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Մոնիտորինգի եվ գնահատման գործիքներ 

քաղհասարակության համար 

2015 թվականի հունիսի 29-ին Ինֆորմացիայի ազատության 

կենտրոնի նախաձեռնությամբ և ԵԱՀԿ Երևանի գրասենյակի 

աջակցությամբ տեղի ունեցավ սեմինար "Բաց կառավարման 

գործընկերության հայաստանյան գործընթացների մոնիտորինգի և 

գնահատման գործիքներ քաղհասարակության համար" թեմայով:  

Հանդիպման հիմնական նպատակն էր քաղհասարակության 

շահագրգիռ ներկայացուցիչներին ներկայացնել ԻԱԿ-ի կողմից 

մշակված ԲԿԳ գործընթացների մեթոդաբանությունը և մոնիտորինգի 

մի քանի գործիքների մոդելները, ինչպես նաև պարզելու 

քաղհասարակության կարողությունները և համատեղ աշխատելու 

հնարավորությունները:  Կարդալ ավելին>>> 

 

ԱՅՍ ՀԱՄԱՐՈՒՄ 

Հանձնառություններից դեպի 

իրականացում 

 

ԲԿԳ Գործողությունների 

ծրագրի 5-րդ հանձնառության 

իրականացման նպատակով 

գործարկվել է Պետական 

գնումների բողոքարկման 

խորհրդի նիստերի առցանց 

հեռարձակման համակարգը:  

Կարդալ >>> 

ՀՀ կառավարությունը 

հայտարարեց ԱԱԹՆ-ին 

անդամակցելու մեկնարկը 

2015թ.-ի հուլիսի 28-ին տեղի 

ունեցավ նորաստեղծ 

հակակոռուպցիոն խորհրդի 

առաջին նիստը, որը վարեց ՀՀ 

վարչապետը: ՀՀ կառավարու-

թյունը պատրաստակամություն 

հայտնեց անդամակցելու 

Արդյունահանող արդյունաբերու-

թյան թափանցիկության 

նախաձեռնությանը (EITI): 

Կարդալ >>> 

 

http://www.ogp.am/hy/
http://www.foi.am/
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Հունիսի 29-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի 

նախաձեռնությամբ և ԵԱՀԿ Երևանի գրասենյակի աջակցությամբ 

տեղի ունեցած "Բաց կառավարման գործընկերության 

հայաստանյան գործընթացների մոնիտորինգի և գնահատման 

գործիքներ քաղհասարակության համար" թեմայով քննարկմանը 

ԻԱԿ փորձագետ, ԲԿԳ աշխատանքային խմբի անդամ Լիանա 

Դոյդոյանը և իրավաբան Գևորգ Հայրապետյանը ներկայացրին 

մշտադիտարկման համար մշակված մեթոդաբանության նախագիծը 

և հիմնական ուղղությունները: Լիանա Դոյդոյանը նշեց, որ 

մեթոդաբանությունը մշակվել է՝ ուսումնասիրելով ԲԿԳ 

քաղհասարակության միջազգային փորձը, Անկախ հետազոտական 

մեխանիզմը, որի հիմքում ընկած են ԲԿԳ հիմնական սկզբունքները՝ 

թափանցիկություն և տեղեկատվության մատչելիություն, հանրային 

մասնակցություն և հաշվետվողականություն: Այս սկզբունքներով էլ 

և դիտարկվելու են ԲԿԳ գործընթացները՝ ԲԿԳ Գործողությունների 

Ծրագրի մշակման փուլը, Ծրագրի իրականացման և դրա 

արդյունքների ազդեցության փուլերը: Լիանա Դոյդոյանը 

առաջարկեց ՀԿ ներկայացուցիչներին աշխատել միասին և 

միասնական գնահատման զեկույց ներկայացնել: Այդ նպատակով 

որոշվեց առցանց քննարկումներ անցկացնել մեթոդաբանության 

նախագծի և մշակված հարցաշարերի շուրջ:    Ավելին>>> 

 

