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2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 13-ԻՆ ԺԱՄԸ 17:00-ԻՆ ԿԱՅԱՑԱԾ 
ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻ 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
քաղ. Երևան                                                                  
Մասնակցում էին` 
   
Կ. Կարապետյան ՀՀ վարչապետ, Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի 

նախագահ 
  
Վ. Ստեփանյան ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար 
    
Վ. Մանուկյան ՀՀ հանրային խորհրդի նախագահ (համաձայնությամբ)  
    
Հ. Հովսեփյան ՀՀ Նախագահի վերահսկողական ծառայության 

ղեկավար (համաձայնությամբ)  
    
Ա. Թաթոյան Մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնությամբ) 
    
Ս. Սահակյան ՀՀ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի 

հանձնաժողովի նախագահ (համաձայնությամբ) 
    
Հ. Ասլանյան ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ (համաձայնությամբ) 
   
Է. Երիցյան «Հայաստանի համայնքների միություն» իրավաբանա-

կան անձանց միության նախագահ 
(համաձայնությամբ) 

    
Կ. Զադոյան Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության կազ-

մակերպությունների հակակոռուպցիոն կոալիցիայի 
նախագահ (համաձայնությամբ) 

    
Հրավիրվածներ՝ 
  
Գ. Մուրադյան ՀՀ վարչապետի խորհրդական 
  
Հ. Զոհրաբյան ՀՀ վարչապետի օգնական 
  
Ա. Սարգսյան ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի 

առաջին տեղակալ 
  
Կ. Մկրտչյան ՀՀ վարչապետի վերահսկողական ծառայության 

պետի տեղակալ 
  
Ս. Վասիլյան ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 

նախագահի տեղակալ 
  
Կ. Արեյան Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ 
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Վ. Տերտերյան ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման 

նախարարի առաջին տեղակալ 
  
Գ. Մելքոնյան ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների 

նախարարի առաջին տեղակալ 
  
Ս. Քրմոյան ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ 
  
Կ. Թամազյան ՀՀ Ֆինանսների նախարարի տեղակալ 
  
Ս. Խաչատրյան ՀՀ առողջապահության նախարարի տեղակալ 
  
Դ. Սահակյան ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի տեղակալ 
  
Շ. Հարությունյան ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 

տեղակալ  
  
Խ. Հակոբյան ՀՀ բնապահպանության նախարարի տեղակալ 
  
Մ. Ղամբարյան ՀՀ միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփո-

խումների նախարարի տեղակալ  
  
Բ. Դեմիրխանյան ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների նախարարի տեղակալ 
  
Ա. Նազարյան ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի տեղակալ 
  
Ա. Սաքապետոյան ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտ-

ների կոմիտեի նախագահի տեղակալ 
  
Ա. Պետրոսյան ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի 

կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 
տեղակալ  

  
Վ. Գասպարյան ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի 

կառավարման վարչության պետի տեղակալ 
  
Խ. Խաչիկյան ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային 

անվտանգության պետական կոմիտեի նախագահի 
տեղակալ 

  
Ա. Հարությունյան ՀՀ կառավարությանն առընթեր  ազգային 

անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ  
  
Վ. Եղիազարյան ՀՀ կառավարությանն առընթեր  ՀՀ ոստիկանության 

պետի տեղակալ 
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Ս. Մուրադյան ՀՀ մշակույթի նախարարության աշխատակազմի 
ղեկավար 

  
Ա. Կիրակոսյան ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության աշխատա-

կազմի ղեկավար 
  
Ֆ. Զաքարյան ՀՀ սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի 

ղեկավար  
  
Ա. Մանուկյան ՀՀ կառավարությանն առընթեր  քաղաքացիական 

ավիացիայի գլխավոր վարչության աշխատակազմի 
ղեկավար  

  
Ծ. Սողոմոնյան ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ֆինանսատնտե-

սագիտական վարչության պետ 
  
  
Ա. Ավետիսյան ՀՀ  պաշտպանության նախարարության աշխատակազմի   

մարդու իրավունքների և բարեվարքության կենտրոնի 
պետ 

  
Է. Ավետիսյան ՀՀ առողջապահության նախարարության աշխատա-

կազմի իրավաբանական վարչության պետ 
  
Ա. Բաբայան ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների 

նախարարության աշխատակազմի գործարար և ներ-
դրումային միջավայրի զարգացման քաղաքականու-
թյան վարչության պետ 

