սակայն 

համապատասխանում են ազգային օրենսդրության պահանջներին: Դրանք բոլորը 

ներառում են ռիսկերը, սակայն չեն ընդգրկում աուդիտների նպատակը, շրջանակը և 

տեսակը: 

 2016-2020 թվականների ՀՖԿ ռազմավարության նպատակն է համակարգահեն 

հաշվեքննության միջոցով բարելավել ՆԱ-ի աշխատանքը՝ շեշտը դնելով ոչ թե գործարքների 

վրա հիմնված հաշվեքննության միջոցով աշխատանքի կատարողականի վրա, այլ ավելի 

շուտ ներքին հսկողության համակարգերի արդյունավետության: Ստորև ներկայացված 

աղյուսակում631 նշվում է, որ 2016 և 2017 թվականներին 2015 թվականի համեմատ 

ավանդական դարձած համապատասխանության հաշվեքննության թիվը զգալիորեն նվազել 

է: Այնուամենայնիվ, համակարգահեն հաշվեքննությունների թիվը չի ավելացել նույն չափով: 

                                                                                                                                                                                         
628  Ֆինանսների նախարարի 2012 թվականի փետրվարի  17-ի թիվ 143-Ն հրաման «Հայաստանի Հանրապետության 

հանրային հատվածի ներքին աուդիտի ձեռնարկների և ներքին աուդիտի կանոնակարգի մշակման ուղեցույցները 

հաստատելու մասին»: 

629  ՀՀ կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 8-ի թիվ 896-Ն որոշում «Կազմակերպությունների ներքին աուդիտի 

որակի երաշխավորման նպատակով կազմակերպության գործունեության հետ չառնչվող անձանց կողմից 

կազմակերպության ներքին աուդիտի համակարգի գնահատումների իրականացման, ինչպես նաև ստուգում 

իրականացնող մարմինների և արտաքին աուդիտի մարմնի հետ ներքին աուդիտի համագործակցության կարգերը 

հաստատելու մասին»: 

630  ՆԱ ձեռնարկ, Գլուխներ 2200 և 2300: 

631  Հայաստանի Հանրապետության հանրային հատվածի Ներքին Աուդիտի համակարգի վերաբերյալ 2017 թվականի 

զեկույց՝ ՆԱ-ի մասին օրենքի 13.4-րդ հոդվածի համաձայն: 
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Սա կարող է վկայել այն մասին, որ հաշվեքննությունների նոր տեսակներն ավելի շատ 

ժամանակ են պահանջում՝ բարձրորակ աուդիտորական հաշվետվություն ներկայացնելու 

համար: Ընտրանքային կարգով ընտրված կազմակերպություններում ներկայացվել են 

միայն ավանդական համապատասխանության հաշվեքննություններ: 

Աղյուսակ 5. Իրականացվող հաշվեքննությունների տեսակները 

 
2015 2016 2017 

Համակարգերի գնահատման հաշվեքննություն 714 720 655 

Կատարողականի հաշվեքննություններ 26 66 52 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հաշվեքննություններ 2 3 5 

Համապատասխանության ավանդական հաշվեքննություններ  637 289 265 

Աղբյուրը՝ Հայաստանի Հանրապետության հանրային հատվածի Ներքին Աուդիտի համակարգի 

վերաբերյալ 2017 թվականի զեկույց՝ 2010 թվականի ՆԱ-ի մասին օրենքի 13.4-րդ հոդվածի համաձայն: 

 ՆԱ ձեռնարկով սահմանվում են ընթացակարգեր ՆԱ ստորաբաժանումների 

համար, որոնց պետք է հետևել632 աուդիտորների հետ համաձայնեցված 

առաջարկություններն իրականացնելիս: Ուղեցույցը հստակ սահմանում է, որ որոշ 

առաջարկությունների իրականացումն ավելի երկար ժամանակ է պահանջում, քան այլ 

առաջարկությունների իրականացումը, այդ իսկ պատճառով ժամկետներն ավելի շուտ 

պետք է համաձայնեցվեն աուդիտորների հետ, քան հստակ սահմանվեն, սակայն 

առաջընթացը պետք է գնահատվի հաջորդ հաշվեքննիչ տարում: 

 ՆԱ սահմանափակ կարողունակության, որակի ապահովման անարդյունավետ 

համակարգի և այն փաստի պատճառով, որ իրականացվող աուդիտների տեսակները դեռևս 

մշակման փուլում են, ներքին աուդիտի համապատասխանության գնահատման ցուցանիշի 

արժեքը 2 է: 

 

                                                           
632  ՆԱ ձեռնարկ, Գլուխ 71: 
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Ներքին աուդիտի գործառնական շրջանակի համապատասխանությունը և դրա 

գործունեությունը գործնականում 

Այս ցուցանիշով գնահատվում է ներքին աուդիտի (ՆԱ) գործառնական շրջանակի 

ստեղծման աստիճանը՝ գնահատելով կարգավորող դաշտը, ինստիտուցիոնալ 

կառուցվածքը և համակարգման ու որակի ապահովման մեխանիզմները: Ցուցանիշով 

գնահատվում է նաև ներքին աուդիտի իրականացման աստիճանը, և թե արդյո՞ք 

գործողություններն արդյունավետորեն նպաստում են բյուջետային 

կազմակերպություններում հանրային ֆինանսների բարելավված կառավարմանը:  

Ցուցանիշի ընդհանուր արժեքը  0 1 2 3 4 5 

Ենթացուցանիշները Միավորները 

1.  Ներքին հսկողության կարգավորիչ դաշտի ամբողջականությունը 5/5 

2. Ներքին աուդիտի կազմակերպչական կարողունակույունը 2/5 

3. Ներքին աուդիտի համակարգի համակարգումը, զարգացումը և 

ուղղորդումը 

2/5 

4. Ներքին աուդիտի որակի ապահովման համակարգի առկայություն 1/3 

5. Ներքին աուդիտի ծրագրման ուժեղ կողմերը բյուջետային 

կազմակերպություններում 

2/6 

6. Աուդիտի հաշվետվությունների որակը 1/6 

7. Աուդիտի մասով առաջարկություններին հաջորդող քայլերը և դրանց 

իրականացումը (%) 

3/3 

Ընդամենը633  16/33 

ՖԿՀ-ի համար առկա է իրավական դաշտ և գործառնական շրջանակ, սակայն կա որոշակի 

անորոշություն այն մասով, թե արդյո՞ք կազմակերպությունները հիմնել են ՆԱ բաժիններ, երբ 

պահանջվել է դա անել, և թե արդյո՞ք աշխատակազմի թվի մակարդակը 

համապատասխանում է նրան, ինչը պահանջվում է օրենքով: Գործում են ներքին 

աուդիտորների վերապատրաստման ծրագրեր: ՀՖԿ ռազմավարությամբ փորձ է արվում 

բարելավելու ներքին աուդիտորների մասնագիտական հմտությունները և վերանայելու ՆԱ-ի 

մեթոդաբանությունը՝ ներդնելով համակարգահեն և կատարողականի հաշվեքննություն: Թեև 

ՆԱ-ի գործառնական գործառույթների և աշխատակազմի թիվն ընդհանրապես չեն փոխվել, 

հաշվեքննության կատարված առաջադրանքների թիվն անկում է ապրել: Դժվար է հանգել 

եզրակացության, թե արդյո՞ք ՆԱ-ի աշխատանքների որակն առաջընթաց է ապրել: 

Հաշվեքննությունների նոր տեսակները կարող են ավելի շատ ժամանակ պահանջել՝ 

բարձրորակ աուդիտորական հաշվետվություն ներկայացնելու համար: ՖՆ-ն սկսել է ներդնել 

ՆԱ-ի որակի հսկողության ապահովման համակարգ: 

 

                                                           
633  Միավորների փոխակերպման միջակայքերը՝ 0-4=0, 5-10=1, 11-16=2, 17-22=3, 23-28=4, 29-33=5։ 
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Հիմնական առաջարկություններ 

Կարճաժամկետ (1–2 տարի) 

1) ՖՆ-ն պետք է մշակի ՖԿՀ-ի համար իրավական շրջանակ, որը կներառի որոշումներ 

կայացնելու լիազորության պատվիրակման և ռիսկերի կառավարման վերաբերյալ 

դրույթներ՝ Հովանավոր կազմակերպությունների կոմիտեի (ՀԿԿ) սկզբունքներին 

համապատասխան։  

2) ՖՆ-ն պետք է պետական կառավարման կենտրոնական հաստատությունների 

կողմից տարեկան հաշվետվությունների ներկայացման մեխանիզմ ներդնի՝ ՖԿՀ-ի 

մասով զարգացումների ընթացքի և ՖԿՀ-ի բարելավման ուղղությամբ ձեռնարկված 

գործողությունների վերաբերյալ։  

3) ՖՆ-ն պետք է ներդնի խոշոր ներդրումային ծրագրերի ֆիզիկական առաջընթացի 

վերաբերյալ պարբերական հաշվետվությունների ներկայացման մեխանիզմ։  

4) ՖՆ-ն պետք է ՆԱ-ի մասին տարեկան զեկույցի մեջ կատարողականի առանցքային 

ցուցանիշներ ներառի՝ ՆԱ ստորաբաժանումների ձևավորման և կադրային ապահովման 

ու ՆԱ-ի պլանավորման և հաշվետվությունների ներկայացման համար իրավական 

պահանջների կատարված լինելու մասով ցուցանիշների հետ միասին։  

5) ՖՆ-ն պետք է վերանայի շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման 

դասընթացների միջոցով մասնակիցների ստուգման անհրաժեշտությունը։ 

6) ՖՆ-ն պետք է ուսումնասիրի ՆԱ-ի ստորաբաժանումների տարեկան 

պլանավորման և աուդիտորական առաջադրանքների մասին զեկույցների 

ներկայացման որակն ու համապատասխանությունը իրավական պահանջներին։  

Միջնաժամկետ (3–5 տարի) 

7) ՖՆ-ն պետք է պետական կառավարման կենտրոնական մարմինների ֆինանսների 

գծով պաշտոնյաների համար վերապատրաստման ծրագրեր նախաձեռնի՝ ՖԿՀ 

վերաբերյալ նոր օրենսդրության իրականացման վերաբերյալ։  

8) ՖՆ-ն պետք է նախաձեռնի ներքին աուդիտի ստորաբաժանումների ղեկավարների 

ցանցի ստեղծումը և օժանդակություն տրամադրի այդ գործում։  
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Պետական գնումներ 

Առանցքային կարևորության պայման. պետական գնումների ոլորտը կարգավորվում է 
պատշաճ սահմանված քաղաքականությամբ և ընթացակարգերով, ապահովված են 
իրավական պաշտպանության անկախ, թափանցիկ, արդյունավետ և գործուն միջոցները, 
գործում են իրավասու և համապատասխան ռեսուրսներ ունեցող հաստատությունները։  

Ստորև ներկայացված են այս կարևոր պայմանը բավարարելու մասով Հայաստանի կողմից 

իրականացվող գործողությունների գնահատման ցուցանիշների արժեքները։  

 

Ցուցանիշներ 0 1 2 3 4 5 

Պետական գնումներին և ՊՄԳ/ կոնցեսիաներին առնչվող 

օրենսդրական դաշտի որակ  

   
 

  

Պետական գնումների քաղաքականությունը արդյունավետորեն և 

գործուն կերպով մշակելու, իրականացնելու և դիտանցելու 

կենտրոնական ինստիտուցիոնալ և վարչական կարողություններ 

  
 

   

Բողոքների քննման համակարգի անկախություն, 

յուրաժամանակյա և կոմպետենտ գործունեություն 

  
 

   

Պետական գնումների գործընթացներում կիրառվող 

արդյունավետ, ոչ խտրական, թափանցիկ և 

հավասար պայմաններ ապահովող գործելակերպեր  

 
 

    

Գնման պատվիրատուներին և տնտեսվարող 

սուբյեկտներին գնումների հարցում 

պրոֆեսիոնալ մակարդակի բարձրացման համար 

տրամադրվող օժանդակության առկայությունն ու 

որակը  

  
 

   

Պայմանական նշան՝         Ցուցանիշի արժեք   

Սկզբունքների վերլուծություն   

Սկզբունք 8. Պետական գնումների ոլորտի կարգավորումները (ներառյալ պետություն-
մասնավոր հատված գործընկերությունների և կոնցեսիոն պայմանագրերի մասով) 
համահունչ են միջազգայնորեն ճանաչված խնայողության, արդյունավետության, 
թափանցիկության, բաց լինելու և հաշվետվողականության սկզբունքներին, և պատշաճ 
կերպով կիրարկվում են. գնումների ոլորտի քաղաքականության մշակման, իրականացման և 
դիտանցման համար առկա են կենտրոնական ինստիտուցիոնալ և վարչական 
կարողություններ։     

Պետական գնումների մասին օրենսդրությունը բաղկացած է «Գնումների մասին» 

օրենքից, համապատասխան կիրառելի դեպքերում՝ Քաղաքացիական օրենսգրքից և 

պետական գնումներին առնչվող մի շարք գործնական հարցեր կարգավորող ՀՀ 

Կառավարության որոշումներից։ Ենթաօրենսդրական ակտերը հիմնականում վերաբերում 
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են պետական գնումների գործընթացին634 (ինչպես նաև «փակ պարբերական մրցույթներով 

ձեռք բերվող գնման առարկաների ցանկերին՝ այսպես կոչված շրջանակային 

համաձայնագրեր հանդիսացող համապատասխան պայմանագրերով), էլեկտրոնային 

գնումներին ընդհանրապես635, և էլեկտրոնային աճուրդներին մասնավորապես636 (նաև 

էլեկտրոնային աճուրդների միջոցով ձեռք բերվող գնման առարկաների ցանկերին)։   

«Գնումների մասին» օրենքում ամենավերջին փոփոխությունները, որոնք կատարվել 

են 2018 թվականի մարտի 23-ին, ամբողջությամբ համահունչ չեն «Պետական գնումների 

մասին» համաձայնագրին և որոշ առումներով թերևս խախտում են ՀԸԳՀ-ն։ Սա վերաբերում 

է բողոքարկման համակարգին (տե՛ս նաև Սկզբունք 9), որտեղ համակարգային 

կառուցվածքը չի բավարարում անկախության համար սահմանված պահանջները: 

Կոմունալ ընկերությունները «Գնումների մասին» օրենքում սահմանված չեն որպես 

այդպիսին, չնայած որ օրենքում տեղ են գտել դրույթներ, որոնցով կարգավորվում են բոլոր 

այն կազմակերպությունների հետ գնումներին առնչվող հարաբերությունները, որոնք 

սովորաբար կհամարվեին որպես կոմունալ ընկերություններ637: Մրցակցային գնումների 

ոլորտն էլ ավելի է սահմանափակվել, քանի որ ավելացվել է (թիվ 526-Ն որոշմամբ) 

ապրանքների անվանումների երկար ցանկ, որոնք կարող են ձեռք բերվել մեկ անձից գնման 

ընթացակարգով՝ ենթադրաբար «հատուկ կամ բացառիկ իրավունքներով» 

պայմանավորված638:   

Թիվ 526-Ն որոշմամբ նաև փոփոխություններ են կատարվում «Գնումների մասին» 

օրենքի դրույթներում այլ մասերով՝ լրացուցիչ պահանջներ սահմանելով հայտերի 

ներկայացման ու գնահատման համար, ինչպես նաև խառնելով ընտրության և գնահատման 

չափանիշներն այնպես, որ սահմանափակվում է պատվիրատուի՝ ամենանպաստավոր 

առաջարկն ընտրելու ազատությունը639.  

«Գնումների մասին» օրենքը տարածվում է կենտրոնական, տարածքային և 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու բոլոր տեսակների գնման պայմանագրերի 

վրա: Սկզբում նոր օրենքն ամբողջությամբ չէր կիրառվում, քանի որ մի քանի առանցքային 

ենթաօրենսդրական ակտեր չէին ընդունվել նույնիսկ օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո: 

Մինչև նոր նորմատիվ կարգավորումների ընդունումը կիրառվում էին հները՝ եթե կիրառելի 

                                                           
634  2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ  526-Ն որոշում։  

635  2017 թվականի ապրիլի 6-ի թիվ  386-Ն որոշում։  

636  2017 թվականի մայիսի 18-ի թիվ 534-Ն որոշում։  
637  «Գնումների մասին» օրենք, Հոդված 2.1. (22), «համապատասխան գործունեություն» . 

638  Որոշում թիվ 526-Ն, բաժին 23 (4).  

