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ԱԺ մեծարգո նախագահ, 

Հարգելի պատգամավորներ, 

 

Նախ կցանկանայի հավաստիացնել, որ ՀՀ կառավարությունը մեծ 
կարեւորություն է տալիս Վերահսկիչ պալատի կողմից իրականացված 
աշխատանքին եւ նշել, որ մեր համագործակցության արդյունքում այս 
տարիների ընթացքում բացահայտվել եւ իրենց լուծումն են ստացել 
պետական բյուջեի միջոցների ծախսման   արդյունավետությանը 
վերաբերվող, ինչպես նաեւ այլ բնույթի բազմաթիվ խնդիրներ:  

Մինչ հաշվետվության վերաբերյալ բուն ելույթին անցնելը` տեղեկացնեմ, 
որ հաշվետվությամբ ներկայացված բոլոր դրվագները 
կառավարությունում մանրամասն ուսումնասիրվել եւ մեկ առ մեկ 
քննարկվել են, արձանագրված յուրաքանչյուր խնդրի հետ կապված կան 
կոնկրետ մոտեցումներ, որոշումներ, եւ դրանց իրականացման ընթացքը 
գտնվում է կառավարության անմիջական վերահսկողության ներքո: 

Վերահսկիչ պալատի ինչպես ամփոփիչ, այնպես էլ ընթացիկ 
հաշվետվություններում արտացոլված խնդիրների եւ թերությունների 
վերաբերյալ շահագրգիռ պետական մարմինների բոլոր 
պարզաբանումները տեղադրված են նաեւ կառավարության 
պաշտոնական կայքէջում: 

Անդրադառնալով անցած հինգշաբթի այս դահլիճում հնչեցված մի շարք 
հարցադրումներին ու գնահատականներին` պետք է նկատենք, որ 
խնդիրները միայն 2012թ-ին չեն արձանագրվել, դրանք արմատացած են 
տասնամյակների ընթացքում, իսկ վերջին տարիներին լուրջ 
աշխատանքներ են իրականացվել օրենսդրության կատարելագործման 
ուղղությամբ: Ներկայումս մեր օրենսդրությունը, թեեւ գուցե 
ամենակատարյալը չէ, սակայն նվազագույնի է հասցնում ռիսկերը:  Չենք 
կարող համաձայնել այն կարծիքների եւ գնահատականների հետ, որ 
բյուջեի կատարման ընթացքում տեղի է ունենում միջոցների լայնածավալ 
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փոշիացում, եւ բյուջետային հիմնական գործընթացները իրականանում 
են մասշտաբային կոռուպցիոն դրսեւորումներով: Ամենեւին հնրավոր չէ 
հանգել նման գնահատականի նաեւ Վերահսկիչ պալատի 2012 թ. 
հաշվետվության տեքստից: 

Հաշվետվությունում արձանագրված բոլոր խնդիրների մասով  
համապատասխան միջոցներ ձեռնարկվել են: Այլ հարց է, որ ներկայիս 
օրենսդրությամբ  նման դեպքերի համար պատասխանատվությունը 
տնտեսական կամ քաղաքացիաիրավական բնույթ է կրում, այսինքն` 
գումարների վերականգնում, կատարված  թերությունների շտկում, 
տուգանքներ. բացառությամբ մի քանի դեպքերի, երբ գործողությունները 
ակնհայտորեն քրեորեն պատժելի արարքներ են պարունակում:   

Կարող ենք հավաստիացնել, որ Վերահսկիչ պալատի կամ գործադիրի 
համապատասխան կառույցների կողմից արձանագրված որեւէ դեպք 
անհետեւանք չի մնացել եւ չի մնա:  Միգուցե այդ գործընթացներում 
ավելի մեծ կիրառում պետք է գտնի քրեական պատասխանատվության 
տարրը, որը, կարծում ենք,  նույնպես գործող օրենսդրության 
կատարելագործման հարց է: 

Համոզված ենք, որ իր լիարժեք կիրառումը չի ստացել նաեւ Վերահսկիչ 
պալատի մասին օրենքի 6-րդ հոդվածի 4-րդ կետը, որը ենթադրում է, որ  
«Վերահսկիչ պալատը  վերահսկողության ընթացքում կազմված 
արձանագրություններն ու ընթացիկ հաշվետվություններն  ուղարկում է 
ՀՀ գլխավոր դատախազություն, եթե դրանում առկա են կասկածներ 
քրեաիրավական բնույթի խախտումների վերաբերյալ»: 

