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2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 21-ԻՆ ԺԱՄԸ 10:30-ԻՆ ԿԱՅԱՑԱԾ`   
ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻ 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
քաղ. Երևան                                                                  
Մասնակցում էին` 
 
Խորհրդի անդամներ՝  
  
Կ. Կարապետյան ՀՀ վարչապետ, խորհրդի նախագահ 
  
Դ. Հարությունյան ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-

նախարար 
  
Ա. Հովհաննիսյան ՀՀ արդարադատության նախարար 
  
Վ. Արամյան ՀՀ ֆինանսների նախարար 
  
Վ. Մանուկյան ՀՀ հանրային խորհրդի նախագահ (համաձայնությամբ) 
  
Է. Երիցյան «Հայաստանի համայնքների միություն» իրավաբանական 

անձանց միության նախագահ (համաձայնությամբ) 
  
Հրավիրվածներ՝ 
 
 
Ա. Խուդավերդյան 

 
 
 
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի 
հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ 

  
Վ. Տերտերյան ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման 

նախարարի առաջին տեղակալ 
  
Ա. Նազարյան ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ  
  
Ա. Սարգսյան ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-

նախարարի տեղակալ 
  
Ս. Քրմոյան ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ  
  
Խ. Հակոբյան ՀՀ բնապահպանության նախարարի տեղակալ 
  
Կ. Հարությունյան ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի տեղակալ  
  
Շ. Հարությունյան ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարի տեղակալ  
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Կ. Թամազյան ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ  
  
Ս. Խաչատրյան ՀՀ առողջապահության նախարարի տեղակալ 
  
Տ. Խաչատրյան ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների 

նախարարի տեղակալ  
  
Մ. Ղամբարյան 
 
 
Բ. Դեմիրխանյան 

ՀՀ միջազգային տնտեսական ինտեգրման և 
բարեփոխումների նախարարի տեղակալ  
 
Տրանսպորտի, կապի և ՏՏ նախարարի տեղակալ 

  
Հ. Ասլանյան ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ 
  
Ս. Վասիլյան ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 

նախագահի տեղակալ  
  
Ա. Բադալյան ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության 

պետական կոմիտեի նախագահի տեղակալ  
  
Վ. Ներսիսյան ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտան-

գության կարգավորման պետական կոմիտեի նախա-
գահի տեղակալ  

  
Վ. Եղիազարյան ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության 

պետի տեղակալ  
  
Վ. Գասպարյան ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի 

կառավարման վարչության պետի տեղակալ  
  
Ա. Հարությունյան 

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտան-
գության ծառայության տնօրենի տեղակալ 

  
Ն. Գրիգորյան ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի 

կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 
տեղակալ  

  
Ա. Կիրակոսյան ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության աշխատա-

կազմի ղեկավար  
  
Ս. Մուրադյան ՀՀ մշակույթի նախարարության աշխատակազմի 

ղեկավար 
  
Ֆ. Զաքարյան ՀՀ սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի 

ղեկավար  
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Ա. Մանուկյան 
 
 
 
Կ. Ասատրյան 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական 
ավիացիայի գլխավոր վարչության աշխատակազմի 
ղեկավարի պաշտոնակատար 
 
ՀՀ կառավարության աշխատակազմի հակակոռուպցիոն 
ծրագրերի մոնիթորինգի բաժնի պետ 
 

Է. Շախիկյան ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական 
պաշարների նախարարության աշխատակազմի 
ղեկավարի տեղակալ 

  
Թ. Թորոսյան ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի 

նախարարության աշխատակազմի երիտասարդական 
քաղաքականության վարչության պետ  

  
Կ. Հակոբյան ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատա-

կազմի հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական 
քաղաքականության վարչության պետ 

  
Մ. Գալստյան ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատա-

կազմի հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղա-
քականության վարչության հակակոռուպցիոն քաղաքա-
կանության մշակման բաժնի պետ 