639  Նույնը, բաժին 91.  
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էր: Բացի դրանից, վաղ փուլերում օրենքի լիարժեք կիրառման համար չի ապահովվել 

անհրաժեշտ տեղեկատվություն և վերապատրաստում:  

Տարբեր դրույթների և ընթացակարգերի կիրառման համար «Գնումների մասին» 

օրենքով սահմանվում են դրամական շեմեր՝ որպես «գնման բազային միավորի» 640 

բազմապատիկներ, ինչը ներկայումս սահմանված է 1 միլիոն դրամի չափով641: Որևէ 

ուղղակի հղում չկա ՊԳՀ-ով սահմանվող շեմերին:  

Բազային միավորը չգերազանցող գնումների դեպքում պատվիրատուները կարող են 

կիրառել մեկ անձից գնման ընթացակարգը: Համապատասխան փաստաթղթերը պետք է 

հասանելի լինեն642:    

Եթե գնման գինը գերազանցում է գնումների բազային միավորի 

երկուհարյուրապատիկը, ապա հայտերի ներկայացման համար նախատեսվող 

ժամկետներն ավելի երկար են (40 օր բաց մրցույթի դեպքում և 30 օր փակ մրցույթի 

դեպքում), քան այն գնումների դեպքում, որոնց գինը չի գերազանցում այդ շեմը (15 օր): 

Մասնակցության հայտերը պետք է ներկայացվեն հայտարարության հրապարակումից ոչ 

ուշ, քան 15 օր հետո, եթե գնման գինը գերազանցում է բազային միավորի 

յոթանասունապատիկը, և ոչ ուշ քան 5 օր հետո, եթե գնման գինը չի գերազանցում այդ 

շեմը643: Նույն սահմանափակումներն են կիրառվում նաև էլեկտրոնային աճուրդներին 

մասնակցության դեպքում644: Այսպիսով, ժամկետները ոչ ամբողջությամբ են 

համապատասխանում ՊԳՀ-ին:  

Կիրառման ենթակա ընթացակարգերի տեսականին սահմանափակ է: Մրցույթը 

սահմանվում է որպես լավագույն ընթացակարգ: Հիմնականում կիրառվում են բաց մրցույթի 

ընթացակարգերը, իսկ փակ մրցույթը կարող է կիրառվել օրենքով սահմանված կոնկրետ 

հանգամանքներում: Բանակցություններն արգելվում են645, բացառությամբ օրենքով 

սահմանված դեպքերի   և երկու փուլով իրականացվող գնումների դեպքում այն գնման 

առարկաների համար, որոնց բնութագրերը հնարավոր չի եղել սահմանել գնման 

ընթացակարգի սկզբում646: Պաշտպանության նպատակներով իրականացվող և պետական 

գաղտնիք պարունակող գնումների դեպքում պետք է կիրառվի փակ մրցույթը647: 

                                                           
640  «Գնումների մասին» օրենք, Հոդված 2.1. (21).  

641  Մոտավորապես 1 800 եվրո.  

642  «Գնումների մասին» օրենք, հոդվածներ 23.1. (4), 52.1. (2), 9. 1. և 9.3.  

643  Նույն տեղում, հոդվածներ 24.1. (2) և (3).  

644  Նույն տեղում, հոդված 40.1.  

645  Նույն տեղում, հոդված 38.  

646  Նույն տեղում, հոդված 19.  
647  Նույն տեղում, հոդված 21.1.  
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Էլեկտրոնային աճուրդը համարվում է առանձին, հատուկ ընթացակարգ648: Գնումների 

բազային միավորի յոթանասունապատիկը չգերազանցող գնումների դեպքում այն կարող է 

կատարվել գնանշման հարցման ձևով, եթե գնման առարկաները ներառված չեն այն գնման 

առարկաների ցանկում, որոնք կարող են ձեռք բերվել էլեկտրոնային աճուրդով649: Մեկ 

անձից գնման ընթացակարգի կիրառումը հնարավոր է միայն սահմանափակ և օրենքով 

սահմանված դեպքերում650: Նախագծման մրցույթները կամ այդպիսի այլ մրցույթները չեն 

կարգավորվում, և որևէ թեթև ռեժիմ չկա սոցիալական և այլ առանձնահատուկ 

ծառայությունների համար:  

Բացառությամբ «Գնումների մասին» օրենքով սահմանված կոնկրետ դեպքերի, 

գնումների պլանները և հայտարարությունները պետք է հրապարակվեն նախապես, ինչպես 

նախատեսված է համապատասխան ընթացակարգերով: Հայտարարությունները պետք է 

պարունակեն մի ամբողջ ցանկ  մանրամասն տեղեկություններ651: Պայմանագիր կնքելու 

մասին որոշման հայտարարությունները պետք է հրապարակվեն, և պատվիրատուները 

պարտավոր են անհապաղ տեղեկատվություն և հաշվետվություններ ներկայացնել  

Ֆինանսների նախարարություն:  

Գնումների գործընթացը, սկզբունքորեն652, բաց է յուրաքանչյուր տնտեսվարող 

սուբյեկտի համար, որը բավարարում է որակավորման չափանիշները և նրան չի արգելվում 

մասնակցել գնումների գործընթացին (արգելքի համար չափանիշները սահմանվում են 

«Գնումների մասին» օրենքում653: Այնուամենայնիվ, 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն 

որոշման 61-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանվում է լրացուցիչ պահանջ՝ ներկայացնելու 

փաստեր համանման պայմանագիր իրականացրած լինելու մասին: Նման պայմանը 

մեծապես սահմանափակում է մրցակցությունը՝ սահմանափակելով թե՛ հայաստանյան, և 

թե՛ օտարերկրյա ընկերությունների մուտքը պետական գնումների շուկա: Սա 

ակնհայտորեն հակասում է «Գնումների մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 

պահանջներին, ինչպես նաև ՊԳՀ-ի VIII.2 (ա) հոդվածի պահանջներին:  

Նախաետեսված են նաև այսպես կոչված «սև ցուցակում» ընդգրկելու վերաբերյալ 

դրույթներ654, որոնց համաձայն մասնակցության իրավունք չունեն այն տնտեսվարող 

սուբյեկտները, որոնք՝1) խախտել են ստանձնած պարտավորությունը, ինչը հանգեցրել է 

                                                           
648  «Գնումների մասին» օրենք, Հոդված18.1.  

649  Նույն տեղում, հոդված 22.1.  

650  «Գնումների մասին» օրենք, 23-րդ հոդված:   
651  Նույն տեղում, 27-րդ հոդվածի 2-րդ մաս:   

652  Նույն տեղում, 7-րդ հոդված:   

653  Նույն տեղում, հոդված 6.  
654  Նույն տեղում, 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ, 6-րդ կետեր, 50-րդ հոդվածի 7-րդ մասի 2-րդ կետ:   
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իրենց պայմանագրի լուծմանը կամ գնման գործընթացին նրանց հետագա մասնակցության 

դադարեցմանը, 2) որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել են պայմանագիրը 

ստորագրելուց, կամ 3) այտերը բացելուց հետո հրաժարվել են գնման գործընթացին 

հետագա մասնակցությունից: Մասնակցության իրավունքից զրկելու այս ընդհանուր և 

ավտոմատ կերպով իրականացվող գործողությունը թերևս այնքան էլ չի 

համապատասխանում ՊԳՀ-ի VIII հոդվածի 4-րդ կետի պահանջին, որի համաձայն, 

մասնակցության իրավունքից զրկելու հիմքերը պետք է լինեն համաչափ և պատվիրատուի 

կողմից քննության առնվեն կոնկրետ գնման գործընթացի համատեքստում։  Բացի դրանից, 

տնտեսվարող սուբյեկտներին պետք է արգելել մասնակցել, եթե նրանք հայտնվել են 

Եվրասիական տնտեսական միության որևէ այլ անդամ պետության «սև ցուցակում»։ 

Մասնակցության իրավունքից զրկելը նաև կարող է որպես պատժամիջոց ճանաչվել 

բողոքներ քննող անձանց կողմից՝ բերված բողոքը բավարարելուց հետո։  

Մրցութային փաստաթղթերում պահանջները, մասնագրերը և պայմանագրի 

շնորհման չափանիշները պետք է սահմանվեն արդար և ոչ խտրական եղանակով, իսկ 

մասնակցի ընտրության և նրան պայմանագրի շնորհման ընթացակարգը պետք է 

համապատասխանի սահմանված կանոններին և պայմաններին։  

ՊՄԳ գործառնությունները, այդ թվում՝ կոնցեսիայի գործարքները, կարգավորված 

չեն, բացառությամբ այն դեպքի, երբ «Գնումների մասին» օրենքով պահանջվում է, որ դրա 

դրույթները տվյալ համատեքստում կիրառվեն «մասնավոր հատվածի գործընկերոջը 

իրավունքների շնորհման» համար։ «Գնումների մասին» օրենքով ընդհանուր առմամբ նաև 

նախատեսվում է, որ Կառավարությունը պետք է առանձին սահմանումներ տա 

համապատասխան գործարքներին և դրանց բնութագրերին, ինչպես նաև՝ կարգավորի 

դրանց նախագծումն ու հաստատումը։ Այնուամենայնիվ, ՊՄԳ/կոնցեսիաների մասով 

պետական գնումների հայեցակետերին հատուկ այլ դրույթներ գոյություն չունեն ո՛չ 

«Գնումների մասին» օրենքում, ո՛չ այլ օրենսդրության մեջ։ ՊՄԳ մասին օրենքի նախագիծը 

պատրաստվել և հավանության է արժանացել Կառավարության կողմից 2018 թվականի 

սեպտեմբերին, սակայն նոյեմբերի վերջի դրությամբ այն դեռևս չէր ընդունվել 

Խորհրդարանի կողմից։ 

ՊԳՀ-ի շրջանակներում և դրան համահունչ հիմք ընդունելով այս թերությունները՝ 

պետական գնումների և ՊՄԳ/կոնցեսիաների մասով օրենսդրական դաշտի որակական 

ցուցանիշի արժեքը 3 է։ 

Պետական գնումների ռազմավարություններ գոյություն չունեն որևէ ծավալով, 

հետևաբար՝ գոյություն չունի դրանց կիրառում և մոնիթորինգ։ Այսպիսով, պետական 
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գնումների գործընթացի բարելավման համար գործողությունների որևէ ծրագիր կամ 

նմանատիպ ծրագիր ներկայում գոյություն չունի։ 

ՖՆ-ին վերապահված է պետական գնումները վերահսկելու ընդհանուր 

իրավասություն, և էլեկտրոնային գնումների համակարգում հասանելի տվյալները 

լրացնելով՝ պատվիրատուները պետք է տեղեկություններ տրամադրեն տարեկան 

հաշվետվության համար, որը կանոնավոր կերպով հասցեագրում է պետական գնումների 

ոլորտում առկա մի շարք ռազմավարական հարցեր։ Այնուամենայնիվ, հստակ 

ռազմավարության և գործողությունների ծրագրի բացակայության պարագայում 

համապատասխան մոնիթորինգ չի իրականացվում։   

ՊՄԳ օրենքի նախագծման գործընթացում Կառավարությունը նախապատրաստել է 

ՊՄԳ-ների մասով քաղաքականության վերաբերյալ առանձին փաստաթուղթ, որը 

տրամադրվել է 2017 թվականի նոյեմբերին։ 

ՖՆ-ին որոշակի ինստիտուցիոնալ կարողություններ են վերապահված պետական 

գնումների, սակայն ոչ՝ ՊՄԳ/կոնցեսիաների մասով։    

ՖՆ-ում որպես լիազորված մարմին է նշանակվել մի վարչություն, որը 

պատասխանատու է կենտրոնացված պետական գնումների գործառույթների, 

մասնավորապես՝ պետական գնումների կարգավորման ու համակարգման համար։ 

Համապատասխանաբար, այն օժտված է ստորև նշված անհրաժեշտ իրավասությամբ և 

որոշումներ կայացնելու լիազորությամբ՝ 1) կանոնակարգերի նախապատրաստում, 2) 

դրանց կիրառության վերաբերյալ խորհրդատվություն, 3) օրինակելի փաստաթղթերի 

տրամադրում, 4) կարողությունների զարգացման և որակի ապահովման համար 

պատասխանատվության ստանձնում, 5) էլեկտրոնային գնումների համակարգի 

պահպանում և համակարգում, 6) ծանուցումների հրապարակում, 7) պետական գնումների 

մոնիթորինգ և 8) տարեկան հաշվետվությունների պատրաստում։    

Մյուս կողմից՝ կենտրոնացված գնումներով պետք է զբաղվի Կառավարության 

կողմից լիազորված առանձին մարմին655, հենց Կառավարության կողմից սահմանված 

ընթացակարգերի համաձայն։ Այս առնչությամբ լրացուցիչ մանրամասներ սահմանված են 

թիվ 526-Ն որոշման XIV գլխում։ Գործնականում, կենտրոնացված գնումները հիմնականում 

իրականացվում են էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով։  

ՖՆ-ի Պետական գնումների գործընթացի համակարգման վարչությունը բաղկացած է 

15  աշխատակցից՝ խմբավորված երկու բաժիններում։ Այն նաև ծառայում է որպես բողոքներ 

                                                           
655  «Գնումների մասին» օրենք, Հոդված17.  
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քննող երկու անձանց քարտուղարություն, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի երկուական 

օգնական՝ Պետական գնումների գործընթացի համակարգման վարչությունից։  

Էլեկտրոնային գնումների նոր համակարգը նպաստել է գնումների գործընթացի 

պարզեցմանը և մեծապես բարելավել դրա թափանցիկությունը։ Այն գործարկվել է 2018 

թվականին, և դրա ներդրումն արդեն դրական է գնահատվել պատվիրատուների և 

տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից։ Միևնույն ժամանակ, այն սահմանափակված է որպես 

շնորհման համար միակ չափանիշ՝ բացառապես գնի վրա հիմնվելու և բացառապես 

Կառավարության կողմից սահմանված ցանկով ապրանքատեսակների նկատմամբ 

կիրառվելու սկզբունքներով։  

Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության ներդրումների 

ներգրավման և համակարգման վարչությունը պատասխանատու է ՊՄԳ կանոնակարգեր 

մշակելու համար։ Այնուհանդերձ, գոյություն չունի որևէ այլ կոնկրետ կառույց, որի 

պարտականությունները ներառում են ՊՄԳ/կոնցեսիաների մասով գնումների գործընթացի 

կառավարումը կամ վերահսկողությունը։   

ՖՆ-ի պետական գնումների կայքէջում 656 տեղադրված են պետական գնումների 

վերաբերյալ մեծ թվով ծանուցումներ, պետական գնումների վերաբերյալ դասընթացներին 

առնչվող տեղեկատվություն, մեթոդաբանական խորհրդատվություն (այդ թվում՝ 

էլեկտրոնային գնումների համակարգից օգտվելու մասին ուսումնական նյութեր) և 

պետական գնումներին առնչվող այլ տեղեկատվություն։ Կայքէջի մուտքի 

հասանելիությունն ազատ է, սակայն տրամադրվող տեղեկատվության շեմը որոշ չափով 

սահմանափակված է, քանի որ ծանուցումների որոշ տեսակներ ամբողջ 

տեղեկատվությունը չեն պարունակում, և հղում է արվում PDF ձևաչափի այնպիսի 

փաստաթղթերի, որոնց որոնումն այնքան էլ հեշտ չէ իրականացվում։     

Կայքէջում տեղադրված պետական գնումների ծանուցումները ներառում են 

էլեկտրոնային աճուրդների, բաց մրցույթների, գնանշման հարցումների, մեկ անձից 

գնումների և սահմանափակ ընթացակարգով մրցույթների (ներառյալ՝ փակ մրցույթները) 

համար նախաորակավորման հայտարարություններ և հրավերներ, պայմանագրի 

շնորհման ծանուցումներ, ստորագրված պայմանագրերի ծանուցումներ, գնահատման 

հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ և չկայացած ընթացակարգերի մասին 

հայտարարություններ։ Ծանուցումները սովորաբար հրապարակվում են հայերեն, ռուսերեն 

և անգլերեն, և միշտ չէ, որ հնարավոր է ներբեռնել դրանք 657։  

                                                           
656  http://www.procurement.am/ (հայերեն) և http://www.procurement.am/en/ (անգլերեն).  
657  Ըստ ՍԻԳՄԱ ընկերության դիտարկման՝ կայքէջի մուտքի հասանելիությունը փորձարկելու ժամանակ։   
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Կայքէջում նաև ներառված են հղումներ՝ գնումների միասնական դասակարգչի 

(ԳՄԴ) ցանկի ծածկագրերին, մասնակցության իրավունք չունեցող (սև ցուցակում գտնվող) 