Կցանկանայի նաեւ ձեր ուշադրությունը հրավիրել մեկ այլ հանգամանքի 
վրա եւս.  թե անցած տարի, թե հիմա պալատի հաշվետվության 
քննարկման ժամանակ նկատել եմ, որ քննարկման ձեւաչափը 
գործադիրին հնարավորություն չի տալիս արձանագրված խնդիրների 
մասով իր տեսակետներն  ամբողջությամբ, մանրամասն ու առավել 
հանգամանորեն  ներկայացնելու, ինչը  թույլ կտա ավելի օբյեկտիվ 
պատկերացում ձեւավորել: Արդյունքում, ստացվում է, որ չնայած 
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պետական մարմիններն իրենց պարզաբանումները ներկայացնում եւ 
հարցերն աշխատանքային կարգով քննարկում են պալատի հետ, 
այդուհանդերձ հրապարակային քննարկումների ժամանակ հնչում է 
միայն մեկ տեսակետ, եւ հանրության համար մի շարք հարցեր այդպես էլ 
չպարզաբանված են մնում:  Անգամ այս կարճ ելույթով հնարավոր չէ 
լիարժեք պարզաբանումներ ներկայացնել բոլոր խնդիրների վերաբերյալ: 

Կարծում ենք, որ քննարկումներն առավել արդյունավետ կլինեն եւ 
կծառայեն իրենց նպատակին, եթե փոխվի ներկայիս ձեւաչափը: 

Ներկայացված հաշվետվության մեջ արտացոլված են գործադիրի 
տարբեր մարմինների կողմից թույլ տրված բացթողումներ ու 
թերացումներ, որոնց համակողմանի ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս  
արձանագրել մի շարք իրողություններ: 

Շինարարության ոլորտում արձանագրված խնդիրներն այնպիսին են, 
որոնք պետք է ստանան եւ ստանում են իրենց լուծումները  կնքված 
պայմանագրերի շրջանակում: Մասնավորապես, ջրանցքների 
վերականգնման ծրագրով արձանագրված մոտ 47 մլն դրամի անորակ 
աշխատանքներն իրականացվել են ձմռանը, անբարենպաստ 
եղանակային պայմաններում ՝ հիմնականում մայր ջրանցքների 
բետոնապատման աշխատանքների տեսքով, որն անխուսափելիորեն չէր 
կարող զերծ մնալ նմանատիպ թերություններից: 47 մլն դրամը կազմում է 
ստուգված ծավալի ընդամենը 4 տոկոսը: 

Կնքված պայմանագրերի համաձայն, շինարարները պարտավորություն 
ունեն աշխատանքների ավարտից հետո մեկ տարվա ընթացքում 
վերացնել ի հայտ եկած բոլոր թերություններն ու բացթողումները: Ինչը 
կատարվել եւ կատարվում է: Ասվածը վերաբերում է նաեւ նմանատիպ մի 
շարք այլ դեպքերի:  

Ճանապարհաշինության ոլորտում կատարված ուսումնասիրությունները 
ցույց են տվել, որ  438 պայմանագրերով ստուգվել է շուրջ 60 
կազմակերպություն, եւ խախտումներ են արձանագրվել միայն 2-ի 
դեպքում կամ շուրջ 3 տոկոսում: 
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Հաշվի առնելով վերոնշյալը՝  կարող ենք արձանագրել, որ կոնկրետ 
շինարարական ծրագրերի իրականացման ընթացքում նկատված 
խնդիրները չեն կրում համատարած  եւ համակարգված բնույթ: Դրանք, 
ըստ էության, կոնկրետ հանգամանքներով պայմանավորված խնդիրներ 
են, որոնց լուծումները նախատեսված են կոնկրետ պայմանագրերով:  

Շինարարության ոլորտում ծրագրերի մի մեծ մասն իրականացվում է  
վարկային պայմանագրերով ներգրավված միջոցներով, եւ պետք է նկատել, 
որ դրանց կատարման  նկատմամբ  եռակի վերահսկողության մեխանիզմ է  
գործում` Կառավարության, Վերահսկիչ պալատի եւ  ֆինանսավորող 
միջազգային կազմակերպության կողմից: Այս ծրագրերի դեպքում 
ընթացակարգերը կանոնակարգվում են այդ կազմակերպությունների հետ 
կնքված համապատասխան փաստաթղթերով:  