ՀՀ կառավարությունը 25 հազար 

ԱՄՆ դոլար անդամավճար է 

վճարել ԲԿԳ-ին 

2015 թ.-ից սկսած ԲԿԳ անդամ 

բոլոր երկրները տարեկան 

անդամավճար պետք է մուծեն 

25 հազար ԱՄՆ դոլարից մինչև 

50 հազար: ԲԿԳ անդամակցու-

թյունը վճարովի դարձնելու 

որոշումը հիմնավորում է այն 

փաստարկներով, որ անդամ 

երկրների քանակի ավելաց-

մամբ պայմանավորված՝ 

ավելանում են նաև Կենտրոնա-

կան գրասենյակի աշխատա-

կիցների, փորձագետների թիվը 

և աշխատանքները: 

ՀՀ կառավարության 2015 

թվականի մայիսի 14-ի 495 - Ն 

որոշման համաձայն՝ "Բաց 

կառավարման գործընկերու-

թյուն" նախաձեռնությանը 2015 

թ.-ի Հայաստանի Հանրապե-

տության անդամավճարը 

տրամադրելու նպատակով ՀՀ 

արտաքին գործերի նախարա-

րությանը 2015 թ.-ի առաջին 

կիսամյակում հատկացնել 

25,000 ԱՄՆ-ի դոլարին 

համարժեք դրամ` ՀՀ 2015 թ.-ի 

պետական բյուջեով նախատես-

ված ՀՀ  կառավարության 

պահուստային ֆոնդի հաշվին 

(բյուջետային ծախսերի տնտե-

սագիտական դասակարգման 

"Ընթացիկ դրամաշնորհներ 

միջազգային կազմակերպու-

թյուններին" հոդվածով): 

http://www.ogp.am/hy/
http://www.ogp.am/hy/news/item/2015/06/30/monitoringtools/
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Հանձնառություններից դեպի իրականացում 
Պետական գնումների բողոքարկման խորհրդի նիստերի առցանց 

հեռարձակում    

ԲԿԳ Գործողությունների ծրագրի 5-րդ հանձնառության 

իրականացման նպատակով գործարկվել է Պետական գնումների 

բողոքարկման խորհրդի նիստերի առցանց հեռարձակման 

համակարգը: Համաջայն ԲԿԳ հայաստանյան Գործողությունների 

երկրորդ ծրագրի 5-րդ հանձնառության՝ Գնումների բողոքարկման 

խորհրդի որոշումների ընդունման թափանցիկության ապահովման 

համար նախատեսված էր մինչև 2015 թվականի հունիսը ապահովել 

նիստերի առցանց հեռարջակում www.gnumner.am կայքում: Ինչպես 

ԻԱԿ-ի հարցմանն ի պատասխան, տեղեկացրին ՀՀ 

կառավարությունից, որ Գնումների աջակցման կենտրոն ՊՈԱԿ-ը 

առցանց հեռարձակումն իրականացնելու համար սարքավորումների 

ձեռքբերման համար կնքել է 779.200 ՀՀ դրամի գնման պայմանագրեր: 

Այնուհետ՝ www.gnumner.am կայքում տեղադրվել է համապատասխան 

հղումը, իսկ 2015թ. հունիս ամսից գնումների բողոքարկման խորհրդի 

նիստերի առցանց հեռարձակումները հասանելի են www.e-gov.am 

համացանցային կայքից և իրականացվում են www.youtube.com կայքի 

միջոցով: ՀՀ կառավարությունից ստացված պատասխանը և կից 

փաստաթղթղերը կարող եք գտնել՝ http://www.givemeinfo.am կայքում:  

 

 

 

 

 

 

 

ԲԿԳ Գագաթաժողով 2015  

 

2015 թվականին ԲԿԳ 

Գագաթաժողովը կկաայանա 

Մեխիկոյում հոկտեմբերի 27- 

29-ը: Շուրջ1500 մասնակիցներ 

ամբողջ աշխարհից, այդ թվում 

քաղհասարակության, ձեռնար-

կությունների և կառավարու-

թյունների ներկայացուցիչներ 

կքննարկեն և կներկայացնեն 

երկրների Գործողությունների 

ծրագրերը և բաց կառավար-

մանն ուղղված քայլերը: Այս 

տարի հատուկ ուշադրություն 

կդարձվի այն խնդրին, թե ինչ 

դեր կարող է խաղալ ԲԿԳ 

նախաձեռնությունը Կայուն 

Զարգացման ծրագրերի 

իրականացման համար: 