տնտեսվարող սուբյեկտների ցանկերին և բողոքներ քննող անձանց կողմից բողոքների 

քննության գործընթացների առցանց հեռարձակումներին, ինչպես նաև՝ ՖՆ-ի պետական 

գնումների թեժ գծի կոնտակտային տվյալներին, որոնք ապահովվում են պետական 

գնումների վարչության անձնակազմի կողմից։  

Էլեկտրոնային գնումների համակարգն առանձին կայքէջ ունի658, որտեղ որոշակի 

գործառույթներին հասանելիություն ունենալու համար անհրաժեշտ է գրանցվել։ Այն 

վերաակտիվացվել է 2018 թվականի սկզբին՝ ավելի վաղ՝ դեռևս 2012 թվականին ներդրված 

տարբերակներում առաջացած խնդիրներից հետո։ Համակարգի միջոցով հասանելի են 

գնումների ծանուցումները և համապատասխան մրցութային փաստաթղթերը, ինչպես նաև 

առկա է էլեկտրոնային աճուրդների անցկացումն ապահովող միջոց659։ Դրա միջոցով 

հասանելի են նաև պետական գնումներին, ինչպես նաև պետական գնումների ծրագրերին, 

ներկայացված հայտերին և կնքված պայմանագրերին առնչվող հաշվետվությունները և 

վիճակագրական տվյալները։ Այնուհանդերձ, թեև այս տվյալները հնարավոր է որոնել՝ 

կիրառելով որոշակի տեղեկություններ գտնելու համար նախասահմանված մի շարք 

չափորոշիչներ, դրանք հիմնականում հասանելի են միայն ավտոմատացված որոնման և 

վերլուծության համար սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող PDF ձևաչափի 

փաստաթղթերի տեսքով։ Բացի դրանից՝ միշտ չէ, որ նշված երկու կայքէջերում 

գործնականում հնարավոր է տվյալների առբերում, իսկ որոշ դեպքերում նույնիսկ առկա են 

բացակայող և ոչ ակտիվ հղումներ։  

Չնայած թափանցիկությունն ու արդյունավետությունը բարելավելուն ուղղված 

զգալի ջանքերին՝ պետական գնումների ոլորտին ցուցաբերած ռազմավարական 

մոտեցումները շարունակում են մնալ թույլ, իսկ տվյալների հասանելիության մասով առկա 

են թերություններ։ Նշված հարցերի լույսի ներքո՝ պետական գնումների 

քաղաքականությունն արդյունավետ կերպով զարգացնելուն, իրականացնելուն և դրա 

մոնիթորինգ անցկացնելուն միտված ինստիտուցիոնալ և վարչական կենտրոնացված 

կարողությունների ցուցանիշի արժեքը 2 է։  
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Պետական գնումներին և ՊՄԳ/ կոնցեսիոն պայմանագրերին առնչվող օրենսդրական դաշտի որակ   

Այս ցուցանիշը ցույց է տալիս պետական գնումներին և պետություն-մասնավոր հատված 

գործընկերություններին (ՊՄԳ-ներ)/ կոնցեսիոն պայմանագրերին առնչվող օրենսդրական 

դաշտի որակը՝ ըստ Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության «Պետական գնումների 

մասին» համաձայնագրի (ՊԳՀ)  շեմերից բարձր և ցածր լինելու ցուցանիշի։ Գնահատվել են 

պետական գնումների գործընթացում փոքր և միջին ձեռնարկությունների (ՓՄՁ-ների) 

մասնակցության հնարավորությունները, ինչպես նաև այն, թե արդյոք ձեռնարկվում են 

օրենսդրության պատշաճ իրականացումն ապահովող գործնական միջոցներ։ Պետական 

գնումների ոլորտի այլ  ցուցանիշներով վերլուծվել են օրենքների և կանոնակարգերի փաստացի 

իրականացումը և դրանց արդյունքները։ 

Ցուցանիշի ընդհանուր արժեքը   0 1 2 3 4 5 

Ենթացուցանիշներ Միավորներ 

Պետական գնումների վերաբերյալ օրենսդրության համապատասխանություն միջազգային 

ստանդարտներին՝ ԱՀԿ «Պետական գնումների մասին համաձայնագրով» սահմանված շեմերից 

բարձր  

1. Պետական գնումների վերաբերյալ օրենսդրության՝ ԱՀԿ «Պետական 

գնումների մասին համաձայնագրով» սահմանված շեմերին 

համապատասխանության մակարդակ 
3/5 

2. Պետական գնումների մասին օրենսդրության գործողության ոլորտ 7/9 

3.  Պետական գնումների ընթացակարգեր 4/4 

4. Հրապարակում և թափանցիկություն 5/7 

5. Մասնակիցների ընտրություն և պայմանագրի կնքում 5/6 

6. Ընթացակարգերի ընտրության հնարավորություն 0/4 

ԱՀԿ «Պետական գնումների մասին համաձայնագրով» սահմանված շեմերից ցածր պետական 

գնումների ընթացակարգեր  

7. Պետական գնումների ընթացակարգերի հրապարակում 3/3 

8. Պայմանագրի կնքման ընթացակարգեր  5/7 

Պետական գնումների գործընթացներում ՓՄՁ-ների մասնակցության հնարավորություններ 

9. Պետական գնումների գործընթացներում ՓՄՁ-ների մասնակցության 

հնարավորություններ 

3/5 

Օրենսդրական դաշտի գործնական կիրառության համար միջոցների առկայություն 

10. Օրենսդրական դաշտի գործնական կիրառության համար միջոցների 

առկայություն 

2/5 

ՊՄԳ/կոնցեսիոն պայմանագրերին վերաբերող օրենսդրության որակ  

11. ՊՄԳ/կոնցեսիոն պայմանագրերին վերաբերող օրենսդրության ընդգրկույթ 2/2 

12. Արժեք փողի դիմաց, ազատ մրցակցություն, թափանցիկություն, հավասար 

պայմանների ապահովում, փոխադարձ ճանաչում և համաչափություն 

ՊՄԳ/կոնցեսիոն պայմանագրերի համար 

0/10 

Ընդամենը660                              39/67 

 

                                                           
660  Միավորների փոխակերպման միջակայքերը՝ 0-11=0, 12-23=1, 24-35=2, 36-46=3, 47-57=4, 58-67=5.  
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Պետական գնումների քաղաքականությունը արդյունավետորեն և գործուն կերպով 

մշակելու, իրականացնելու և դիտանցելու կենտրոնական ինստիտուցիոնալ և վարչական 

կարողություններ   

Այս ցուցանիշը ցույց է տալիս, թե որքանով է պետական գնումների քաղաքականությունը 

համակարգված կերպով մշակվում, իրականացվում և դիտանցվում, ինչպես են բաշխվում 

և կարգավորում պետական գնումների մասով կենտրոնական գործառույթները և որքանով 

են բաց ու թափանցիկ քաղաքականությունների մշակումն ու իրականացումը։  

Ցուցանիշի ընդհանուր արժեքը   0 1 2 3 4 5 

 

Ենթացուցանիշներ Միավորներ 

Պետական գնումներին առնչվող քաղաքականության շրջանակի որակ  

1. Պետական գնումների և ՊՄԳ/ կոնցեսիաների զարգացման 

ռազմավարության որակ  
2/5 

2. Աշխատանքային գործողությունների ծրագրի որակ  0/5 

3. Ռազմավարության և գործողությունների ծրագրի իրականացում  0/5 

4. Ռազմավարության իրականացման մոնիթորինգ 2/5 

Գնումների կենտրոնական մարմինների կարողություններ և դրանց կատարողականը   

5. Զարգացած կարողություններ ունեցող հաստատությունների 

ապահովմանն ուղղված իրավական դաշտի համարժեքություն 

4/10 

6. Կենտրոնական գնումների գործառույթների սահմանման և 

բաշխման հստակություն օրենսդրության մեջ 

8/10 

7. Ներգրավված հաստատությունների կատարողական 

արդյունավետությունը, նրանց կարողությունները և ռեսուրսները  

6/20 

Պետական գնումների մասով դիտանցման և հաշվետվությունների ներկայացման 

համակարգերի համապարփակություն և արդյունավետություն 

8. Դիտանցման և տվյալների հավաքման համակարգերի առկայություն և 

որակ 

2/10 

9. Պետական գնումներին առնչվող տվյալների հասանելիություն  4/10 

Ընդամենը661 28/80 

 

Չնայած որոշ շեղումներին, «Գնումների մասին» օրենքը, որն ուժի մեջ է մտել 2017 թվականից, 

լայնորեն համահունչ է ՊԳՀ-ին և լավագույն միջազգային գործելակերպերին։ Սակայն 

ենթաօրենսդրական ակտերը հակասում են դրան և ավելորդ ու շփոթեցնող բարդություն են 

ավելացնում։ Բացի դրանից, 2018 թվականի մարտին ընդունված՝ «Գնումների մասին» օրենքի 

փոփոխությունները, ամբողջությամբ համահունչ չեն ՊԳՀ-ին և թերևս խախտում են ՀԸԳՀ-ն՝ 

մասնավորապես բողոքարկման մարմնի մասով։ Գոյություն չունի պետական գնումների 

մասով ռազմավարություն, ինստիտուցիոնալ կառուցվածքին պակասում է զսպումների ու 

                                                           
661  Միավորների փոխակերպման միջակայքերը՝ 0-12=0, 13-25=1, 26-39=2, 40-53=3, 54-67=4, 68-80=5.  
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հակակշիռների մեխանիզմը, քանի որ պետական գնումների մասով բոլոր կենտրոնական 

գործառույթները կենտրոնացած են Ֆինանսների նախարարությունում։  

Հիմնական առաջարկություններ 

Կարճաժամկետ (1-2 տարի) 

1) Վերանայել և պարզեցնել ենթաօրենսդրական ակտերը՝ ապահովելով, որ դրանք 

ամբողջությամբ ներդաշնակեցված լինեն ՊԳՕ-ի հետ, և դրանցով լրացուցիչ այլ 

պարտավորություններ չսահմանվեն։ 

2) Ապահովել, որ ՊԳՕ-ն և ենթաօրենսդրական ակտերը ամբողջապես 

համապատասխանեցված լինեն ՊԳՀ-ին և ՀԸԳՀ-ին։ 

3) Մշակել պետական գնումների երկարաժամկետ ռազմավարություն, որը 

համապատասխանեցված կլինի պատվիրատուների, տնտեսավարող սուբյեկտների և 

քաղաքացիների առավել համապարփակ կարիքներին և շահերին, ինչպես նաև ենթակա 

կլինի պարբերական մոնիթորինգի և վերանայման։  

4) Ուսումնասիրել և վերանայել ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը՝ պատշաճ 

զսպումների և հակակշիռների համակարգ ներդնելու և գործառույթների ու 

պատասխանատվության մասով հակասություններից խուսափելու համար։  

Միջնաժամկետ (3-5 տարի) 

5) Բարելավել պետական գնումներին առնչվող տվյալների որակը և 

վերաբերելիությունը՝ ապահովելով, որ պարբերաբար կազմվի և բոլոր շահագրգիռ 

կողմերի համար հասանելի լինի մանրամասն տեղեկատվություն։  

6) Վերահսկել ռազմավարության իրականացումը և ՊԳՕ-ի կիրառումը՝ ապահովելու 

համար, որ հետագա օրենսդրական նախաձեռնությունները լինեն համապատասխան 

ապացույցների վրա հիմնված։ 
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Սկզբունք 9. Իրավական պաշտպանության միջոցների համակարգը համապատասխանեցված 
է գործող պայմանագրերին և միջազգային կանոնակարգումներին ու անկախությանը, 
բարեվարքությանն ու թափանցիկության առնչվող միջազգայնորեն հայտնի լավագույն 
գործելակերպերին, և ապահովում է բողոքների ու պատժամիջոցների հետ կապված 
ընթացակարգերի արագ ու պատշաճ իրականացումը։  

Գնումների հետ կապված հարցերով նոր բողոքարկման մարմինը ստեղծվել էր 2017 

թվականին, սակայն լուծարվել է 2018 թվականին (ըստ ՖՆ-ի՝ դա պայմանավորված էր նոր 

Սահմանադրության ուժի մեջ մտնելով)։ Այժմ ՖՆ-ում գործում են բողոքներ քննող անձինք, 

ինչի մասին մանրամասն կնշվի ստորև։ Այս իրավիճակը թերևս հստակորեն ու 

ակնհայտորեն հակասում է անկախության վերաբերյալ պահանջին, որը սահմանված է 

«Գնումների մասին» օրենքի 47-րդ հոդվածի 2-րդ մասում, ՀԸԳՀ-ի 271 (5) հոդվածին և ՊԳՀ-ի 

XVIII հոդվածի 4-րդ մասին։  

Նախկին բողոքարկման խորհուրդը բողոքներ քննող անձանցով փոխարինելու ր 

նրանց ՖՆ-ի ենթակայության տակ դնելու ենթադրվող անհրաժեշտությունը հավանաբար 

պայմանավորված է ՀՀ Սահմանադրության 159-րդ հոդվածը իրագործելու համար 

ստանձնած պարտավորության կատարմամբ662։ Մինչդեռ Սահմանադրության 122-րդ 

հոդված հստակ ամրագրվում է ինքնավար մարմինների ստեղծումը՝ «մարդու և քաղաքացու 

հիմնական իրավունքների և ազատությունների իրականացումն ապահովելու, ինչպես նաև 

Սահմանադրությամբ սահմանված հիմնարար նշանակություն ունեցող հանրային շահերի 

պաշտպանության նպատակով», ինչպիսին է օրինակ՝ գնումների հետ կապված բողոքների 

անկախ և անաչառ քննությունը։      

Բացի դրանից, ի հակասություն «Գնումների մասին» օրենքի 46-րդ հոդվածի 3-րդ 

մասի 2-րդ կետի, բողոքների քննող անձանց որոշումների բողոքարկումը պարզվում է, որ 

ընդդատյա չէ ՀՀ դատարաններին։ Վերջերս տեղի ունեցած դատական գործի 

շրջանակներում663, Երևան քաղաքի դատարանը գտել էր, որ պետք է մերժի հայցադիմումի 

ընդունումը ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 126-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

1-ին կետին համապատասխան, որով սահմանվում է, որ՝ «Առաջին ատյանի դատարանը 

մերժում է հայցադիմումի ընդունումը, եթե գործը ենթակա չէ քննության քաղաքացիական 

դատավարության կարգով»։ Դատարանը գտել է, որ ի հակառակ «Գնումների մասին» 

                                                           
662  ՀՀ Սահմանադրության 159-րդ հոդված. «Պետական կառավարման համակարգի մարմիններն են 

նախարարությունները, ինչպես նաև Կառավարությանը, վարչապետին և նախարարություններին ենթակա այլ 

մարմիններ, որոնց կազմավորման կարգը և լիազորությունները սահմանվում են օրենքով:»  

663  Դատական գործ թիվ ԵԴ/17728/02/18։  
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օրենքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝664 բողոքներ քննող անձանց կողմից ընդունված 

որոշումները «քաղաքացիական դատավարության» ենթակա չեն։ Արդյունքում, 

հայաստանյան տնտեսվարող սուբյեկտներն այժմ կարող են զրկվել իրավական 

պաշտպանության միջոցներից։  

«Գնումների մասին» օրենքում 2018 թվականի մարտի 23-ին կատարված 

փոփոխությամբ բողոքարկման մարմինը փոխարինվեց բողոքներ քննող անձանցով, որոնց 

թիվը պետք է որոշի Կառավարությունը (ներկայումս երկու անձ է նշանակվել)։ «Գնումների 

մասին» օրենքում հստակ չի նշվում, թե ինչպես են նրանք նշանակվելու և թե ում են 

հաշվետու լինելու, չնայած որ օրենքը պահանջում է նրանցից անկախ լինել 

պատվիրատուներից և գնումներին մասնակցող տնտեսվարող սուբյեկտներից և գործել 

արդար ու անաչառ։  

«Գնումների մասին» օրենքի դրույթներից բացի, նրանց գործունեությունը 

կարգավորվում է ՖՆ-ի կողմից ընդունված առանձին կանոնադրությամբ665, որը կարծես թե 

հակասում է «Գնումների մասին» օրենքով սահմանված՝ անկախության ու անաչառության 

վերաբերյալ ընդհանուր պահանջներին, և ըստ էության, էլ ավելի է խորացնում գործող 

պրակտիկայի ու ՀԸԳՀ-ի ու ՊԳՀ-ի դրույթների միջև անդունդը։ Կանոնադրությունը 

սահմանում է, որ՝ «Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձանց ղեկավարումն 

իրականացնում է Ֆինանսների նախարարը»666։ Նրանք իրենց աշխատավարձը ստանում են 

ՖՆ-ի բյուջեից և ունեն ՖՆ-ում վարչության պետերի կոչում667։ Նրանց իրենց աշխատանքն 

իրականացնում են ՖՆ-ի տարածքներում668 և նրանց «օգնականը (օգնականները), 

խորհրդականը (խորհրդականները), ինչպես նաև տեխնիկական աջակցության համար 

անհրաժեշտ այլ անձինք» տրամադրվում են ՖՆ-ի կողմից669։  

ՖՆ-ն ինքն էլ պատվիրատու է հանդիսանում և այլ պատվիրատուների նկատմամբ 

վերահսկողություն է իրականացնում իր պետական գնումների հարցերով զբաղվող 

վարչության վերահսկողական ու խորհրդատվական գործառույթների միջոցով, ինչպես նաև 

պետական բյուջեից ստացվող ֆինանսավորմամբ, հետևաբար, բողոքներ քննող անձանց 

արդյունավետ անկախությունը շատ դժվար է պատկերացնել։  

                                                           
664  «Գնումների մասին» օրենք, 46-րդ հոդվածի 2-րդ մաս. «Գնումների, այդ թվում՝ բողոքի քննման հետ կապված 

հարաբերությունները վարչական հարաբերություններ չեն, և դրանք կարգավորվում են Հայաստանի 

Հանրապետության քաղաքացիաիրավական հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրությամբ:»  

665  ՖՆ-ի 2018 թվականի հունիսի 11-ի թիվ 266-Ն հրաման 

666  Նույնը, կետ 12.  