Կարծում ենք նաեւ, որ ծրագրերի գնահատման չափանիշների առումով  
մեթոդաբանական հստակեցումների անհրաժեշտություն կա:  Թերեւս  
պետք է գնահատել ծրագրի ռիսկայնությունը, այսինքն` արդյոք 
նկատված թերությունները կարող են  ռիսկային լինել ընդհանուր ծրագրի 
իրականացման տեսանկյունից, թե ոչ: Երաշխիքային ժամկետում 
արձանագրված թերությունները կամ մեծ ծավալի մեջ փոքր տոկոս 
կազմող խախտումներն ընդհանուր ծրագիրը չեն կարող ռիսկային 
դարձնել: 

Վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ կատարվող  կոնկրետ 
շինարարական  ծրագրերը կամ միջոցառումները, ըստ էության, 
ծառայում են ի սկզբանե նախանշված նպատակներին,  ապահովում են 
համապատասխան  իրավական  ակտերով եւ պայմանագրերով 
սահմանված արդյունքներ: 

Այո, կան առանձին ծրագրեր, որոնց իրականացման ընթացքում 
գործադիրն ինքն է բացահայտել խնդիրներ` կապված ծրագրերի 
բովանդակության  ու իրականացման ընթացքի հետ:  Մասնավորապես, 
կարող եմ մատնանշել Գյումրիի տեխնոպարկի ծրագիրը:  
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Հաշվի առնելով հարցի վերաբերյալ հետաքրքրությունը` կցանկանայի 
ներկայացնել համապատասխան մարմնի կողմից տրամադրված 
տեղեկությունը ծրագրի ընթացքի մասին:  

Այսպիսով, «Գյումրիի տեխնոպարկ» ծրագիրն իրականացվում է 
փուլային եղանակով: Առաջին փուլով նախատեսված է Գյումրիի 
տեխնոլոգիական կենտրոնի  ձեւավորում` Գյումրիի մանկավարժական 
ինստիտուտի նախկին տարածքում` շուրջ 6000քմ ընդհանուր մակերեսի 
վրա:  
 
Ըստ մշակված բիզնես-պլանի` կենտրոնը 10 տարվա ընթացքում 
կդառնա ինքնածախսածածկող, որի ընթացքում կստեղծվեն մի քանի 
հազար բարձր վարձատրվող աշխատատեղեր, կպատրաստվեն եւ 
կվերապատրաստվեն հազարավոր մասնագետներ, կներգրավվի  շուրջ 
50 մլն դոլարի ներդրում, կհիմնվեն բարձր հավելյալ արժեք ստեղծող նոր 
տեխնոլոգիական կազմակերպություններ: Այս փուլի ընդհանուր 
ծախսերը կկազմեն մոտ 10 մլն  դոլար: 

 
Թեեւ կենտրոնի հիմնական աշխատանքային տարածքի 
հիմնանորոգումը կավարտվի սույն թվականի դեկտեմբերին, սակայն  
արդեն արձանագրվել է նաեւ լուրջ առաջընթաց, մասնավորապես` 
թայվանական D-Link կազմակերպությունը Գյումրիում է տեղակայել իր 
տարածաշրջանային ծրագրավորման կենտրոնը եւ սկսել է սեփական 
շենքի շինարարությունը Կենտրոնի  անմիջական հարեւանությամբ: 
Գյումրիում իր աշխատանքներն է սկսել  ITechnology ամերիկյան 
կազմակերպությունը եւ գործում է նաեւ Գյումրիի Ինֆորմացիոն 
տեխնոլոգիաների կենտրոնը` իրականացնելով հետբուհական 
մասնագիտական ժամանակակից տեխնոլոգիական կրթություն: Մի 
շարք տեղական եւ արտասահմանյան ընկերություններ արդեն իսկ 
հայտնել են իրենց հետաքրքրությունը կենտրոնի հիմնական շենքում 
տեղակայվելու համար: 
 
Առաջին փուլի հաջող իրականացումից հետո միջոցառումներ 
կձեռնարկվեն Տեխնոպարկի մյուս բաղադրիչների` Բիզնես պարկի եւ 
Տեխնոլոգիական պարկի ձեւավորման ուղղությամբ: 
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Հավաստիացնում եմ, որ ծրագիրը շարունակում է մնալ կառավարության 
ուշադրության կենտրոնում: 