  
Հ. Բուրմանյան ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների 

նախարարության աշխատակազմի  իրավաբանական 
վարչության պետ 

  
Խ. Ղալթախչյան ՀՀ կառավարությանն առընթեր  քաղաքաշինության 

պետական կոմիտեի աշխատկազմի իրավաբանական 
վարչության պետ 

  
Թ. Թորոսյան   ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախա-

արության աշխատակազմի երիտասարդական քաղա-
ականության վարչության պետ 

  
Ա. Պետրոսյան ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության աշխատա-

կազմի ներքին աուդիտի բաժնի պետ 
  
Մ. Գալստյան ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատա-

կազմի հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական 
քաղաքականության վարչության հակակոռուպցիոն 
քաղաքականության մշակման բաժնի պետ 
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Յա. Բոյաջյան ՀՀ կառավարության աշխատակազմի սոցիալական   
վարչության գլխավոր մասնագետ 

  
Ն. Հարությունյան ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատա-

կազմի հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական 
քաղաքականության վարչության հակակոռուպցիոն 
քաղաքականության մշակման բաժնի գլխավոր 
մասնագետ 

  
Հ. Հովհաննիսյան ՀՀ հանրային խորհրդի քաղաքացիական հասարա-

կության կայացման հարցերի հանձնաժողովի նախագահ 
  
Լ. Սարգսյան ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի 

մարդու իրավունքների հետազոտական և կրթական կենտ-
րոնի ղեկավար 

  
Ա. Դարբինյան   ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ 
  
Մ. Գյուլումյան ՀՀ կառավարության աշխատակազմի հակակոռուպ-

ցիոն ծրագրերի մոնիթորինգի բաժնի փորձագետ 
  
Լ. Խաչատրյան ՀՀ կառավարության աշխատակազմի հակակոռուպ-

ցիոն ծրագրերի մոնիթորինգի բաժնի փորձագետ 
  
Ա. Գրիգորյան ՀՀ կառավարության աշխատակազմի հակակոռուպ-

ցիոն ծրագրերի մոնիթորինգի բաժնի փորձագետ 
  
Ս. Ավագյան Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդին կից ստեղծված 

անկախ փորձագետներից կազմված մշտապես գործող 
փորձագիտական հանձնախմբի առողջապահության 
ոլորտի փորձագետ 

  
Ս. Սողոմոնյան Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդին կից ստեղծված 

անկախ փորձագետներից կազմված մշտապես գործող 
փորձագիտական հանձնախմբի  պետական եկամուտների 
հավաքագրման ոլորտի  փորձագետ 

  
Մ. Ատովմյան Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդին կից ստեղծված 

անկախ փորձագետներից կազմված մշտապես գործող 
փորձագիտական հանձնախմբի կրթության ոլորտի 
փորձագետ 

  
Ա. Մարգարյան Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդին կից ստեղծված 

անկախ փորձագետներից կազմված մշտապես գործող 
փորձագիտական հանձնախմբի ոստիկանության ոլորտի 
փորձագետ 

  
Վ. Հոկտանյան «Թրանսփերենսի  Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն 

կենտրոն» ՀԿ-ի ծրագրերի ղեկավար 
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Հ. Լիլոզյան «Թրանսփարենսի ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն 

կենտրոն» ՀԿ- ի առողջապահության ոլորտի 
փորձագետ 

  
Հ. Տիգրանյան «Թրանսփերենսի  Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն 

կենտրոն» ՀԿ-ի իրավախորհրդատու 
  
Լ. Ղալթաղչյան «Թրանսփերենսի  Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն 

կենտրոն» ՀԿ-ի հանրային քաղաքականության 
փորձագետ  

  
Լ. Մինասյան «Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության 

հիմնադրամի հայկական մասնաճյուղ» ԱՍ-ի գործա-
դիր տնօրեն 

  
Դ. Ամիրյան «Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության 

հիմնադրամի հայկական մասնաճյուղ» ԱՍ-ի ծրագրերի 
գծով փոխտնօրեն 

  
Ա. Խաչատրյան Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ-ի միջազգային 

զարգացման գործակալության ծրագրի ղեկավար 
  
Ա. Գրիգորյան Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ-ի միջազգային 

զարգացման գործակալության ներկայացուցիչ 
  
Ն. Թադևոսյան Համաշխարհային Բանկի  հանքարդյունաբերության և 

ԱՃԹՆ ոլորտների մասնագետ 
  
Պ. Ստրելցիունաս Եվրոպական միության միջազգային օգնության/համագոր-

ծակցության, հակակոռուպցիոն ոլորտի պատասխանատու 
  
Մ. Բաբայան Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերու-

թյան (GIZ) ՓՄՁ-ների և բիզնես ասոցիացիաների զար-
գացման խորհրդատու 

  
Խ. Ադումյան թարգմանիչ 
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1. Առողջապահության ոլորտում հայտնաբերված կոռուպցիոն ռիսկերի և դրանց չեզոքացմանը/ 
  նվազեցմանը ուղղված միջոցառումների ծրագրի ներկայացում 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                (Սարգիս Ավագյան, Սերգեյ Խաչատրյան, Կարեն Կարապետյան) 
 