  
Ա. Մնացականյան ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտեի աշխատակազմի 
իրավաբանական վարչության պետ  

  
Ա. Բաբայան ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների 

նախարարության աշխատակազմի գործարար 
միջավայրի բարելավման վարչության պետ 

  
Ա. Ղազարյան ՀՀ միջազգային տնտեսական ինտեգրման և 

բարեփոխումների նախարարության աշխատակազմի 
իրավաբանական վարչության պետ 

  
Ա. Պեոտրոսյան ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության 

աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժնի պետ  
  
Ծ. Սողոմոնյան ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ֆինանսատնտե-

սագիտական վարչության պետի տեղակալ 
  
Մ. Թովմասյան 
 
 
 

ՀՀ կառավարության աշխատակազմի հակակոռուպցիոն 
ծրագրերի մոնիթորինգի բաժնի առաջատար մասնագետ 
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Ա. Գրիգորյան ՀՀ կառավարության աշխատակազմի հակակոռուպցիոն 

ծրագրերի մոնիթորինգի բաժնի փորձագետ 
  
Հ. Հովհաննիսյան 
 
 
 
Մ. Ատովմյան 
 
 
Ա. Մարգարյան 
 
 
Ս. Ավագյան 
 
 
Ս. Սողոմոնյան 
 

Հանրային խորհրդի քաղաքացիական 
հասարակության կայացման հարցերի 
հանձնաժողովի նախագահ 
 
Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդին կից 
փորձագիտական հանձնախմբի փորձագետ 
 
Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդին կից 
փորձագիտական հանձնախմբի փորձագետ 
 
Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդին կից 
փորձագիտական հանձնախմբի փորձագետ 
 
Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդին կից 
փորձագիտական հանձնախմբի փորձագետ 

  
Լ. Մինասյան Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան 
  
Լ. Նազարյան Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան 
  
Դ. Ամիրյան Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան 
  
Ս. Այվազյան Թրեսփերենսի ինթերնեյշնլ հակակոռուպցիոն 

կենտրոն 
  
Հ. Տիգրանյան Թրեսփերենսի ինթերնեյշնլ հակակոռուպցիոն 

կենտրոն 
  
Լ. Ղանթաղչյան Թրեսփերենսի ինթերնեյշնլ հակակոռուպցիոն 

կենտրոն 
  
Խ. Հարությունյան Թրեսփերենսի ինթերնեյշնլ հակակոռուպցիոն 

կենտրոն 
  
Վ. Մաթևոսյան Թրեսփերենսի ինթերնեյշնլ հակակոռուպցիոն 

կենտրոն 
  
Դ. Մելիքյան ՀԲ-ի ներկայացուցիչ 
  
Տ. Հովսեփյան ԵՄ-ի ներկայացուցիչ 
  
Ա. Խաչատրյան ԱՄՆ-ի ՄԶԳ-ի ներկայացուցիչ 
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Դ. Գրիզեր ԱՄՆ-ի ՄԶԳ-ի ներկայացուցիչ 
  
Կ. Զադոյան «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ-ի 

ներկայացուցիչ 
  
Մ. Զադոյան «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ-ի 

ներկայացուցիչ 
  
Ք. Ուլիբրիխտ «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ-ի 

ներկայացուցիչ 
  

 

 

 

1. Հանրային ծառայությունների մատուցման ոլորտում վարչական կոռուպցիայի 
հաղթահարման խնդրի ներկայացում 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(Կարեն Զադոյան, Կարեն Կարապետյան) 

 
 

Քննարկումներից հետո որոշվեց՝ ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-

նախարար Դավիթ Հարությունյանին՝ շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ  քննարկել 

Հանրային ծառայությունների մատուցման ոլորտում վարչական կոռուպցիայի 

հաղթահարման խնդրի շրջանակներում ՀՀ-ում հակակոռուպցիոն կենտրոնների 

գործարկման ծրագիրը, ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդի միջոցների հաշվին և 