667  Նույնը, կետ 7.  

668  Նույնը, կետ 8.  

669  Նույնը, կետ 7.  
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Բողոքները կարող են ներկայացվել ոչ միայն տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից, 

այլ «յուրաքանչյուր անձի» կողմից670, չնայած որ միայն «այն անձը, որը շահագրգռված է 

կոնկրետ գործարքի կնքման հարցում, և որը վնասներ է կրել», իրավունք ունի դատական 

կարգով պահանջելու վնասների փոխհատուցում։  

Բողոքները կարող են բերվել անկախ կիրառված գնումների ընթացակարգի 

տեսակից կամ պայմանագրի գնից։ Բողոքը բերելուց պետք է վճարել 30 000 ՀՀ դրամի 

չափով (մոտ 54 եվրո) ֆիքսված վճար671։ Վճարը վճարվում է պետական բյուջե և բողոքը 

բավարարվելու դեպքում ենթակա է վերադարձման բողոքը ներկայացրած անձին։  

«Գնումների մասին» օրենքի համաձայն, բողոքները պետք է ներկայացվեն գրավոր672, 

առանց հետագա մանրամասների։ Սա կարող է անորոշություն առաջացնել և 

սահմանափակել արդարադատության հասանելիությունը։ Եթե բողոքը թերի է կան այլ 

կերպ չի բավարարում ֆորմալ պահանջները, ապա բողոքներ քննող անձն այդ մասին երկու 

օրվա ընթացքում տեղեկացնում է բողոքը ներկայացրած անձին` նրան տալով 

արձանագրված թերությունները վերացնելու երկու աշխատանքային օր ժամկետ673։  Չնայած 

որ բողոքում տեղ գտած վրիպակները շտկելու հնարավորությունը ողջունելի է, 

այնուամենայնիվ, շտկելու համար տրամադրվող երկօրյա ժամկետը բավականին կարճ է։  

Բողոքը ստանալուց հետո բողոքներ քննող անձը պետք է այդ մասին 

հայտարարություն հրապարակի մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Ցանկացած այլ 

անձ, որի շահերը խախտվել են նույն պատճառով, պետք է համանման բողոք 

ներկայացնողի և մասնակցի բողոքարկման ընթացակարգին` որպես իր իրավունքները 

վերականգնելու պայման։  

Մրցութային փաստաթղթերի բովանդակության դեմ բողոքները կարող են 

ներկայացվել մինչև հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետ, իսկ պայմանագիր կնքելու 

մասին որոշումների դեմ բողոքները կարող են ներկայացվել մինչև անգործության ժամկետի 

լրանալը674։ Սակայն այս վերջին դրույթն էապես իմաստազրկվում է այն պատճառով, որ եթե 

միայն մեկ մասնակից է հայտ ներկայացրել, ապա անգործության ժամկետը տասնօրյա 

ժամկետը (մրցակցային գնումներ կամ էլեկտրոնային աճուրդ) կամ հնգօրյա ժամկետը (այլ 

                                                           
670  «Գնումների մասին» օրենք, Հոդված 46.1.  

671  Նույն տեղում, հոդված 50.1. (6).  

672  Նույն տեղում, հոդված 50.1.  

673  Նույն տեղում, հոդված 50.3.  

674  Նույն տեղում, 10-րդ հոդված, հոդված 50.2.  
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ընթացակարգեր) կիրառելի չէ։ Սա բոլոր դեպքերի համար առնվազն տաս օրվա 

կտրվածքով  հակասում է ՊԳՀ-ի և ՀԸԳՀ-ի պահանջներին675։  

Ներկայացված բողոքն ինքնաբերաբար կասեցնում է գնման գործընթացը676, չնայած 

բողոքներ քննող անձն իրավունք ունի թույլատրելու շարունակել գործընթացը գերակա 

հանրային շահերի կամ դրան առնչվող այլ հանգամանքների դեպքում։ Ընդհուպ մինչև 

հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը բողոք ներկայացնելու այս իրավունքը, ինչպես 

նաև դրանից բխող՝ գործընթացի ինքնաբերաբար կասեցումը կարող է զգալի 

դժվարություններ ստեղծել թե՛ պատվիրատուների և թե՛ տնտեսվարող սուբյեկտների 

համար այն առումով, որ գործընթացները կարող են կասեցվել այն ժամանակ, երբ կողմերը 

բավականին լուրջ ծախսեր են կատարել հայտերի բացման նիստին մասնակցելու համար, 

իսկ այն հետաձգվում է անորոշ ժամկետով։  

Բողոքները քննվում են մեկ քննող անձի կողմից, որն էլ միանձնյա կայացնում է 

որոշումը գործի վերաբերյալ։ «Գնումների մասին» օրենքը չի նախատեսում բողոքների 

վերաբերյալ կոլեգիալ որոշումների կայացում677. Բացառության պետական գաղտնիքի հետ 

կապված դեպքերի, բողոքի քննությունը բաց է հանրության համար։ Ներգրավված բոլոր 

կողմերն իրավունք ունեն ներկա գտնվելու բողոքը քննելու համար հրավիրված նիստին և 

արտահայտելու իրենց տեսակետները։  Վարույթը հեռարձակվում է իրական ժամանակում, 

իսկ տեսաձայնագրությունները հասանելի են լայն հանրությանը  Հայաստանի 

էլեկտրոնային կառավարության կայքում՝ YouTube ալիքում678, ինչպես նաև ՀՀ ֆինանսների 

նախարարության պետական գնումների կայքում առկա հղումով679։   

Բողոքներ քննող անձի պատճառաբանված որոշումը պետք է կայացվի ոչ ուշ, քան 20 

օրացուցային օրվա ընթացքում (որը կարող է բողոքներ քննող անձի պատճառաբանված 

որոշմամբ երկարաձգվել մեկ անգամ` մինչև 10 օրացուցային օրով), և պետք է 

հրապարակվի որոշումը կայացվելուց հետո երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում։ 

Որոշումներն իրավապարտադիր են կողմերի համար, սակայն «Գնումների մասին» օրենքի 

համաձայն, կարող են փոփոխվել կամ չեղյալ ճանաչվել դատարանի որոշմամբ680։    

Ամբողջ 2017 թվականի ընթացքում 170 բողոք է ներկայացվել Գնումների 

բողոքարկման խորհուրդ։ Դրանից 53-ը ստացվել են նախկին Գնումների բողոքարկման 

խորհրդի կողմից, և դրանցից 29-ը ընդունվել են, 20-ը մերժվել են, իսկ 4-ը չեն ընդունվել։ 
                                                           
675  ՊԳՀ, հոդված XVIII.3., ՀԸԳՀ հոդված 271.6. (ա).  

676  «Գնումների մասին» օրենք, հոդված 51.  

677  Նույն տեղում, հոդված 50.  

678  https://www.e-gov.am/gnumner/. 
679          http://www.procurement.am/ 

680  «Գնումների մասին» օրենք, Հոդված 50.6.  

https://www.e-gov.am/gnumner/
http://www.procurement.am/
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2017 թվականի ապրիլի 25-ին ձևավորվեց բողոքարկման նոր խորհուրդը, որը բաղկացած էր 

երկու անդամից։Այդ օրվանից մինչև տարվա վերջ նոր խորհուրդը ստացել է 117 բողոք, 

որոնցից 66-ն ընդունվել են, 35-ը մերժվել են, իսկ 15-ը չեն ընդունվել։  

Ի տարբերություն այլ երկրների, բողոքների ընդհանուր թիվը բավականին ցածր է, 

չնայած որ այն շարունակում է աճել։ Հետևաբար քիչ է նաև բողոքները քննող անձանց թիվը, 

ինչը կարող է քիչ լինել բողոքների թվի աճի կամ ավելի բարդ ու խճճված բողոքների 

ներկայացման դեպքում։ ՍԻԳՄԱ-ի կողմից վերջին որոշումների ուսումնասիրությունը 

ցույց է տվել, որ բավականին լուրջ մոտեցում է ցուցաբերվում որոշումների կայացման 

հարցում և դրանք կայացվում են օրենքով սահմանված ժամկետներում։  

2017 թվականին, երբ բողոքները քննում էր բողոքարկման խորհուրդը, նրա 

կայացրած որոշումներից 18-ը բողոքարկվել էին դատարանում։ Արդյունքում 1 դեպքում 

խորհրդի  որոշումը մնացել է անփոփոխ, և 1 դեպքում էլ հետ ուղարկվել, սակայն մնացած 

16-ը 2018  թվականի կեսերին դեռ վարույթում էին գտնվում։ Իսկ վերջերս դատարանները 

հրաժարվում էին նման վերաքննիչ բողոքներ ընդունել՝ հղում անելով իրավազորության 

բացակայությանը։  

Բողոքներ քննող անձինք իրավունք ունեն681 արգելելու պատվիրատուների կողմից 

որոշումներ ընդունելը կամ իրականացնելը, ինչպես նաև իրավունք ունեն պարտավորեցնել 

նրանց ընդունելու որոշակի որոշումներ, ընդհուպ մինչև գործընթացի կասեցումը։ 

Բողոքներ քննող անձինք կարող են նաև որոշել արգելված անձանց ցուցակում ընդգրկել 

կոնկրետ հայտատուների։ Բացի դրանից, նրանք պարտավոր են ապահովել, որ իրենց 

որոշումներն ի կատար ածվեն, և ըստ ստացված տեղեկությունների, նրանք իսկապես 

ջանքեր են գործադրում ու հետևում են դրան։ Մինչդեռ «Գնումների մասին» օրենքում այդ 

որոշումների կատարումն ապահովող որևէ մեխանիզմներ չկան։  

ՍԻԳՄԱ-ի կողմից ուսումնասիրված որոշումներն ունեն հստակ, ստանդարտ 

ձևաչափ։ Դրանցում արձանագրվում են գործի փաստերը և կողմերի դիրքորոշումները, 

հղումներ են պարունակվում օրենքներին կամ ենթաօրենսդրական ակտերին, տրվում է 

հստակ հիմնավորում կայացված որոշման համար՝ հիմնական շեշտը դնելով էական 

հարցերի վրա։ Սակայն նախկինում կայացված որոշումների՝ որոնման հնարավորությամբ 

որևէ տվյալների բազա չկա։ ՍԻԳՄԱ-ի հետ հանդիպումների ժամանակ թե՛ 

պատվիրատուները, և թե՛ տնտեսվարող սուբյեկտները բողոքում էին, որ բողոքներ քննող 

անձինք հաճախ իրար հակասող որոշումներ են կայացնում, բայց այդպես էլ որևէ օրինակ 

չբերեցին։ Պարզ է, որ նախկինում ընդունված որոշումների՝ որոնման հնարավորությամբ 

                                                           
681  Նույն տեղում, հոդված 50.7. (1).  
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տվյալների բազայի բացակայությունը հենց բողոքները քննող անձանց համար է 

բարդացնում իրենց իսկ կայացրած որոշումների հետևողականությունն ապահովելը, ինչը 

շատ լավ հնարավորություն կլիներ նախադեպային իրավունքի ձևավորման համար։ 

Նմանապես, պատվիրատուների և տնտեսվարող սուբյեկտների համար էլ է դժվար դառնում 

ողջամիտ ենթադրություններ անել, թե ինչ դիրքորոշում կարող է ունենալ բողոքներ քննող 

անձը  նախատեսվող գնման ընթացակարգի հետ կապված։  

ՊՄԳ/կոնցեսիաների համար չկան հատուկ բողոքարկման ընթացակարգեր : Չնայած 

բողոքները քննվում են մանրամասն և ժամանակին, այնուամենայնիվ ակնհայտորեն առկա 

է անկախության պակասը, իսկ անգործության ժամկետները երբեմն չափազանց կարճ են 

կամ նույնիսկ չկան, ՊՄԳ/կոնցեսիաների համար բողոքարկումների ընթացակարգերը չեն 

կարգավորվում։ Այս հարցերի լույսի ներքո՝ բողոքների քննման համակարգի 

անկախության, յուրաժամանակյա լինելու և կոմպետենտության ցուցանիշի արժեքը 2-ն է։   

 

Բողոքների քննման համակարգի անկախություն, յուրաժամանակյա և կոմպետենտ գործունեություն 

Այս ցուցանիշը ցույց է տալիս պետական գնումների հետ կապված բողոքների քննման համակարգի 

արդյունավետությունը։ Սկզբում գնահատվում է օրենսդրական և նորմատիվ դաշտի որակը։ 

Այնուհետեև վերլուծության է ենթարկվում բողոքների քննման համակարգի ինստիտուցիոնալ 

կառուցվածքի հզորությունը։ Դրանից հետո չափվում է բողոքարկման համակարգի փաստացի 

կատարողականը։ Եվ վերջում ՊՄԳ/կոնցեսիաներին առնչվող իրավական պաշտպանության 

միջոցների արդյունավետությունը։ 

Ցուցանիշի ընդհանուր արժեքը   0 1 2 3 4 5 

Ենթացուցանիշներ Միավորներ 

Բողոքների քննման օրենսդրական մեխանիզմներ 

1. Պետական գնումների ոլորտի որոշումները բողոքարկելու իրավունք 5/5 

2. Գնման պատվիրատուների կողմից ընդունված որոշումների 

բողոքարկման իրավունք  
0/2 

3. Իրավական պաշտպանության առկա միջոցներ  2/4 

4. Բողոքարկման մարմնի որոշումների կատարման ապահովման 

մեխանիզմներ  
0/2 

5. Բողոքարկման մարմնի որոշումներն բողոքարկելու իրավունք  0/3 

Բողոքների քննման ինստիտուցիոնալ կառուցվածք  

6. Իրավական դրույթներով ապահովվում է բողոքարկման մարմնի և դրա 

անդամների անկախությունը 
3/7 

7. բողոքարկման մարմնի կազմակերպական կառուցվածքի և 

աշխատանքի ընթացակարգերի համարժեքություն  
3/4 

8. Բողոքարկման համակարգի վերաբերյալ տվյալների հասանելիություն և 

յուրաժամանակություն  
3/4 
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Բողոքարկման համակարգի կատարողական արդյունավետություն  

9. Բողոքարկման գործ սկսելու համար վճարների արդարացիություն 3/3 

10. Բողոքներին ընթացք տալու փաստացի ժամանակ 3/3 

11. Բողոքների ներկայացումը գործնականում 2/4 

12. Բողոքարկման մարմնի կողմից որոշումների կայացման որակ 4/4 

13. Դատարանի կողմից վերանայումից հետո փոփոխված կամ հետ 

ուղարկված գործերը (%) 
2/2 

ՊՄԳ/կոնցեսիաների առնչությամբ իրավական պաշտպանության միջոցների կատարողական 

արդյունավետություն  

14. ՊՄԳ/կոնցեսիաներին առնչվող ընթացակարգերում 

գործողությունների/անգործության օրինականության բողոքարկման 

իրավունք  

0/5 

15. Իրավական դրույթներով ապահովվում է բողոքարկման մարմնի ու 

դրա անդամների անկախությունը ՊՄԳ/կոնցեսիաներին առնչվող 

ընթացակարգերում 

0/5 

16. ՊՄԳ/կոնցեսիաներին առնչվող բողոքների քննման 

յուրաժամանակություն և արդյունավետություն 
0/5 

Ընդամենը682   30/62 

ՊԳՀ-ով և ՀԸԳԸ-ով պահանջվող անկախությունը ապահովված չէ, և նախկինում կայացված 

որոշումները հնարավոր չէ որոնել։ Այնուամենայնիվ, չնայած գործերի ծանրաբեռնվածության 