 
1. Քննարկումներից հետո որոշվեց՝ 

1) հավանություն տալ առողջապահության ոլորտում հայտնաբերված կոռուպցիոն 

ռիսկերի և դրանց չեզոքացմանը/ նվազեցմանը ուղղված միջոցառումների ծրագրին.  

2) Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդին կից փորձագիտական հանձնախմբի 

փորձագետ Սարգիս Ավագյանին՝ «Թրանսփերենսի  Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» 

ՀԿ-ի հանրային քաղաքականության փորձագետ Լիանա Ղալթաղչյանի հետ մեկ անգամ ևս 

քննարկել առողջապահության ոլորտում հայտնաբերված կոռուպցիոն ռիսկերը՝ հետազո-

տությունների մասով և անհրաժեշտության դեպքում ներկայացնել առաջարկություններ. 

3) Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդին կից փորձագիտական հանձնախմբի փոր-

ձագետ Սարգիս Ավագյանին՝ ՀՀ առողջապահության նախարարության հետ համատեղ ևս 

մեկ անգամ քննարկել ներկայացված միջոցառումների ծրագիրը  և վերջնական տարբերակը 

ներկայացնել ՀՀ կառավարության աշխատակազմ՝ մինչև ՀՀ կառավարության նիստի 

քննարկմանը ներկայացնելն ապահովելով միջոցառումների իրականացման համար անհրա-

ժեշտ ֆինանսական գնահատականը: 
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2. Պետական եկամուտների հավաքագրման ոլորտում հայտնաբերված կոռուպցիոն ռիսկերի և 
  դրանց չեզոքացմանը/ նվազեցմանը ուղղված միջոցառումների ծրագրի ներկայացում 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
       (Սյուզաննա Սողոմոնյան, Արմեն  Սաքապետոյան, Կարեն Կարապետյան) 

 
1. Քննարկումներից հետո որոշվեց՝  

1) հավանություն տալ պետական եկամուտների հավաքագրման ոլորտում հայտնա-

բերված կոռուպցիոն ռիսկերի և դրանց չեզոքացմանը/ նվազեցմանը ուղղված միջոցառումների 

ծրագրին.  

2) ընդունել ի գիտություն ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի առաջին 

տեղակալ Արթուր Սարգսյանի առաջարկությունը՝ համաձայն որի միջոցառումների ծրագրի 

լրամշակված տարբերակում չի ներառվելու ծրագրի 8-րդ կետը (մաքսային արժեքի որոշման  ̀

«Գործարքի արժեք» մեթոդ). 

3) Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդին կից փորձագիտական հանձախմբի պետա-

կան եկամուտների հավաքագրման ոլորտի փորձագետ Սյուզաննա Սողոմոնյանին՝ միջո-

ցառումների  ծրագրից հանել առաջարկած 18-րդ կետը (մասնավոր դետեկտիվների ինստի-

տուտ). 

4) ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ 

Վարդան Հարությունյանին՝ 7-ամսյա ժամկետում ուսումնասիրել մասնավոր դետեկտիվների 

ինստիտուտի ներդրման նպատակահարմարությունը և  ներկայացնել առաջարկություններ ՀՀ 

կառավարության աշխատակազմ. 
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5) Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդին կից փորձագիտական հանձախմբի պետա-

կան եկամուտների հավաքագրման ոլորտի փորձագետ Սյուզաննա Սողոմոնյանին՝ միջո-

ցառումների ծրագրի վերջնական տարբերակը ներկայացնել ՀՀ կառավարության աշխա-

տակազմ՝ մինչև ՀՀ կառավարության նիստի քննարկմանը ներկայացնելն ապահովելով միջո-

ցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական գնահատականը: 

 
 
 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

   ՎԱՐՉԱՊԵՏ            ԿԱՐԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 

 

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
 ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  
    ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ  
           ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԲԱԺԻՆ                                  ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ԳՅՈՒԼՈՒՄՅԱՆ  
                                                                                            (ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ)  

 

 

 

 

 
 
 
 