Գագաթաժողովին մասնակ-

ցելու նախնական գրանցումը 

կարող եք իրականացնել 

http://ogpsummit.org/ կայքում: 

http://www.ogp.am/hy/
http://www.gnumner.am/
http://www.givemeinfo.am/hy/case/1725/
http://ogpsummit.org/
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Հանրային քննարկման է ներկայացվել ՀՀ 

նախարարին կից խորհրդի աշխատակարգի 

նախագիծը 

ՀՀ Արդարադատության նախարարությունը, ի կատարումն ԲԿԳ 

երկրորդ գործողությունների ծրագրի 7-րդ կետի պարտավորության, 

հանրային քննարկման է ներկայացրել ՀՀ նախարարին կից հանրային 

խորհրդի օրինակելի աշխատակարգի նախագիծը: 

Համաձայն պարտավորության՝ նախատեսվում է.  

«ՀՀ կառավարության նիստի 20 նոյեմբերի 2008թ-ի N 47 

արձանագրային որոշմամբ հաստատված ՀՀ նախարարությունների 

կոլեգիաների/ խորհուրդների օրինակելի աշխատակարգում 

փոփոխությունների և լրացումների կատարում, որոնք 

 Կհստակեցնեն և կտարանջատեն Կոլեգիաների և խորհուրդների 

գործառույթները, կճշգրտեն դրանցում մասնակից կողմերի 

կազմը, իրավունքներն ու պարտականությունները; 

 Կսահմանեն խորհուրդների ձևավորման և գործունեության` 

բաց, թափանցիկ ընթացակարգերը, ՔՀԿ-ների ներկայա-

ցուցչականության և մասնագիտական որակավորման 

չափորոշիչները; 

 Կսահմանեն կառավարության և նախարարությունների 

պաշտոնական կայքերում էլեկտրոնային հաշվետվետվողական 

համակարգի ներդրում` հանրային առաջարկները և դրանց 

վերաբերյալ պաշտոնական մեկնաբանությունները, 

մասնակցային խորհրդատվական մարմինների գործունեության 

տարեկան հաշվետվությունը թափանցիկ և հասանելի 

դարձնելու համար: 

 մշակել և հանրային քննարկման է ներկայացրել կից իրավական 

ակտի նախագիծը: 

Նախագծի վերաբերյալ ձեր տեսակետներն ու առաջարկները կարող եք 

ներկայացնել ogparmenia@gmail.com հասցեով կամ ՀՀ 

արդարադատության նախարարություն: Նախագծին կարող եք 

ծանոթանալ այստեղ՝ www.ogp.am: 

 

ՀՀ կառավարությունը 

հայտարարեց ԱԱԹՆ-ին 

անդամակցելու մեկնարկը 

ԲԿԳ հայաստանյան 

Գործողությունների երկրորդ 

ծրագրի երկրորդ հանձնա-

ռության համաձայն՝ նախա-

տեսված է, որ Հայաստանը 

պետք է Արդյունահանող 

արդյունաբերության թափան-

ցիկության նախաձեռնությանը 

(EITI) անդամակցելու գործըն-

թացը սկսեր:  

2015թ.-ի հուլիսի 28-ին ՀՀ 

կառավարությունում տեղի 

ունեցած Հակակոռուպցիոն 

խորհրդի առաջին նիստին ՀՀ 

վարչապետը պատրաստակա-

մություն հայտնեց անդամակ-

ցելու Արդյունահանող արդյու-

նաբերության թափանցի-

կության նախաձեռնությանը 

(EITI) և այդ գործընթացների 

համակարգումը հանձնարա-

րեց ՀՀ կառավարության 

աշխատակազմի ղեկավար-

նախարար Դավիթ 

Հարությունյանին: 

Կարդալ ավելին >>> 

 

http://www.ogp.am/hy/
http://www.ogp.am/hy/news/item/2015/07/30/Minister_council/
http://www.gov.am/am/news/item/12061/
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Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը 

չի իրականացրել ԲԿԳ պարտավորությունը  

 

Համաձայն ԲԿԳ հայաստանյան Գործողությունների երկրորդ ծրագրի 

առաջին պարտավորության՝ «Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» 

ՊՈԱԿ-ում հավաքագրվող հանրապետության տարածքում կատարված 

ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրությունները, ինչպես նաև օգտակար 