աճին, ներկայիս կարողությունները բավարար են համապարփակ զարմանալիորեն քիչ թվով 

բողոքների վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու և հրապարակելու համար։  

 

                                                           
682  Միավորների փոխակերպման միջակայքերը՝ 0-8=0, 9-19=1, 20-30=2, 31-41=3, 42-52=4, 53-62=5.  
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Հիմնական առաջարկություններ 

Կարճաժամկետ (1-2 տարի) 

1) Ապահովել բողոքարկման մարմնի՝ որպես ինստիտուտի, ինչպես նաև դրա 

անդամների լիարժեք անկախությունը, ինչպես նաև ՊԳՀ-ի և ՀԸԳՀ-ի սկզբունքներին և 

պահանջներին համապատասխանությունը։  

2) Հստակեցնել բողոքները ներկայացնելու և դրանց ընթացք տալու ընթացակարգերը 

և վերանայել ժամկետները, այդ թվում՝ անգործության ժամկետները՝ ՊԳՀ-ին և ՀԸԳՀ-ին 

համապատասխան։  

Միջնաժամկետ (3-5 տարի) 

3) Մոնիթորինգ իրականացնել բողոքարկման համակարգի գործունեության 

նկատմամբ և անհրաժեշտության դեպքում փոփոխել իրավական կարգավորումներն ու 

գործելակերպերը։ 

Սկզբունք 10․ Պետական գնումներին առնչվող գործունեությունը համապատասխանում է 
հավասար, ոչ խտրական վերաբերմունքի, համամասնության և թափանցիկության հիմնարար 
սկզբունքներին և ապահովում է պետական միջոցների առավել արդյունավետ օգտագործումը. 
գնումներ կատարող կազմակերպություններն ունեն համապատասխան 
հնարավորություններ և կիրառում են գնումների ժամանակակից մեխանիզմներ։  

«Գնումների մասին» օրենքի և թիվ 526-Ն որոշման՝683 պետական գնումների 

պլանավորմանն առնչվող դրույթները հիմնականում կարգավորում են ֆինանսական 

հարցեր՝ նպատակ ունենալով ապահովել, որ ոչ մի պայմանագիր առանց բավարար 

ֆինանսավորման արդյունավետ չլինի։ Անհրաժեշտ է, որպեսզի պատվիրատուները 684 

նախապատրաստեն և հրապարակեն իրենց գնումների պլանները։ Այնուհանդերձ, թեև 

ենթադրվում է, որ ՖՆ-ի կայքէջը 685 պետք է լինի այդ պլանների հասանելիությունն 

ապահովող մուտքի մեկ կետը686, իսկ էլեկտրոնային գնումների կայքէջն 687 ունի որոնման 

համապատասխան ֆունկցիա688, ՖՆ-ի կայքէջի հղումները չեն գործում, իսկ էլեկտրոնային 

գնումների կայքէջը սովորաբար անդրադառնում է ավելի շատ գնման ենթակա առանձին 

կետերի, քան որևէ ամբողջական գնումների պլանի։  

Կարիքների գնահատումը և նախապատրաստական այլ աշխատանքներ, ինչպիսիք 

են շուկայի վերաբերյալ խորհրդակցությունները, չեն կարգավորվում «Գնումների մասին» 

                                                           
683  «Գնումների մասին» օրենք, 15-րդ հոդված, թիվ 526-Ն որոշում, 16-19-րդ բաժիններ։  

684  «Գնումների մասին» օրենք, 15.1. և 15.3. հոդվածներ։  

685  http://www.procurement.am/.  

686  http://www.procurement.am/en/page/procurement_plans_archiv/.  

687  https://www.armeps.am.  

688  https://armeps.am/ppcm/public/procurements.  

http://www.procurement.am/
http://www.procurement.am/en/page/procurement_plans_archiv/
http://www.procurement.am/en/page/procurement_plans_archiv/
https://www.armeps.am/
https://www.armeps.am/
https://www.armeps.am/
https://armeps.am/ppcm/public/procurements
https://armeps.am/ppcm/public/procurements
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օրենքով, սակայն Կառավարությունը կազմել է պատվիրատուների կողմից կիրառման 

ենթակա առանձին ուղեցույցներ։ Այնուհանդերձ, ՍԻԳՄԱ-ի կողմից այս հարցի վերաբերյալ 

իրականացված հարցմանը մասնակցած պատվիրատուների գրեթե կեսը վերջին երեք 

տարիների ընթացքում կիրառել է ուղեցույցները։ Հարցմանը մասնակցած 

պատվիրատուների գրեթե կեսը դրանք համարել է օգտակար կամ շատ օգտակար։ Բացի 

դրանից՝ հարցվածների մեկ երրորդից ավելին հաստատել է շուկայի վերաբերյալ 

խորհրդակցությունների արդյունքում ստացված տեղեկությունների, նախահաշիվների կամ 

մրցութային փաստաթղթերը նախապատրաստելիս կիրառելի բյուջետային 

սահմանափակումների փաստացի կիրառությունը։  

Այնուհանդերձ, «Գնումների մասին» օրենքը առավել հստակ է գնման ենթակա 

ապրանքների բնութագրերի մասով689։ Առկա են հավասար, ոչ խտրական վերաբերմունքին, 

համամասնությանը և թափանցիկությանը ներկայացվող հստակ, կոնկրետ պահանջներ։ 

Աշխատանքների կատարման պայմանագրերի դեպքում նախքան այդ նպատակով 

ֆինանսական միջոցների հատկացումը պետք է իրականացվեն նախնական նախագծման 

աշխատանքներ։ Այլ պայմանագրերի դեպքում «Գնումների մասին» օրենքով պահանջվում է 

ապահովել մանրամասն բնութագրերի էական մակարդակ, սակայն նախատեսվում է 

տեխնիկական մասնագրերի կիրառումն այն չափով, որն անհրաժեշտ է ապահովել թե՛ 

հայտատուների և թե՛ հենց իրենց՝ պատվիրատուների համար՝ պայմանագրի առարկան 

ճշգրիտ կերպով հասկանալու նպատակով։   

Մրցութային փաստաթղթերն անհրաժեշտ է ներկայացնել միայն հայերեն, իսկ 

գնումների ծանուցումները պետք է հրապարակվեն նաև անգլերեն և ռուսերեն։ Հայտերը ևս 

կարող են ներկայացվել այս երկու լեզուներից որևէ մեկով690։  

Կառավարության կողմից տրամադրված տվյալների համաձայն՝ ըստ արժեքի 

ծառայությունները կազմում են գնումների շուկայի 57%-ը. դրանց հաջորդում են 

աշխատանքները (24%) և ապրանքները (19%)։ Մեծածավալ պայմանագրերը (ՊԳՀ-ով 

սահմանված շեմերը գերազանցող) կազմում են ապրանքների ձեռքբերման պայմանագրերի 

մոտավորապես 20%-ը, իսկ ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի՝ առնվազն 

10%-ը։ ՊԳՀ-ով սահմանված շեմերը գերազանցող աշխատանքների կատարման 

պայմանագրերի մասին տեղեկություններ չեն տրամադրվել։   

Հիմնական պատվիրատուներն են Առողջապահության նախարարությունը, Զինված 

ուժերը և Ոստիկանությունը, Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

                                                           
689  «Գնումների մասին» օրենք, 13-րդ հոդված։  
690  Նույն տեղում, հոդված 14։  
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նախարարությունը, ինչպես նաև՝ մեծ համայնքները, որոնցից ամենամեծը Երևան քաղաքն 

է։  

Ընդհանուր առմամբ (ՊԳՀ-ով սահմանված շեմերը գերազանցող և դրանցից պակաս 

ընթացակարգերի վերաբերյալ տրամադրված տեղեկությունների համաձայն), 2017 

թվականին իրականացվել է 10 370 մրցակցային ընթացակարգ՝ 15 041 բանակցային 

ընթացակարգերի համեմատությամբ՝ չներառելով ծանուցում հրապարակելու և մեկ անձից 

գնումներ կատարելու ընթացակարգերը։ Մրցակցային ընթացակարգերի դեպքում, 3-ից 

բացի, բոլորը որպես պայմանագրի շնորհման միակ չափորոշիչ կիրառել են գինը։ Հարկ է 

նշել, որ այնուամենայնիվ, այս ցուցանիշներում ներառված չեն այն գնումները, որոնց 

դեպքում առկա է միայն մեկ մատակարար, ինչպես նաև՝ հատուկ կամ բացառիկ 

իրավունքների դեպքերում691։  

Տնտեսվարող սուբյեկտների շրջանում անցկացված հարցմանը 

համապատասխան692՝ հարցվածների 20 տոկոսը մտահոգություններ է հայտնել մրցութային 

փաստաթղթերի որակի վերաբերյալ: Ամենահաճախ հանդիպող մտահոգությունը 

վերաբերում էր այն տպավորությանը, որ չափորոշիչները կարծես նույն չեն բոլոր 

մասնակիցների համար: Առկա էին նաև մտահոգություններ այն մասին, որ 

ընթացակարգերը կարծես բարդ կամ բյուրոկրատական են, և որ կիրառվող չափորոշիչները 

հստակ չեն:  

Մյուս կողմից, նախկինում 20-ից գրեթե միայն 1 տնտեսվարող սուբյեկտն է զերծ 

մնացել պետական գնումներին մասնակցելուց՝ ժամկետների հետ կապված 

մտահոգությունների կամ այն տպավորության պատճառով, որ գործարքը կարծես կնքված է 

նախքան մրցույթի մասին հայտարարություն հրապարակելը:  

Լիազորված մարմինների կողմից ներկայացված վիճակագրական տվյալների 

համաձայն՝ մրցակցային ընթացակարգերը կիրառվել են դեպքերի ընդամենը 41 տոկոսի 

դեպքում: ՏՀԶԿ-ի կողմից հավաքված՝ պաշտոնական վիճակագրության վրա հիմնված 

տվյալների համաձայն693՝ ուղղակի համաձայնությամբ կնքված պայմանագրերի թիվը 

կարծես էապես նվազել է վերջին տարիների ընթացքում, սակայն այն դեռևս մնում է բարձր:  

ՍԻԳՄԱ-ի հետ հանդիպումների ժամանակ, պատվիրատուների մեծ մասը նշել է 

մասնակիցների բավականին մեծ թիվ շատ մրցույթների դեպքում, իսկ ՖՆ-ի Պետական 

                                                           
691  Թիվ 526-Ն որոշում, 23.4 կետ, և նախորդ օրենսդրության մեջ դրա համարժեքը (2011 թվականի փետրվարի 10-ի թիվ 

168-Ն որոշում)։  
692  ՍԻԳՄԱ-ի կողմից նախաձեռնված՝ 300 տնտեսվարող սուբյեկտների հարցում, որն իրականացվել է 2018 թվականի 

հոկտեմբերին:   

693  Հակակոռուպցիոն բարեփոխումներ Հայաստանում, Ստամբուլյան հակակոռուպցիոն գործողությունների ծրագրի 

մոնիթորինգի չորրորդ փուլ, էջ 100 և հաջորդող էջեր:  
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գնումների գործընթացի համակարգման վարչության տարեկան հաշվետվության մեջ 

որպես միջին ցուցանիշ նշված է չորս մրցույթ՝ ըստ մրցակցային ընթացակարգի: Մյուս 

կողմից, Կառավարության կողմից ներկայացված այլ տվյալների համաձայն՝ ընդամենը մեկ 

հայտ ներկայացնելու ցուցանիշը կազմել է միայն 1 տոկոս, ինչը կարծես պահանջում է 

հետագա պարզաբանում:  

Պետական գնումների ոլորտում ծախսերի արդյունավետություն ապահովելը բարդ է 

այն պատճառով, որ ձեռք բերման գինը գրեթե միշտ կիրառվում է որպես շնորհման միակ 

չափորոշիչ՝ նվազագույն տեխնիկական պահանջներին համապատասխանող մրցույթի 

պայմանով: Սա իրավական պահանջ է էլեկտրոնային աճուրդների դեպքում, մինչդեռ այլ 

դեպքերում «Գնումների մասին» օրենքը հստակ կերպով թույլ է տալիս և կարգավորում է ոչ 

գնային չափորոշիչների կիրառումը՝ հավասարեցնելով դրանք ամենացածր գնին:   

Այսպես կոչված «պարբերական փակ մրցույթները» իրենցից ներկայացնում են 

շրջանակային համաձայնագրի տեսակ, որը հատուկ կարգավորվում է «Գնումների մասին» 

օրենքով և թիվ 526-Ն որոշմամբ694: Դրանք բավականին լայնորեն կիրառվում են՝ 

հատկապես էլեկտրոնային գնումների դեպքում, որի պարագայում դրանք կազմում են 

գործարքների գրեթե երկու երրորդը695:  

«Գնումների մասին» օրենքում նախատեսվում են կենտրոնացված կարգով գնումներ 

միայն Կառավարությանը՝ կիրառման ենթակա ընթացակարգերը և այդ կարգով գնման 

ենթակա ապրանքները ներառող մանրամասն կանոնակարգեր ընդունելու իրավունք և 

պարտավորություն վերապահելու համար: Ըստ պաշտոնական վիճակագրության՝ 2017 

թվականին 3 306 կենտրոնացված կարգով գնումներ, որոնք կազմում են պետական 

գնումների ընդհանուր արժեքի մոտավորապես 20 տոկոսը, իրականացվել են առանձին 

պատվիրատուների կողմից, չնայած այն բանին, որ Կառավարությունը դեռևս չի ընդունել 

որոշում՝ այս նպատակով մասնագիտացված մարմին սահմանելու մասին, կամ հաստատել 

համապատասխան ապրանքների ցանկը:    

Էլեկտրոնային գնումները, ընդհանուր իմաստով, լայն օգտագործվում են. 

պատվիրատուների մոտավորապես կեսը միացված է ARMEPS՝ էլեկտրոնային գնումների 

համակարգին: Ներկայումս միայն քիչ թվով պատվիրատուներ միացված չեն վերը նշված 

համակարգին, սակայն ակնկալվում է, որ նրանք կմիանան դրան ոչ ուշ, քան մինչև 2020 

թվականը: Գործառույթները ներառում են միջոցներ հայտարարություններ հրապարակելու, 

                                                           
694  «Գնումների մասին» օրենք, 18.2 և 22.2 հոդվածներ, թիվ 526-Ն որոշում, 74-79-րդ բաժիններ։  

695  Հակակոռուպցիոն բարեփոխումներ Հայաստանում, Ստամբուլյան հակակոռուպցիոն գործողությունների ծրագրի 

մոնիթորինգի չորրորդ փուլ, էջ 104:  
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մրցութային փաստաթղթերը հասանելի դարձնելու, հայտեր ստանալու և գործընթացների 

բոլոր հայեցակետերը գրանցելու համար: Բացի դրանից, էլեկտրոնային աճուրդի մոդելը 

գործում է 2018 թվականի սկզբից: Անկախ ARMEPS համակարգի այլ միջոցների 

օգտագործումից, բոլոր պատվիրատուների հայտարարությունները և մրցութային 

փաստաթղթերը հասանելի են ՖՆ-ի ինտերնետային կայքում:  

Էլեկտրոնային աճուրդների համակարգի ստեղծումը ողջունվել է ինչպես 

պատվիրատուների, այնպես էլ տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից, ինչպես նշվել է 

ՍԻԳՄԱ-ի հետ տարբեր հանդիպումներներում և քաղաքացիական հասարակության 

կողմից, չնայած գինը որպես շնորհման միակ չափորոշիչ օգտագործելու 

պարտավորությամբ ստեղծված սահմանափակմանը:  

«Գնումների մասին» օրենքը մանրամասնորեն կարգավորում է գնահատման և 

պայմանագրերի շնորհման ընթացակարգը696՝ հետագա ընթացակարգային ուղեցույցների 

տրամադրմամբ թիվ 526-Ն որոշմամբ: Մասնավորապես, 697յուրաքանչյուր պատվիրատուից 

պահանջվում է նշանակել պետական գնումների գործընթացի կազմակերպման և 

համակարգման համար պատասխանատու գնումների համակարգող: Սա կարող է լինել 

պատվիրատուի ստորաբաժանում, առանձին պաշտոնատար անձ կամ այդ նպատակով 

ներգրավված արտաքին փորձագետ: Գնումների համակարգողը նաև հանդես է գալիս 

որպես գնահատման այն կոմիտեի քարտուղար, որը պատվիրատուն պետք է 698 ձևավորի 

հրավիրատոմսեր տրամադրելու, պահանջելու դեպքում պարզաբանումներ տրամադրելու, 

մրցույթներ հայտարարելու և գնահատելու և հաղթողին որոշելու համար:   