Մյուս խնդիրը  վերաբերում է «Աջակցություն ՓՄՁ սուբյեկտներին» 
ծրագրին: Այս հարցը եւս քննարկվել է իրավասու մարմնի կողմից, եւ 
հարկ է նշել, որ  տվյալ ֆինանսական աջակցության գործիքի 
անհրաժեշտությունն առաջացել է հենց այն պատճառով, որ առեւտրային 
բանկերը, սկսնակ ձեռներեցությունը դիտարկելով բարձր ռիսկային 
ոլորտ, հրաժարվում են տրամադրել վարկային ռեսուրսներ: Միջազգային 
փորձը եւս վկայում է, որ սկսնակ գործարարների գերակշիռ մասն 
առաջին 3 տարիների ընթացքում դադարեցնում են իրենց գոր-
ծունեությունը:  

Տվյալ ծրագրի ընթացակարգերում այսօր էլ ներդրված են այնպիսի 
մեխանիզմներ, որոնց շնորհիվ ապահովվում է հատկացված գումարների 
վերադարձելիությունը. արդյունքում 2006-2012թթ. ընթացքում 
ձեւավորված սկսնակ գործարարների ֆինանսական աջակցության 
երաշխիքային դրամագլուխը պահպանվել է ամբողջությամբ: Բացի 
դրանից, արդեն իսկ գործում է ծրագրի մոնիթորինգի նոր կարգ, որի 
կիրառումը նվազագույնի կհասցնի ծրագրի շրջանակներում սկսնակ 
գործարարներին հատկացված գումարների ոչ նպատակային 
օգտագործումը: 

Պալատի հաշվետվության մեջ արձանագրված թերությունների եւ 
խնդիրների մի մեծ մասը  սովորաբար վերաբերում է  գործող 
օրենսդրության կիրառման պրակտիկային:  Բազմաթիվ են այն դեպքերը, 
երբ ոչ միայն Վերահսկիչ պալատի, այլ  նաեւ տեսչական մարմինների 
կողմից գնահատականներ են տրվում ընդունված որոշումների կամ 
իրականացված միջոցառումների արդյունավետությանը՝ կասկածի տակ 
չառնելով գործողությունների օրինականությունը: Սովորաբար, բոլոր 
այդ գնահատականներն  ունենում են բացասական երանգ: Բայց, 
կարծում ենք, գնահատելիս միշտ անհրաժեշտ է առաջնորդվել հետեւյալ 
հիմնական հարցադրումով՝ արդյոք այդ գործողությունները կամ 
ընդունված որոշումները կայացվել են  գործող օրենսդրության 
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շրջանակում: Այո, բազմաթիվ են դեպքերը, երբ գործող օրենսդրությունը 
կոնկրետ հարցի կարգավորման առումով նախատեսում  է մի քանի 
հնարավորություններ, օրինակ,  գործող Հողային օրենսգիրքն այսօր 
հնարավորություն է տալիս համայնքային կամ պետական 
սեփականություն հանդիսացող հողերը օտարել՝  մեկնարկային գին 
սահմանելով հողի կադաստրային արժեքի հիսուն տոկոսի, իսկ որոշ 
համայնքներում՝ նաեւ երեսուն տոկոսի չափով: 

Եթե հողն օտարողներն այդպես են վարվում, արդյո՞ք խախտում են 
օրենքը, կարող ենք արձանագրել` որ ոչ: Բայց արդյո՞ք իրենք 
առավելագույնս արդյունավետ են օգտագործում օրենքով ընձեռված 
հնարավորությունները՝ նույնպես  շատ դեպքերում՝ ոչ: 

Այս մեկնաբանությունը թերեւս տեղին է նաեւ հաշվետվության մեջ տեղ 
գտած` Երեւան քաղաքի հողային պաշարների օտարման եւ  
վարձակալության գործընթացներում նկատված խախտումների մասով:  

Ուստի, նմանատիպ թերություններն այն դեպքերն են, երբ  բոլորիս 
համատեղ ջանքերով պետք է բարելավվի օրենսդրությունը՝ 
նախատեսելով միատեսակ եւ առավել արդյունավետ օրենսդրական 
կարգավորումներ:  

Վերահսկիչ պալատի հաշվետվությունում արձանագրված խնդիրների մի 
զգալի մասը վերաբերում է օրենսդրությամբ նախատեսված որոշ 
պարտավորությունների եւ լիազորությունների` լիարժեք կամ  ոչ 
արդյունավետ իրականացմանը:  