հանածոների հանքավայրերի շահագործման ընթացքում ստացված 

երկրաբանական և այլ տեղեկատվության հանրության համար հասանելի 

դարձնելու նպատակով նախատեսվում է ամբողջությամբ թվայնացնել 

ֆոնդում առկա տեղեկատվական բազան` միաժամանակ ապահովելով նոր 

ստացվող նյութերի  թվայնացումը: Ծրագրի իրականացման արդյունքում 

ակնկալվում է թվայնացնել օգտակար հանածոների մոտ 750 հանքավայրերի 

և 600 հանքերևակումների վերաբերյալ կազմված շուրջ 12,000 

երկրաբանական հաշվետվություններ և 8,000 միավոր քարտեզագրական և 

գծագրական փաթեթներ, ստեղծել ինտերնետ կայք, որում զետեղված կլինի 

ամբողջ նյութը: Համաձայն պարտավորության ժամանակացույցի՝ 2015 թ.-ի 

հունիսին արդեն ֆոնդի առնվազն 15-20%-ը պետք է թվայնացվեր, ստեղծվեր 

ինտերնետ կայք և թվայնացված տեղեկատվությունը տեղադրվեր կայքում: 

Սակայն, հուլիս ամսվա դրությամբ այս պահանջները կատարված չեն: 

Ավելին՝ նախարարությունից տեղեկացնում են, որ դեռևս բանակցություններ 

են ընթանում ԱՄՆ ՄԶԳ-ի հետ ծրագրի ֆինանսական հարցերի շուրջ:  

Հիշեցնենք, որ այս պարտավորությունը՝ «Հանրապետական երկրաբանական 

ֆոնդ» ՊՈԱԿ-ում առկա տվյալների թվայնացում և հրապարակում,  ԲԿԳ 

հայաստանյան Գործողությունների երկրորդ ծրագրի ամենհավակնոտ 

պարտավորությունն է համարվում, ինչի մասին 2013թ.-ի հոկտեմբերին 

Լոնդոնում կայացած ԲԿԳ Գագաթաժողովին հայտարարեց ՀՀ Արտաքին 

գործերի փոխնախարար Աշոտ Հովակիմյանը:  

Գործողությունների ծրագրի 

իրականացման փուլի 

մեկնարկից ուղիղ մեկ տարի 

անց 

ԲԿԳ նախաձեռնության 

շրջանակներում ՀՀ Գործո-

ղությունների երկրորդ 

ծրագիրը 2014-2016 թթ.-ի 

համար հաստատվել է 2014 

թվականի հուլիսի 31-ին, ՀՀ 

կառավարության նիստում: 

Ծրագիրը ներառում է 11 

պարտավորություն, որոն-

ցից, մեկ տարի անց 

կատարվել են 4-ը՝ 

առողջապահության, կրթու-

թյան ոլորտներին վերաբե-

րող 3-րդ և 9-րդ պար-

տավորությունները, ՀՀ 

բարձրաստիճան պաշտո-

նատար անձանց գույքի և 

եկամուտների հայտարա-

րագրերի թափանցիկության 

ապահովմանն ուղղված 4-

րդհանձնառությունը և  

գնումների առցանց հեռար-

ձակումը՝ 5-րդ պարտավո-

րություն: 

 

  

http://www.ogp.am/hy/
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Օգտակար հղումներ 

Բաց կառավարման գործընկերություն միջազգային նախաձեռնություն >>> 

Հայաստանը ԲԿԳ միջազգային նախաձեռնության անդամ >>> 

ԲԿԳ Հայաստանի պաշտոնական կայքը >>> 

Բաց կառավարումը հիմա >>> 

ԲԿԳ մրցանակաբաշխություն >>> 

ԲԿԳ հայաստանյան քաղհասարակությանը կարող եք անդամակցել ogparmenia@gmail.com 

էլեկտրոնային փոստին միանալով: 

 

 

 

 

 

 
 

ԲԿԳ տեղեկագիրը պատրաստվել և հրապարակվել է Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի 

կողմից իրականացվող` «Աջակցություն ԲԿԳ, ՏԱ և մամուլի արտադատական վեճերին 

Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում: Ծրագիրը ֆինանսավորվում է ԵԱՀԿ Երևանի գրասենյակի 

կողմից: Հրապարակված կարծիքները կարող են չհամապատասխանել ԵԱՀԿ Երևանի գրասենյակի 

տեսակետներին: 
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