Գնահատման կոմիտեի անդամները չպետք է գտնվեն շահերի բախման 

իրավիճակում և պետք է ստորագրեն դրա մասին հայտարարություն, որը պետք է 

հրապարակվի մրցույթի բացումից անմիջապես հետո: Բացի դրանից և «Գնումների մասին» 

օրենքում անկողմնակալության այլ պահանջներից, պետական գնումների համար հատուկ 

միասնական գործիքներ չկան: Պաշտոնատար անձինք պահպանում են բոլոր 

քաղաքացիական ծառայողների համար սահմանված ընդհանուր էթիկայի ուղեցույցները:  

Գնահատման հանձնաժողովի հանդիպումների արձանագրությունները, ստացված 

մրցույթի հայտերը, շնորհման ծանուցումները և զեկույցները հասանելի են ՖՆ-ի կայքում՝ 

ապահովելով թափանցիկության որոշակի մակարդակ՝ չնայած տվյալների մեծ մասը 

                                                           
696  «Գնումների մասին» օրենք, 26-րդ և 34-րդ հոդվածներ։   

697  Նույն տեղում, հոդված 16.3-5.  
698  Նույն տեղում, հոդված 26։  
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հրապարակելու համար PDF ձևաչափի փաստաթղթերի օգտագործմամբ սահմանված 

սահմանափակումների:  

Պայմանագրերի կառավարման վերաբերյալ «Գնումների մասին» օրենքում հատուկ 

դրույթներ չկան։ ՍԻԳՄԱ-ի հետ հանդիպումների ժամանակ պատվիրատուները և 

տնտեսվարող սուբյեկտները նշել են այդ կապակցությամբ խնդիրները: Այնուամենայնիվ, 

պայմանագրի փոփոխությունների հրապարակման ընդհանուր պարտավորությամբ 

մեծանում է թափանցիկությունը, նույնիսկ եթե առկա չեն զեկուցված պայմանագրային 

փոփոխությունների վերաբերյալ ՖՆ-ի պետական գնումների վարչության վերլուծության 

ապացույցներ: Պայմանագրերի փոփոխությունների հաճախականության կամ դրանց 

բնույթի և պատճառների ցանկացած վերանայման վերաբերյալ տվյալներ առկա չեն։  

«Գնումների մասին» օրենքում սահմանված չեն հետագա պաշտոնական 

գնահատման պահանջներ, և պատվիրատուների կողմից կնքված պայմանագրերի 

կատարման որևէ համակարգային, հատուկ վերանայման ապացույց չկա: Մյուս կողմից, 

պետական գնումների համար օգտագործվում են ընդհանուր առմամբ պետական 

հաստատությունների ներքին և արտաքին աուդիտի ինստիտուտները և մեխանիզմները: 

Չնայած էլեկտրոնային գնումների շարունակական զարգացման դրական կողմերին՝ 

գնումների գործընթացի պլանավորման և նախապատրաստման և գնից բացի շնորհման այլ 

չափորոշիչի օգտագործման մասով թույլ կողմերի, ինչպես նաև որոշ բացակայող 

տվյալների լույսի ներքո, պետական գնումների գործառնություններում արձանագրված 

արդյունավետության, ոչ խտրական վերաբերմունքի, թափանցիկության և հավասար 

վերաբերմունքի ցուցանիշի արժեքը հավասար է 1-ի։  

«Գնումների մասին» օրենքի կիրառումը հեշտացվել է մի շարք ուղեցույցներով և 

ձեռնարկներով, որոնք հասանելի են ՖՆ-ի պետական գնումների կայքում699: Թեև դրանք 

ունեն սահմանափակ շրջանակներ, պատվիրատուների և տնտեսվարող սուբյեկտների միջև 

հարցումը ցույց է տվել բավարարվածության բավականին բարձր մակարդակ, 

մասնավորապես՝ պատվիրատուների գրեթե կեսի և տնտեսվարող սուբյեկտների մեկ 

երրորդի կողմից դրանք օգտակար կամ շատ օգտակար են համարվել:   

Ստանդարտ փաստաթղթերը նույնպես հասանելի են նույն ձևով և դրանց 

օգտակարությունը նույնիսկ ավելի բարձր է գնահատվել քան ձեռնարկներինն ու 

ուղեցույցներինը՝ Պատվիրատուների 68%-ը և տնտեսվարող սուբյեկտների 41%-ը դրանք 

համարել է օգտակար կամ շատ օգտակար։  

                                                           
699  http://www.procurement.am/en/page/guidelines_manuals_archiv/ և 

http://www.procurement.am/en/page/templates_of_documents_used_in_procurement_procedures_archiv/.  

http://www.procurement.am/en/page/guidelines_manuals_archiv/
http://www.procurement.am/en/page/templates_of_documents_used_in_procurement_procedures_archiv/
http://www.procurement.am/en/page/templates_of_documents_used_in_procurement_procedures_archiv/
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Այնուամենայնիվ, ուղեցույցներում և ստանդարտ փաստաթղթերում հիմնական 

շեշտը դրվել է պետական գնումների գործընթացի մրցույթի անցկացման և պայմանագրերի 

շնորհման փուլի վրա՝ անբավարար ուշադրություն դարձնելով գործընթացի այնպիսի 

կողմերի, ինչպիսիք են կարիքների գնահատումը և շուկայի խորհրդատվությունը, և միայն 

սահմանափակ ուշադրություն դարձնելով պայմանագրերի շնորհման փուլից հետո 

պայմանագրով սահմանված գործունեության կառավարմանը։ Սահմանափակ է նաև 

ձեռնարկներում մարնամասնեցման և որոշակիացման աստիճանը, թեև ստանդարտ 

փաստաթղթեր գույություն ունեն տասնյակ մասնավոր դեպքերի համար։  

Անկախ ձեռնարկներում, ուղեցույցներում և ստանդարտ փաստաթղթերում առկա 

տեղեկությունների ընդգրկման շրջանակից և որակից՝ գիտելիք, հմտություններ և փորձ է 

պահանջվում դրանց ճիշտ օգտագործման և գնումների գործընթացը խնայողության և 

արդյունավետության սկզբունքների հիման վրա իրականացնելու համար։ Այս նպատակին 

հասնելու համար «Գնումների մասին» օրենքի համաձայն՝700 լիազորված մարմինը (ՖՆ-ի 

պետական գնումների գործընթացի համակարգման վարչությունը) պարտավոր է 

վերապատրաստման դասընթաց կազմակերպել և ապահովել պետական գնումների 

փորձագետների որակավորումների սերտիֆիկացումը (պատվիրատուի պետական 

գնումների բաժնի աշխատակազմ, գնումներին մասնակցող անհատ պաշտոնատար 

անձինք կամ պատվիրատուի կողմից ներգրավված արտաքին փորձագետներ)։  

Վարչությունը կազմակերպում է պարբերական վերապատրաստման 

դասընթացներ, այդ թվում՝ քննություններ սերտիֆիկացման նպատակներով, սակայն միայն 

օրենքով պահանջվող նվազագույնի չափով. գնումները համակարգողները պարտավոր են 

վերապատրաստվել առնվազն յուրաքանչյուր երեք տարին մեկ։ Պատվիրատուների 

շրջանում անցկացված հարցման արդյունքում պարզ է դառնում, որ նրանց երկու երրորդը 

վերապատրաստումը համարում է օգտակար կամ շատ օգտակար։ 2017 թվականին 1111 

անձ մասնակցել է ՖՆ-ի կողմից կազմակերպված վերապատրաստմանը՝ 2016 թվականի 378 

անձի համեմատ, երբ վերապատրաստումը կազմակերպվել էր այլ եղանակով։ 

Վերապատրաստման ծրագրերը կազմվում են ՖՆ-ի701 կողմից ընդունված որոշումներով։  

Ի լրումն ձեռնարկների, ուղեցույցների, ստանդարտ փաստաթղթերի և տրամադրվող 

վերապատրաստումների՝ ՖՆ-ում գործում է տեղեկատու համակարգ, որտեղ հանրության 

համար հասանելի հեռախոսով բոլորը կարող են ստանալ պատասխաններ 

                                                           
700  «Գնումների մասին» օրենք, հոդված 16.1 (3)։  
701  ՖՆ-ի 2018 թվականի մարտի 7-ի «Գնումները համակարգողների համար 2018 թվականին շարունակական 

մասնագիտական վերապատրաստումների և դրանց ուսումնական ծրագրերի հաստատման մասին» թիվ 85-Ա որոշում 

և ՖՆ-ի 2017 թվականի օգոստոսի 1-ի «Գնումները համակարգողների շարունակական մասնագիտական 

վերապատրաստումների ծրագրերն ու թեմաները հաստատելու մասին» թիվ 395-Ա որոշումը։ 
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քաղաքականությունների, ընթացակարգերի և փաստաթղթերի մասին։ ՍԻԳՄԱ-ի հետ 

հանդիպումների ընթացքում պատվիրատուները, ինչպես նաև տնտեսվարող սուբյեկտները 

բողոքում էին, որ դժվար է եղել հեռախոսով կապվելն ու օգտակար խորհրդատվություն 

ստանալը, սակայն ըստ հարցման702 պատվիրատուների երեք քառորդից և տնտեսվարող 

սուբյեկտների կեսից ավելին խորհրդատվությունը համարել են օգտակար։  

ՖՆ-ն նաև բացատրություններ է տալիս պատվիրատուների և տնտեսվարող 

սուբյեկտների703 կողմից պարբերաբար բարձրացված մի շարք հարցերի մասին։  

Չեղարկված ընթացակարգերի վերաբերյալ մանրամասներ չեն ներկայացվել։  

Չնայած վերապատրաստումներ կազմակերպելու և ձեռնարկներ և ստանդարտ 

փաստաթղթեր տրամադրելու՝ գովասանքի արժանի ջանքերին, դեռևս շատ անելիք կա 

բարելավման ուղղությամբ, ինչպես նաև բացակայում են չեղարկված ընթացակարգերի 

մասին տվյալները։ Այս հարցերի համատեքստում գնումներ կատարող 

կազմակերպությունների և տնտեսվարող սուբյեկտների համար գնումների 

գործառնությունների մասնագիտացումը խորացնելու հարցում օժանդակության 

հասանելիության ու որակի ցուցանիշի արժեքը 2 է։  

 

                                                           
702  ՍԻԳՄԱ-ի կողմից նախաձեռնված՝ 150 պատվիրատուների և 300 տնտեսվարող սուբյեկտների հարցումը, որն 

իրականացվել է 2018 թվականի հոկտեմբերին: Պատվիրատուների 78%-ը և տնտեսվարող սուբյեկտների 57 %-ը ՖՆ-ի 

կողմից տրված պատասխանները ընդհանուր առմամբ օգտակար են համարել։ 

703  http://www.procurement.am/en/page/official_explanations_archiv/. 

http://www.procurement.am/en/page/official_explanations_archiv/
http://www.procurement.am/en/page/official_explanations_archiv/
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Պետական գնումների գործընթացներում կիրառվող արդյունավետ, ոչ խտրական, 

թափանցիկ և հավասար պայմաններ ապահովող գործելակերպեր 

Այս ցուցանիշը ցույց է տալիս, թե որքանով են պետական գնումների ընթացակարգերը 

համապատասխանում հավասար պայմանների ապահովման, ոչ խտրականության, 

համաչափության և թափանցիկության հիմնարար սկզբունքներին, միևնույն ժամանակ 

ապահովելով հանրային միջոցների ամենաարդյունավետ օգտագործումը։ Դրանով 

չափվում է պետական գնումների պլանավորումն ու նախագծումը, կիրառվող 

ընթացակարգերի թափանցիկությունն ու մրցունակությունը, արդիական գործիքների ու 

մոտեցումների կիրառման աստիճանը և այն, թե ինչպես են կառավարվում 

պայմանագրերը դրանց ստորագրումից հետո։ 

Ցուցանիշի ընդհանուր արժեքը  0 1 2 3 4 5 

Ենթացուցանիշներ Միավորներ 

Պետական գնումների ընթացակարգերի պլանավորում և մշակում  

1. Պատշաճ ուշադրություն է դարձվում պլանավորման գործընթացին 0/5 

2. Ծախսերի նախահաշիվների ու բյուջեների հաշվարկման մեթոդների 

առկայություն և կիրառություն 704 
0/2 

3. Պատվիրատուների և տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից մրցութային 

փաստաթղթերի որակի ընկալում (%) 

1/4 

Կիրառվող ընթացակարգերի մրցունակություն և թափանցիկություն  

4.Բիզնեսների կողմից ընթացակարգերի արդարության ընկալում (%) 2/4 

5. Մրցութային ընթացակարգերով կնքված պայմանագրերը (%) 1/5 

6. Միայն գնանշման հարցմամբ կնքված պայմանագրերը (%) 0/5 

7. Ըստ յուրաքանչյուր ընթացակարգի ներկայացված հայտերի միջին թիվը 2/3 

8. Միայն մեկ մասնակցի կողմից հայտ ներկայացվելու դեպքում կնքված 

պայմանագրերը (%) 
2/2 

                                                           
704  Գնահատման համար բավարար տվյալներ չեն տրամադրվել: 
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Ժամանակակից գնման մեթոդների կիրառությունը  

9. Շրջանակային համաձայնագրերի համար կարգավորիչ դաշտի 

համարժեքությունն ու դրանց կիրառությունը 
2/5 

10. Կենտրոնացված մեխանիզմով գնումների համար կարգավորիչ և 

ինստիտուցիոնալ դաշտի համարժեքությունն ու դրա կիրառումը 
5/5 

11. Էլեկտրոնային գնումների ներթափանցումը գնումների համակարգ 3/5 

Պայմանագրերի կառավարում և կատարման նկատմամբ մոնիթորինգ  

12. Պայմանագրերի կառավարման համար անհրաժեշտ և դրան օժանդակող 

մեխանիզմների առկայություն 

0/6 

13.Կնքումից հետո փոփոխված պայմանագրեր (%)705 0/4 

14. Գնումների գործընթացի և պայմանագրերի կատարման ex post գնահատում 3/6 

Ռիսկերի կառավարում գնումների համակարգում բարեվարքության 

պահպանման համար 

 

15. Հիմնական բարեվարքության գործիքների առկայություն 0/4 

Total706                             21/65 

 

                                                           
705  Տվյալներ չեն տրամադրվել։  

706  Միավորների փոխակերպման միջակայքերը: 0-12=0, 13-23=1, 24-34=2, 35-45=3, 46-56=4, 57-65=5. 
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Գնման պատվիրատուներին և տնտեսվարող սուբյեկտներին գնումների հարցում 

պրոֆեսիոնալ մակարդակի բարձրացման համար տրամադրվող օժանդակության 

առկայությունն ու որակը  

Այս ցուցանիշը ցույց է տալիս այն օժանդակության առկայությունն ու որակը, որը գնման 

պատվիրատուների և տնտեսվարող սուբյեկտներին տրամադրվում է գնման գծով 

պատասխանատուների մասնագիտական հմտությունների և գիտելիքների զարգացման և 

պետական գնումների գործընթացների պլանավորման, անցկացման և կառավարման 

հարցում նրանց խորհրդատվություն տրամադրելու համար։ Այս օժանդակությունը 

սովորաբար տրամադրվում է գնումների կենտրոնական մարմնի կողմից։  

 

Այս ցուցանիշն ուղղակիորեն չի գնահատում գնման պատվիրատուների 

կարողությունները։ Գնահատումը վերաբերում է օժանդակությանը (թե արդյոք գնումների 

բոլորաշրջանի բոլոր կարևոր փուլերը ներառվել են), դրա ծավալներին, դրա որակին և 

այդ օժանդակությունը ստացողների համար դրա համարժեքությանը (արդյոք այն 

տրամադրում է կարևոր, գործնական ուղղորդում և հիմնավորում օրինակներով)։ 

Օժանդակության համարժեքության և գործնականում կիրառելիության գնահատման 

համար օգտագործվում են գնման պատվիրատուների և տնտեսվարող սուբյեկտների 

կողմից անցկացված հետազոտությունները։  

Ցուցանիշի ընդհանուր արժեքը  0 1 2 3 4 5 

Ենթացուցանիշներ Միավորներ 

Ձեռնարկների, ուղեցույցների, մրցութային փաստաթղթերի տիպային օրինակների և այլ 

գործիքների առկայությունը և որակը  

1. Ձեռնարկների և ուղեցույցների առկայությունը և որակը  1/5 

2. Ստանդարտ մրցութային փաստաթղթերի, ստանդարտ ձևերի և 

պայմանագրերի ստանդարտ ձևերի առկայությունը և որակը 
3/5 

Վերապատրաստումների և խորհրդատվական աջակցության առկայությունը և որակը 

3. Գնումներով զբաղվող մասնագետների համար 

վերապատրաստումների հասանելիությունը 
2/5 

4. Գնման պատվիրատուների և տնտեսվարող սուբյեկտների համար 

խորհրդատվության և օժանդակության հասանելիությունը 
4/5 

Չեղարկված գնման ընթացակարգերը   

5. Չեղարկված գնման ընթացակարգերը (%)707 0/5 

Ընդամենը708 10/25 

Պլանավորման և մշակման հրահանգներն առկա են, բայց դրանք խիստ սահմանափակում են 

պետական գնումների համար հատկացված ժամանակը և գնից բացի այլ գնահատման 

չափանիշի կիրառման հնարավորությունը: Էլեկտրոնային գնումների համակարգը լայնորեն 

                                                           
707  Տվյալներ չեն տրամադրվել։. 