Այստեղ կցանկանայի անդրադառնալ մի խնդրի, որը տարիներ 
շարունակ գտնվում է գործադիրի ուշադրության կենտրոնում: Խոսքը 
տարածքային կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների կողմից աղբահանության եւ սանիտարական մաքրման 
աշխատանքներում արձանագրված խնդիրների մասին է:   2012 թ-ին 
Տարածքային կառավարման նախարարության կողմից իրականացվել է 
աղբահանության եւ սանիտարական մաքրման աշխատանքների մասով 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների 
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ուսումնասիրություն, որի արդյունքում կատարված եզրահանգումներն էլ 
Վերահսկիչ պալատը, ի դեպ, արտացոլել է իր հաշվետվությունում: 

Խնդիրը գտնվում է նաեւ տարբեր  միջազգային կազմակերպությունների 
հետ գործնական ուսումնասիրությունների փուլում: Մասնավորապես` 
Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ 
մեկնարկել են  «Լոռու մարզի  Վանաձոր քաղաքի կոշտ կենցաղային 
աղբի համակողմանի կառավարում» եւ Ասիական զարգացման բանկի 
կողմից իրականացվող «Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման 
բարելավման դրամաշնորհային»  ծրագրերը: 

Այս երկրորդ  ծրագրի առանցքային խնդիրն է ոլորտի ազգային 
ռազմավարական տեսլականի սահմանումը եւ պլանավորումը, տարբեր 
գերատեսչությունների եւ ինստիտուցիոնալ կարողությունների 
համակարգումը:  

Նկատեմ, որ 915 համայնքներից միայն  516-ում են  իրականացվում  
աղբահանության եւ սանիտարական մաքրման քիչ թե շատ 
կազմակերպված  աշխատանքներ` պայմանավորված ֆինանսական, 
տնտեսական եւ մարդկային  ոչ բավարար ռեսուրսներով:  

Վերադառնալով հաշվետվությանը` պետք է նկատեմ, որ Վերահսկիչ 
պալատի  հետ ձեւավորվել է արդյունավետ համագործակցության փորձ, 
մասնավորապես`  առկա թերությունները շտկելու համար 
մեխանիզմների համատեղ որոնման հարցում:  

Արդեն մի քանի տարի է, պալատի ուսումնասիրությունների կենտրոնում 
է գտնվում պետական գնումների իրականացման եւ գնումների 
ընթացքում գնագոյացման մեխանիզմների կատարելագործման խնդիրը:  

Նույն հարցը  նաեւ կառավարության համար է գերակա ուղղություն: 
Ինչպես գիտեք, պետական գնումների համակարգում առավելագույն 
գների սահմանման վերաբերյալ առաջարկությունն  ընդունվել է, եւ 
արդեն կառավարության  այս տարվա ապրիլի 18-ի  N 441-Ն որոշմամբ 
սահմանվել է, որ պետական գնումներ իրականացնող մարմիններն 
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իրենց գնումները պետք է կատարեն միայն արդեն նախանշված գների 
վերին շեմից ոչ բարձր պայմաններում, իսկ ձեռք բերվող 
ապրանքատեսակների տեխնիկական բնութագրերը չպետք է տարբերվեն  
հաստատված պարամետրերից: Եթե որեւէ  առանձնահատուկ գնումի 
անհրաժեշտություն  է առաջանում, ապա դա պետք է հիմնավորվի: Սա 
վերաբերում է գնումների մոտ  70-80 տոկոսին: 

Աշխատանքներ են իրականացվում նաեւ էլեկտրոնային գնումների 
համակարգի լիարժեք  գործարկումն  ապահովելու ուղղությամբ: Կիսում 
ենք պալատի  արձանագրած անհանգստությունը էլեկտրոնային 
համակարգի մեկնարկի հետ կապված առաջացած խնդիրների մասով: 
Տեղեկացնում ենք, որ քայլեր են ձեռնարկվում մշակված համակարգի 
արդիականացման միջոցով ծրագրում առկա խնդիրները լուծելու եւ այն 
զարգացնելու ուղղությամբ:  

Ներկայումս քննարկվում եւ աշխատանքներ են իրականացվում 
սոցիալական փաթեթի շրջանակում մատուցվող բժշկական 
ծառայությունների գների եւ պետական կարիքների համար 
համեմատաբար մեծ ծախսեր առաջացնող այլ ապրանքների գների 
պարբերաբար ուսումնասիրության վերաբերյալ: 