դոնոր կազմակերպությունների Հանրային ծառայությունների մատուցման ոլորտում 

վարչական կոռուպցիայի հաղթահարման խնդրի ներկայացման հնարավարության հարցը և 

արդյունքը զեկուցել ՀՀ վարչապետ Կարեն Կարապետյանին: 

 

 

2. Կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման, կոռուպցիոն հանցագործությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվություն տրամադրող  անձանց (ազդարարների) իրավունքների 
պաշտպանության հարցի ներկայացում 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(Կարեն Զադոյան, Արփինե Հովհաննիսյան, Կարեն Կարապետյան) 

 
 

Քննարկումներից հետո որոշվեց՝ ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-

նախարար Դավիթ Հարությունյանին՝ ՀՀ արդարադատության նախարար Արփինե Հովհա-

ննիսյանի հետ համատեղ Կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման, կոռուպցիոն հանցագոր-
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ծությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրող անձանց (ազդարարների) պաշտ-

պանության մեխանիզմների ներդրման, էլեկտրոնային անանուն ազդարարման հարթակի 

տեխնիկական ապահովման ուղղությամբ ձեռնարկել քայլեր և հնարավորինս սեղմ ժամ-

կետում ՀՀ կառավարություն  ներկայացնել «Ազդարարների պաշտպանության մասին»  

ՀՀ օրենքի նախագիծ: 

 
 

3. Շահերի բախման և գույքի ու եկամուտների հայտարարագրման հետ կապված 
խնդիրների ներկայացում հանրային ծառայության ոլորտում 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(Սոնա Այվազյան, Արփինե Հովհաննիսյան, Կարեն Կարապետյան) 

 
 

Քննարկումներից հետո որոշվեց՝ ՀՀ արդարադատության նախարար Արփինե 

Հովհաննիսյանին՝ մշակել և ՀՀ կառավարություն ներկայացնել հանրային ծառայողների 

շահերի բախման կարգավորման և հայտարարագիր ներկայացնող պաշտոնատար 

անձանց ցանկի ընդլայնման վերաբերյալ օրենսդրական փաթեթ: 

 
 
 

4. ՀՀ բիզնես ոլորտում առաջարկվող հակակոռուպցիոն համակարգային 
բարեփոխումները 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(Կարեն Զադոյան, Կարեն Կարապետյան) 

 
 

Քննարկումներից հետո որոշվեց՝ ՀՀ արդարադատության նախարար Արփինե 

Հովհաննիսյանին՝ 2-ամսյա ժամկետում  ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների 

նախարար Սուրեն Կարայանի և մասնավոր ոլորտի ներկայացուցիչների հետ համատեղ 

քննարկել ՀՀ բիզնես ոլորտում առաջարկվող հակակոռուպցիոն համակարգային բարե-

փոխումների վերաբերյալ առաջարկությունները, այդ թվում՝ բիզնես հաշտարարի ինստի-

տուտի ներդրման գաղափարը, և ներկայացնել համապատասխան առաջարկություններ 
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5. «Կոռուպցիայի դեմ պայքարը և բարեվարքության արմատավորումը Հայաստանի 
կրթական ոլորտում» հետազոտության արդյունքների ներկայացում 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(Լարիսա Մինասյան, Կարինե Հարությունյան, Կարեն Կարապետյան) 

 
 

Քննարկումներից հետո որոշվեց՝ ՀՀ կրթության և գիտության նախարար Լևոն 

Մկրտչյանին՝ 2-ամսյա ժամկետում «Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան» 

կազմակերպության հետ համատեղ քննարկել «Կոռուպցիայի դեմ պայքարը և 

բարեվարքության արմատավորումը Հայաստանի կրթական ոլորտում» զեկույցը, 

անհրաժեշտության դեպքում քննարկումներին ներգրավել նաև շահագրգիռ այլ կողմերի և 

ներկայացնել առաջարկություններ: 
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