708  Միավորների փոխակերպման միջակայքերը՝ 0-4=0, 5-8=1, 9-12=2, 13-16=3, 17-20=4, 21-25=5.  
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կիրառվում է և նպաստում թափանցիկության մակարդակի բարձրացմանը։ Այլ 

ժամանակակից մեթոդներ նույնպես կիրառվում են, բայց միայն կենտրոնական պետական 

մարմինների, կոմունալ ընկերությունների կողմից, խոշոր քաղաքներում առկա են 

համապատասխան հմտություններ և ռեսուրսներ պետական գնումների պատշաճ 

կառավարման համար։ Խորհրդատվությունը տրամադրվում է ըստ անհրաժեշտության, 

սակայն միշտ չէ, որ այն հստակ է և ժամանակին։ Վերապատրաստումներ քիչ են 

անցկացվում, ստանդարտ փաստաթղթերի, հրահանգների և օրինակների թիվը քիչ է, չնայած 

որ հարցվածների կեսից ավելին գոհ են։  

 

Հիմնական առաջարկություններ 

Կարճաժամկետ (1-2 տարի) 

1) Կազմել առավել համապարփակ, սակայն պարզ և գործնական ուղեցույցներ 

պատվիրատուների և տնտեսավարող սուբյեկտների համար, միևնույն ժամանակ 

դրանց կիրառման ճկունության և դրանք մի շարք արդիական ու անհատական 

կարիքներին հարմարեցնելու հնարավորությամբ։  

2) Վերլուծել պատվիրատուների և տնտեսավարող սուբյեկտների պետական 

գնումների մասով հմտությունները, վերհանել նրանց վերապատրաստման 

կարիքները և վերապատրաստման ռազմավարություն մշակել դրանք բավարարելու 

համար։  

3) Միջոցներ ձեռնարկել ձեռքբերման գինը որպես պայմանագրի շնորհման 

հիմնական կամ միակ չափորոշիչ ընդունելու դեպքերն աստիճանաբար նվազեցնելու 

համար։ 

Միջնաժամկետ (3-5 տարի) 

4) Պարբերական և համակողմանի վերլուծություն իրականացնել պետական 

գնումների համակարգի աշխատանքի մասին՝ գործարքների վերաբերյալ 

սիստեմատիկորեն ձևավորվող, համապարփակ և թափանցիկ տվյալների հիման 

վրա։ 

5) Իրականացնել վերոնշյալ վերապատրաստման ռազմավարությունը՝ մոնիթորինգի 

ենթարկելով վերջնարդյունքները և համապատասխանաբար փոփոխելով 

ռազմավարությունն ու օգտագործված միջոցները։  
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Արտաքին աուդիտ 

Առանցքային պահանջ. Սահմանադրական և իրավական դաշտը երաշխավորում է 

աուդիտի բարձրագույն մարմնի անկախությունը, մանդատը և կազմակերպումը՝ իր 

մանդատն ինքնուրույն կատարելու համար՝ իր վերաքննիչ աշխատանքի 

նկատմամաբ կիրառվող ստանդարտներին համապատասխան, ինչը ստեղծում է 

բարձրորակ հաշվեքննությունների հնարավորություն, որոնք դրական կերպով են 

ազդում ընդհանուր կառավարման մարմինների կառավարման և գործունեության 

վրա։ 

Այս առանցքային պահանջի ներքո Հայաստանի կատարողականի գնահատման 

ցուցանիշների արժեքները ներկայացված են ստորև: 

 

Ցուցանիշները 0 1 2 3 4 5 

Աուդիտի բարձրագույն մարմնի անկախությունը 
  

 

   

Արտաքին աուդիտի համակարգի արդյունավետությունը 
 ♦      

Պայմանական նշան.         Ցուցանիշների արժեքը 

 

Սկզբունքների վերլուծություն 

Սկզբունք 11. Աուդիտի բարձրագույն մարմնի անկախությունը, մանդատը և կազմակերպումը 
սահմանվում և պաշտպանվում են սահմանադրական և իրավական դաշտերով, և դրանք 
գործնականում պահպանվում են։ 

 ՀՊ-ն ստեղծված է Սահմանադրության համաձայն, որը կարգավորում է դրա 

գործառույթները և լիազորությունները և դրա ձևավորման ընթացակարգը709։ ՀՊ-ի 

լիազորությունները, գործելակարգը և գործունեության երաշխիքները սահմանված են ՀՊ-ի 

մասին նոր օրենքով, որը փոխարինում է «Վերահսկիչ պալատի մասին» 2006 թվականի 

օրենքը։ 2018 թվականի օրենքն ԱԲՄՄՍ-ին առավել համապատասխանող է, քան 2006 

թվականի օրենքը, սակայն դեռևս առկա են որոշ կարևոր թերություններ, իսկ ՀՊ-ի 

գործառութային, գործառնական և ֆինանսական անկախությունը դեռևս լիովին 

երաշխավորված չեն։ 

 ՀՊ-ի գործառութային անկախությունը սահմանափակվում է Օրենքում առկա 

որոշակի պահանջներով, ինչպիսիք են ընթացիկ եզրակացություններն Ազգային ժողով710 և 

ՀՊ-ի խորհրդի հանդիպումների օրակարգերն Ազգային ժողով և Կառավարություն 

                                                           
709  Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, 198-րդ և 199-րդ հոդվածներ։ 

710  ՀՊ-ի մասին օրենք, 6-րդ հոդված։ 
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ուղարկելը711։ Հաշվեքննությունների՝ առավելագույնը 24 օր տևողության 

սահմանափակումն712 ազդում է ՀՊ-ի՝ պատշաճ որակի հաշվեքննիչ զեկույց ներկայացնելու 

համար անհրաժեշտ օպտիմալ օրեր սահմանելու լիազորությունը։ Ավելին, ՀՊ-ի՝ 

հաշվեքննության արդյունքների և առաջարկությունների կատարմանը հետևելու 

լիազորությունը սահմանված չէ ՀՊ-ի մասին 2018 թվականի օրենքում։ 

 Գործառնական անկախության վրա ազդում է ՀՊ-ի աշխատակազմի 

քաղաքացիական ծառայության կարգավիճակը։ «Քաղաքացիական ծառայության մասին» 

նոր օրենով (ՔԾՕ713 ներդրվում է աշխատակազմի ապակենտրոնացված կառավարում և 

Գլխավոր քարտուղարն այժմ նաև լիազորված է նաև աշխատանքի վերցնելու կամ 

աշխատանքից ազատելու ՀՊ-ի աշխատակազմին714։ Այնուամենայնիվ, թեև Գլխավոր 

քարտուղարը նշանակվում է ՀՊ-ի նախագահի կողմից, մրցույթն անցկացվում է, և հաղթող 

թեկնածուն ընտրվում է ընտրական կոմիտեի կողմից, որը ղեկավարվում է 

Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի կողմից, որի նախագահը նշանակվում է 

քաղաքական որոշմամբ715։ 

 Լիովին երաշխավորված չէ նաև ՀՊ-ի ֆինանսական անկախությունը։ ՀՊ-ն 

պարտավոր է ամեն տարի իր բյուջետային հայտը ներկայացնել Կառավարության 

հաստատմանը716, և Կառավարությունը կարող է փոփոխել717 այն՝ թեև այն պետք է Ազգային 

ժողովին և ՀՊ-ին բացատրի իր փոփոխությունների հիմնավորումները718։ ՀՊ-ն, 

այնուամենայնիվ, անկախություն ունի իր բյուջեի կատարման հարցում։ 

 ՀՊ-ի նախագահին և մյուս անդամներին Ազգային ժողովի համապատասխան 

մշտական հանձնաժողովի առաջարկությամբ ընտրում է Ազգային ժողովը՝ վեց տարի 

ժամկետով719։ ՀՊ-ի նախագահին և Խորհրդի վեց անդամներին նշանակելու և աշխատանքից 

ազատելու վերաբերյալ Սահմանադրության և ՀՊ-ի մասին 2018 թվականի օրենքում առկա 

դրույթները720 համապատասխանում են միջազգային ստանդարտներին։ Այնուամենայնիվ, 

                                                           
711  Նույն տեղում, 16-րդ հոդված։ 

712  Նույն տեղում, 34.6-րդ հոդված։ 

713  ՔԾՕ, 10-րդ հոդված։ 

714  Նույնը, 16.4-րդ հոդված։ 

715  Նույն տեղում, 10.10-րդ հոդված։ 

716  ՀՊ-ի մասին օրենք, 20.1-րդ հոդված։ 

717   Նույն տեղում, 20.2-րդ հոդված։ 

718  Նույն տեղում, 20.3-րդ հոդված։ 

719  Սահմանադրություն, 199-րդ հոդված։ 

720  Նույն տեղում, 199-րդ հոդված, և ՀՊ-ի մասին օրենք, 17-րդ հոդված։ 
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գործող օրենքներով ՀՊ-ին Գերագույն դատարանի կողմից չի տրամադրվում 

պաշտպանություն դրա անկախության բողոքարկումներից721։ 

 ՀՊ-ի մասին 2018 թվականի օրենքով տարբերակվում են հաշվեքննությունը և 

ստուգումը։ Հաշվեքննության են ենթարկվում բոլոր պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինները, ինչպես նաև պետական և համայնքային բյուջեների 

միջոցներից ֆինանսավորվող հիմնարկները։ Ստուգման են ենթարկվում այն 

իրավաբանական անձինք, որոնք ստեղծվում են պետական կամ տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների կողմից և իրականացնում են պետական գործառույթներ 

կամ ստանում են վարկեր, դրամաշնորհներ կամ սուբսիդիաներ պետական կամ տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններից722։ 

 ՀՊ-ի մանդատն, այնուամենայնիվ, այդքան էլ լայն չէ։ Չի թույլատրվում 

հաշվեքննության ենթարկել պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին և 

պետական կամ համայնքային բյուջեների միջոցներից չֆինանսավորվող հիմնարկներին 

(այսինքն՝ 100%-ով ինքնաֆինանսավորվող այնպիսի հիմնարկներին, ինչպիսին է 

Կենտրոնական բանկը), և այն չի կարող այցելել տարածքներ՝ պետական գործառույթներ 

իրականացնող կամ վարկեր, դրամաշնորհներ կամ սուբսիդիաներ ստացող 

իրավաբանական անձանց ստուգելու համար, այլ պետք է հիմնվի իր աշխատավայր 

ուղարկված փաստաթղթերի վրա723։ 

 ՀՊ-ն իրավասու է իրականացնելու ֆինանսական, համապատասխանության և 

կատարողականի հաշվեքննություններ724։ Այն տարին երկու անգամ հաղորդում է 

ներկայացնում Ազգային ժողով՝ մարտին ներկայացնելով իր Տարեկան կատարողականի 

մասին հաղորդումը725, իսկ պետական բյուջեի կատարման մասին եզրակացությունը՝ դրա 

մասին Կառավարության զեկույցի ներկայացումից մեկ ամիս հետո726։ 2020 թվականի 

հունվարի 1-ից ՀՊ-ից կպահանջվի ներկայացնել եզրակացություն տարեկան բյուջեի 

կատարման վերաբերյալ,ինչպես նաև համապատասխանության հաշվեքննություն և 

Ազգային ժողով ներկայացնել բյուջեի կատարման մասին եզրակացություններ պետական 

բյուջեի յուրաքանչյուր եռամսյակի մասով։     

                                                           
721  Նույն տեղում, 169-րդ հոդվածով սահմանվում են այն սուբյեկտները, որոնք կարող են դիմել Սահմանադրական 

դատարան։ ՀՊ-ն այդ ցանկում չէ։ 

722  ՀՊ-ի մասին օրենք, 5-րդ հոդված։ 

723  Նույն տեղում, 5.3-րդ հոդված։ 

724  Նույն տեղում, 33-րդ հոդված։ 

725  Նույն տեղում, 28.3-րդ հոդված։ 

726  Նույն տեղում, 27.3-րդ հոդված։ 
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 ՀՊ-ի մասին 2018 թվականի օրենքը շփոթեցնող է տարածքներին և տվյալներին 

մատչելիության մասով։ Մի կողմից՝ ՀՊ-ի հաշվեքննողն իրավասու է մատչելիություն 

ունենալ հաշվեքննվող գործունեության հետ կապված տվյալների հասանելի էլեկտրոնային 

շտեմարաններին, փաստաթղթերին, անհրաժեշտ հղումներին, տեղեկություններին և 

հաշվապահական հաշվետվություններին, տեղեկություններ հանել այնտեղից և պահանջել 

պարզաբանումներ727։ Մյուս կողմից՝ Օրենքով նշվում է, որ ՀՊ-ն առցանց մատչելիություն 

կունենա պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների և պետական և 

համայնքային բյուջեների միջոցներից ֆինանսավորվող հիմնարկների, ինչպես նաև 

պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված ոչ առևտրային իրավաբանական 

անձանց տվյալների շտեմարաններին՝ բացառությամբ «օրենքով գաղտնի համարվող» 

տեղեկությունների728։ Դա նշանակում է, որ ՀՊ-ի՝ բանկային կամ այլ տեսակի զգայուն 

տեղեկություններ պարունակող տվյալների էլեկտրոնային շտեմարաններին 

մատչելիություն ունենալու իրավասությունը հստակ չէ։ 2017 թվականին մի քանի պետական 

մարմիններ, այդ թվում՝ Արտաքին գործերի նախարարությունը, Աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի նախարարությունը և Պետական եկամուտների կոմիտեն, մերժեցին 

առցանց մատչելիությունն իրենց տվյալների էլեկտրոնային շտեմարաններին729։ 

 ՀՊ-ի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունը ենթակա է տարեկան 

հաշվեքննության մրցակցային հիմունքով ընտրված արտաքին աուդիտորական 

կազմակերպության կողմից730։ ՀՊ-ն իր 2017 թվականի տարեկան ֆինանսական 

հաշվետվության համար ստացել է դրական եզրակացություն։ 

 Քաղաքացիները ԱԲՄ-ի նկատմամբ վստահության ցածր մակարդակ ունեն, և 

նրանց ընդամենը 25%-ն է վստահում այդ մարմնին։ Դա կարող է արտացոլել ՀՊ-ի 

քաղաքական անկախության իրենց ընկալումը, և միայն 27%-ն է համաձայն, որ ՀՊ-ն զերծ է 

քաղաքական ազդեցությունից։ 

 ՀՊ-ի անկախության, մանդատի և տվյալներին մատչելիության 

սահմանափակումների հետևանքով աուդիտի բարձրագույն մարմնի անկախությունը 

գնահատող ցուցանիշի արժեքը 2 է։ 

                                                           
727  Նույն տեղում, 36.2-րդ հոդված։ 

728  Նույն տեղում, 32.1-րդ հոդված։ 

729  Հաշվեքննիչ պալատի կողմից տրամադրվող տեղեկությունները 

730  ՀՊ-ի մասին օրենք, 23.3-րդ հոդված։ 



ՆԱԽԱԳԻԾ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

282 

Աուդիտի բարձրագույն մարմնի անկախությունը 

Ցուցանիշը գնահատում է, թե որքանով անկախորեն է արտաքին աուդիտը կատարվում 

աուդիտի բարձրագույն մարմնի (ԱԲՄ) կողմից, և օրենքում ու գործնականում հասանելի 

են ԱԲՄ-ի արդյունավետ գործունեության միջազգայնորեն ճանաչված պայմանները։ 

Ցուցանիշի ընդհանուր արժեքը  0 1 2 3 4 5 

  