Հաշվի առնելով պալատի հաշվետվությունում ներկայացված` 
շինարարության ոլորտում գնումների գոծընթացին վերաբերող 
դիտարկումները` տեղեկացնենք, որ գործող գներով շինարարական 
աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգում փոփոխություններ 
կատարելու նպատակով Քաղաքաշինության նախարարության կողմից 
իրականացվում են քննարկումներ` Վերահսկիչ պալատի, Ֆինանսների 
նախարարության, Երեւանի ճարտարապետության եւ շինարարության 
պետական համալսարանի, շինարարների միության եւ այլ շահագրգիռ 
մարմինների հետ: Համոզված ենք, որ առկա խնդիրների համար  
արդյունավետ լուծումներ կգտնվեն: 

Հարգելի գործընկերներ, 
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Կարեւոր ենք համարում տեղեկացնել այն աշխատանքների մասին, 
որոնք իրականացնում է հենց կառավարությունը՝  ծրագրերի նկատմամբ 
վերահսկողության ուղղությամբ: Գործադիրի կազմում գործող տասնվեց 
ստուգում իրականացնող մարմինների կողմից  2012թ. ընթացքում 
իրականացվել է  15 178 ստուգում:  

Չմանրամասնելով ստուգումների արդյունքները՝  միայն նշենք, որ ՀՀ 
ֆինանսների նախարարության Ֆինանսական վերահսկողության 
տեսչության կողմից  2012թ-ին 72 ստուգում եւ 23 ուսումնասիրություն է 
իրականացվել եւ ամփոփվել: 

Արդյունքում, 2008-2012թթ.  արձանագրված գումարներից վերականգնվել 
է 672մլն 391,4 հազար դրամ եւ վերաձեւակերպվել 450 մլն 177 հազ. դրամ` 
ընդհանուր առմամբ 1 մլրդ 122,5 մլն դրամ: 

Պետական տեսչական բոլոր մարմինների աշխատանքների առավել 
արդյունավետ կազմակերպման, ռիսկերի գնահատման վրա հիմնված 
նոր մեթոդաբանությամբ վերահսկողություն իրականացնելուն ուղղված  
բարեփոխումներն այսօր կառավարության օրակարգում են:   

 

Հարգելի գործընկերներ, 

Ամփոփելով խոսքս` ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Ազգային 
ժողովի մեր գործընկերներին` շահագրգիռ քննարկումների համար եւ 
հավաստիացնել, որ բարձրացված բոլոր հարցադրումները 
կառավարությունում քննարկման առարկա կդառնան: 

Կցանկանայի պատգամավորներին, ինչպես նաեւ քաղաքացիներին 
հավաստիացնել, որ կառավարության բոլոր օղակները ձգտում են եւ 
շահագրգռված են, որ ծրագրերն ու աշխատանքներն իրականացվեն 
լիարժեք, սահմանված  ժամկետներում, ողջ ծավալով ու անհրաժեշտ 
որակով: Ինչպես նաեւ համապատասխան փաստաթղթերում նշված 
նպատակներին համապատասխան: 
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Պալատի հաշվետվությունում արձանագրված բոլոր խնդիրներն ու 
թերությունները վերացվել ու վերացվում են, եւ ձեռնարկվել են նաեւ 
քայլեր, որպեսզի վերացվեն կամ  առնվազն նվազագույնի հասցվեն նման 
խնդիրներ առաջացնող պատճառները: Բացի այդ, բոլոր այն անձինք, այդ 
թվում` պաշտոնյաներ, կազմակերպությունների ղեկավարներ, ովքեր 
մեղավոր են չարաշահումների համար, օրենսդրության եւ 
համապատասխան փաստաթղթերի համաձայն պատասխանատվության  
են ենթարկվում: 

Կառավարությունը  նաեւ վճռական է շարունակել 
ինքնավերահսկողության եւ ինքնամոնիթորինգի  աշխատանքները բոլոր 
կարեւորագույն ծրագրերի նկատմամբ:  

Մենք պատրաստակամ ենք բոլոր շահագրգիռ կառույցների հետ 
քննարկել այն առաջարկությունները, որոնք ուղղված կլինեն ինչպես 
Վերահսկիչ պալատի, այնպես էլ գործադիրի կողմից բացահայտված 
տարաբնույթ խնդիրների լուծմանը: 

 

Շնորհակալություն ուշադրության համար  