Ենթացուցանիշները Միավորները 
 

1. ԱԲՄ-ի սահմանադրական և իրավական անկախությունը 2/4 

2. ԱԲՄ-ի կազմակերպական և կառավարչական անկախությունը 3/5 

3. ԱԲՄ-ի մանդատի պատշաճությունը և համապատասխանությունն 

Աուդիտի բարձրագույն մարմինների միջազգային ստանդարտներին 

(ԱԲՄՄՍ) 

2/3 

4. Մատչելիությունը տվյալներին և տարածքներին 0/1 

5. ԱԲՄ-ի՝ բնակչության կողմից ընկալվող անկախությունը (%)  0/3 

Ընդամենը731  7/16 

ՀՊ-ն խարսխված է Սահմանադրության վրա, սակայն դրա անկախությունը, մանդատը և 

մատչելիությունը տվյալներին լավ սահմանված չեն ՀՊ-ի մասին 2018 թվականի օրենքում, իսկ 

դրա անկախությունն օրենքով պաշտպանված չէ Գերագույն դատարանի կողմից։ 

Քաղաքացիները ՀՊ-ի նկատմամբ վստահության ցածր մակարդակ ունեն և այն չեն ընկալում 

որպես քաղաքական ազդեցությունից զերծ: 

Սկզբունք 12. Աուդիտի բարձրագույն մարմինը ստանդարտները կիրառում է չեզոք և օբյեկտիվ 
կերպով՝ ապահովելու համար բարձրորակ հաշվեքննություններ, որոնք դրական կերպով են 
ազդում պետական հատվածի կառավարման և գործունեության վրա: 

 ՀՊ-ն ներկայումս անցումային փուլում է և դեռևս չի գործում ԱԲՄՄՍ-ին 

համապատասխան: ՀՊ-ն դեռևս չի իրականացնում հաշվեքննության տարբեր տեսակներ՝ 

ֆինանսական, համապատասխանության և կատարողականի, քանի որ «Վերահսկիչ 

պալատի մասին» 2006 թվականի օրենքով հաշվեքննությունների այդ տեսակները չէին 

տարբերակվում: Գործնականում ՀՊ-ն կատարում է 

ֆինանսական/համապատասխանության հաշվեքննություններ (2017 թվականին՝ թվով 19) և 

կենտրոնանում է տնտեսական վնասը (օրինակ՝ խախտումները) և կանոնների և 

կանոնակարգերի խախտումները որոշելու վրա: Բյուջեի կատարման վերաբերյալ 

                                                           
731  Միավորների փոխակերպման միջակայքերը՝ 0-2=0, 3-5=1, 6-8=2, 9-11=3, 12-14=4, 15-16=5։ 
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Կառավարության հաշվետվության պարտադիր հաշվեքննությունը չի հանգեցնում ԱԲՄՄՍ-

ի կողմից սահմանված ֆինանսական հաշվեքննության մասին եզրակացության, այլ 

փոխարենն այն մակրոտնտեսական վերլուծության վրա հիմնված եզրակացություն է732: 

Բյուջեի կատարման հաշվետվությունների ֆինանսական հաշվեքննությունների՝ ԱԲՄՄՍ-ի 

հետ ամբողջովին համապատասխանող եզրակացություն մինչև 2020 թվականը 

նախատեսված չէ: Բոլոր զեկույցները հրապարակվում են ՀՊ-ի պաշտոնական կայքում733: 

 2017 թվականին իրականացված 19 հաշվեքննությունների հարաբերական 

կարևորությունը բյուջեի ընդգրկվածության առումով չի կարող որոշվել, քանի որ ՀՊ-ն 

այդպիսի վիճակագրություն չի արձանագրում: Հաշվեքննիչ գործունեության համար 

ռիսկերի վերլուծության վրա հիմնված և առաջնահերթություններ սահմանող՝ 

հաշվեքննության բազմամյա ռազմավարական ծրագիր առկա չէ: Հաշվեքննությունները 

ծրագրվում են հաշվեքննության վերաբերյալ պատմականորեն որոշված թեմաներին 

համապատասխան՝ ընդգրկելով հաշվեքննության ենթարկված մարմինների բյուջեների 

մասնատված հատվածներ: 

 2014 թվականին ՀՊ-ն մշակել է ձեռնարկներ ֆինանսական և 

համապատասխանության հաշվեքննությունների մասով: 2016-2017 թվականներն ընկած 

ժամանակահատվածում, արտաքին աջակցությամբ734, ՀՊ-ի աշխատակազմի մոտ 80 

անդամներ վերապատրաստվել են ֆինանսական և համապատասխանության 

հաշվեքննություն իրականացնելու մասով: 2016 թվականին ձեռնարկները փորձարկվել են 

ֆինանսական և համապատասխանության 12 փորձնական հաշվեքննություններում: 2017 

թվականին ձեռնարկները վերանայվել են արտաքին փորձագետների կողմից և թարմացվել՝ 

հաշվի առնելով փորձնական հաշվեքննությունների արդյունքները: Երկու ձեռնարկներն էլ 

արտացոլում են հաշվեքննության նոր մոտեցումները՝ ԱԲՄՄՍ-ին համապատասխան, 

սակայն դեռևս լիովին համապատասխան չեն այդ ստանդարտներին: 

 Կատարողականի հաշվեքննությունը դեռևս իր վաղ փուլում է գտնվում: 2008 

թվականի ձեռնարկը չէր արտացոլում կատարողականի հաշվեքննության մասով ԱԲՄՄՍ-

ը: 2016-2017 թվականներին, նույն արտաքին աջակցությամբ, ՀՊ-ի աշխատակազմի 21 

անդամ ներգրավվել են կատարողականի հաշվեքննությունների մասով 

վերապատրաստմանը, և իրականացվել են կատարողականի երեք փորձնական 

հաշվեքննություն: 

                                                           
732  Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին եզրակացություն՝ հաստատված 2018 

թվականի մայիսի 21-ին՝ Թիվ 3/4 որոշմանը համապատասխան: 

733  ՀՊ-ի կայքը՝ http://armsai.am/hy/doclist։ 

734  ԵՄ-ի և ԳՄՀԸ-ի համատեղ ծրագիր, ՖՀԿ-ի 2017-2020 թվականների ծրագիրը Հարավային Կովկասում: 

http://armsai.am/hy/doclist
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 Որակի հսկողության համակարգ դեռևս առկա չէ735, սակայն ֆինանսական և 

համապատասխանության հաշվեքննությունների ձեռնարկները պարունակում են որակի 

հսկողության կոնկրետ միջոցներ: Գործնականում, հաշվեքննությունների զեկույցները 

վերանայվում են թիմի ղեկավարի և Խորհրդի պատասխանատու անդամի կողմից: 2016 

թվականին ՀՊ-ն իրականացրել է ինքնագանահատում՝ ԻՆՏՈՍԱԻ ԱԲՄ-ԿՉՇ-ի 

մեթոդաբանությանը համապատասխան, որը ներառել է որակի հսկողության և որակի 

ապահովման համակարգի գնահատում: ԱԲՄ-ԿՉՇ-ի զեկույցը ներկայացվել է ԻՆՏՈՍԱԻ-ի 

որակի ապահովման մշակման նախաձեռնությանը: 

 2017 թվականին ՀՊ-ն ներկայացրել է 210 առաջարկություն: Այդ 

առաջարկությունների իրականացման ծավալն անհայտ է, քանի որ ՀՊ-ն իր 

առաջարկությունների իրականացման վերաբերյալ վիճակագրություն չի հավաքագրում: 

 ՀՊ-ն չունի լիցենզավորման և շարունակական մասնագիտական զարգացման 

ծրագիր736: Քանի որ ՀՊ-ի աշխատակազմն (114 աշխատակից, որոնցից 80-ը հաշվեքննողներ 

են) ունի քաղաքացիական ծառայողի կարգավիճակ, ՀՊ-ն ակնկալում է, որ իր 

աշխատակազմը կարողանա ունենալ մատչելիություն քաղաքացիական ծառայության 

վերապատրաստման դասընթացներին: Փաստորեն, ՀՊ-ի աշխատակազմի 

մասնագիտական զարգացումը հիմնականում կախված է արտաքին կողմերի 

կազմակերպած վերապատրաստումներից: Օրինակ՝ 2016 թվականին ՀՊ-ի աշխատակազմի 

20 անդամ ներգրավվել է Հայաստանի հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման 

սկզբունքների վերաբերյալ վերապատրաստմանը, իսկ 2018 թվականին աշխատակազմի 10 

անդամ անցել է վերապատրաստողների վերապատրաստում Կառավարության 

գանձապետական համակարգի վերաբերյալ, իսկ 22 անդամ ներգրավվել է Համաշխարհային 

բանկի աջակցությամբ անցկացված «Համաշխարհային բանկի գնումների 

մեթոդաբանությունը և կոռուպցիայի դեմ պայքարը» թեմայով վերապատրաստմանը: 

 Ազգային ժողովն ունի ՀՊ-ի երկու պարտադիր հաղորդումների մշակման 

պաշտոնական ընթացակարգ: Ազգային ժողովի իրավասու մշտական հանձնաժողովն 

ուսումնասիրում է ՀՊ-ի եզրակացությունները բյուջեի կատարման հաշվետվությունների 

վերաբերյալ737 և, առկայության դեպքում, եզրակացության վերաբերյալ հաշվեքննության 

ենթարկված մարմնի ղեկավարի տրամադրած տեղեկությունները: Հանձնաժողովը, կախված 

                                                           
735  ՀՊ-ի մասին օրենքի 23.2-րդ հոդվածով ՀՊ-ից պահանջվում է մշակել որակի կառավարման համակարգ: 

736  ՀՊ-ի մասին օրենքով ՀՊ-ի խորհրդի անդամներից և աշխատակազմից պահանջվում է ունենալ լիցենզիա (17.1-րդ և 22-

րդ հոդվածներ), և որ ապահովվեն մասնագիտական կարողությունները և շարունակական զարգացումը (10-րդ և 22.2-

րդ հոդվածներ): Լիցենզավորման պահանջներն ուժի մեջ են մտնում 2024 թվականի հունվարի 1-ից: 

737  Ազգային ժողովի կանոնակարգ, 115-րդ հոդված՝ ընդունված 2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ին, փոփոխված 2018 

թվականի փետրվարի 7-ին: 
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իր վերլուծության արդյունքներից, կարող է դրանք քննարկելու նպատակով հանձնաժողովի 

նիստ կամ ոլորտի հանձնաժողովների հետ համատեղ նիստ հրավիրելու որոշում ընդունել: 

2017 թվականի հանրային քննարկումներ չեն անցկացվել: ՀՊ-ի նախագահը յուրաքանչյուր 

տարի Ազգային ժողով է ներկայացնում հաղորդում ՀՊ-ի գործունեության մասին, և այդ 

հաղորդումը քննարկվում է Ազգային ժողովի նիստում738: Հաղորդումն Ազգային ժողովի 

կողմից քննարկվում է առանց որոշում կայացնելու: Նիստի ընթացքում իրականացվող 

քննարկումները հեռարձակվում և հրապարակվում են Խորհրդարանի պաշտոնական 

կայքում739: 

 Այն հարցին, թե արդյոք ՀՊ-ն այնպիսի մարմին է, որը կարող է արդյունավետորեն 

մանրամասն ուսումնասիրել Կառավարությունը և դրան ենթարկել 

պատասխանատվության, քաղաքացիների 33%-ը նշել է, որ նրանք լիովին համաձայն են 

կամ հակված են համաձայնելու, որ ՀՊ-ն արդյունավետ մարմին է: 

 ՀՊ-ի աշխատանքի՝ ԱԲՄՄՍ-ին լիովին չհամապատասխանելու, որակի 

կառավարման համակարգի և առաջարկությունների իրականացման դիտանցման 

բացակայության հետևանքով արտաքին աուդիտի համակարգի արդյունավետության 

գնահատման ցուցանիշի արժեքը 1 է: 

Արտաքին աուդիտի համակարգի արդյունավետությունը 

Այդ ցուցանիշը գնահատում է, թե որքանով են արտաքին աուդիտները նպաստում 

հանրային ֆինանսների բարելավված կառավարմանը, և թե ինչպես է աուդիտի 

բարձրագույն մարմինը կիրառում ստանդարտները՝ բարձրորակ հաշվեքննություն 

ապահովելու համար (օրինակ՝ իր ձեռնարկների և որակի ապահովման համակարգի 

միջոցով:) 

Ցուցանիշի ընդհանուր արժեքը  0 1 2 3 4 5 

  

Ենթացուցանիշները Միավորները 
  

1. Մանդատի ընդգրկվածությունն արտաքին աուդիտի կողմից 3/6 

2. Աուդիտի մեթոդաբանության համապատասխանությունը ԱԲՄՄՍ-ին 2/6 

3. Աուդիտների որակի հսկողությունը և որակի ապահովումը 0/6 

4. ԱԲՄ-ի առաջարկությունների իրականացումը (%) 0/6 

5. ԱԲՄ-ի զեկույցների օգտագործումն օրենսդրության կողմից 3/6 

Ընդամենը740  8/30 

                                                           
738  Նույն տեղում, 130-րդ հոդված։ 

739  http://www.parliament.am։ 

740  Միավորների փոխակերպման միջակայքերը՝ 0-6=0, 7-11=1, 12-16=2, 17-21=3, 22-26=4, 27-30=5։ 

http://www.parliament.am/
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ՀՊ-ի անցումն ԱԲՄՄՍ-ին համապատասխանող ԱԲՄ-ի սկսվել է 2018 թվականին՝ ՀՊ-ի 

մասին նոր օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո, սակայն դեռևս բավարար ժամանակ չի եղել՝ ՀՊ-

ի հաշվեքննիչ աշխատանքի և արդյունքների վրա զգալիորեն ազդելու համար: Ներկայումս 

առկա չէ արդյունավետ դիտանցում ՀՊ-ի առաջարկությունների իրականացման կամ 

Ազգային ժողովի կողմից ՀՊ-ի աշխատանքի օգտագործման նկատմամբ: 
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Հիմնական առաջարկություններ 

Կարճաժամկետ (1–2 տարի) 

1) ՀՊ-ն պետք է մշակի զարգացման նոր ռազմավարական ծրագիր (ԶՌԾ) 2019–2022 

թվականների համար՝ ԱԲՄ-ԿՉՇ արդյունքների և ՍԻԳՄԱ-ի Ելակետային 

գնահատման զեկույցի հիման վրա։  

2) ՀՊ-ն պետք է երկխոսություն նախաձեռնի Ազգային ժողովի հետ՝ 2018 թվականի 

ՀՊ-ի մասին օրենքն ամբողջությամբ ԱԲՄՄՍ-ների հետ համապատասխանեցնելու 

համար։ 

3) ՀՊ-ն պետք է ընդունի ԱԲՄՄՍ-ները որպես աուդիտի ստանդարտ իր համար և 

իրականացնի աուդիտները այս ստանդարտներին համապատասխան:  

4) ՀՊ-ն պետք է մշակի ռիսկերի վրա հիմնված աուդիտի ռազմավարություն, որում 

կնախատեսվի համապատասխանության մասով իրականացված աուդիտների թվի 

աստիճանական կրճատում և ֆինանսական ու կատարողականի մասով 

աուդիտների թվի ավելացում։ 

5) ՀՊ-ն պետք է շարունակի ՀՊ-ի անձնակազմի վերապատրաստումները 

ֆինանսական, համապատասխանության և կատարողականի մասով աուդիտների 

մեթոդների վերաբերյալ և պիլոտային աուդիտներ իրականացնի։  

6) ՀՊ-ն պետք է մշակի և ներդնի որակի կառավարման համակարգ։  

7) ՀՊ-ն պետք է դիմի արտաքին աջակցություն ստանալու համար՝ 2019-2022 

թվականների նոր ԶՌՊ-ի իրականացման նպատակով։  

 

Միջնաժամկետ (3–5 տարի) 

8) ՀՊ-ն պետք է մշակի վերապատրաստման երկարաժամկետ ռազմավարություն՝ 

աուդիտորների հավաստագրման իրականացման և ԱԲՄՄՍ-ների կիրառման 

հարցում աուդիտ իրականացնողների մասնագիտական հմտությունները 

կատարելագործելու նպատակով։  

9) ՀՊ-ն պետք է մշակի շահագրգիռ կողմերի ներգրավման ռազմավարություններ և 

ակտիվորեն հաղորդակցվի ԶԼՄ-ների և հասարակության լայն շրջանակների հետ՝ 

իր դերի և նշանակության ու աուդիտների արդյունքների ներկայացման համար։  

 



ՆԱԽԱԳԻԾ 

 

 

 


