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ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԿԱՆԱՆՑ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 

ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

ուժի մեջ է 01/01/2021-ից 

 

1.1.  ԶՐՈ ՀԱՆԴՈՒՐԺՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ 

ՆԿԱՏՄԱՄԲ  

Այս փաստաթուղթը ներկայացնում Հայաստանում կանանց հիմնադրամի վարած 

քաղաքականությունը կոռուպցիայի կանխարգելմանն ուղղված աշխատանքներում: 

Փաստաթղթում ներկայացված քաղաքականությունը ՀԿՀ-ի աշխատակազմին կամ 

գործընկերներին զերծ չի պահում կոռուպցիայի մասին հաղորդում ներկայացնելուց 

ոստիկանությանը կամ իրավասու այլ մարմիններին: 

ՀԿՀ-ն անհանդուրժողականություն է ցուցաբերում կոռուպցիայի նկատմամբ: 

Հիմնադրամը չի հանդուրժում կոռուպցիան իր և իր գործընկերների հետ 

աշխատանքներում և պահանջում է, որպեսզի կոռուպցիայի ցանկացած կասկած, որը 

խախտում է այս քաղաքականության դրույթները, հաղորդվի ՀԿՀ-ին:  

ՀԿՀ-ն կոռուպցիայի մասին կասկածներին լուրջ է վերաբերվում և ստանձնում է բոլոր 

նմանատիպ դեպքերը պրոֆեսիոնալ, արդար և թափանցիկ ձևով գնահատելու ու 

հետաքննելու գործառույթ: 

 

 



 

1.2.  ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Մեր աշխատանքը հիմնված է թափանցիկության և հաշվետվողականության, 

հարգանքի և հավասարության, անաչառության և անկախության սկզբունքների վրա: 

Կոռուպցիան սպառնալիք է մեր արժեքներին և նպաստում է ռեսուրսների 

անհավասար բաշխմանը:  Այն բացասաբար է ազդում սոցիալ-տնտեսական 

զարգացման վրա՝ վնասելով անապահով և խոցելի խմբերին (այդ թվում՝ կանանց) և 

խոչընդոտում կատարել մեր աշխատանքը պատշաճ և արդյունավետ կերպով: 

Մենք ընդունում ենք, որ կանայք հաճախ անհամաչափորեն տուժում են կոռուպցիայի 

պատճառով, քանի որ նրանք հասարակության մեջ ավելի քիչ ռեսուրսների են 

տիրապետում (օրինակ՝ իշխանության): Սա կոռուպցիայի դեմ պայքարը դարձնում է 

մեր աշխատանքի հիմնական սկզբունքներից, քանի որ կոռուպցիան նպաստում է 

պատրիարխալ ուժային կառույցների վերարտադրությանը: 

Հետևաբար, կոռուպցիայի դեմ մեր պայքարը ոչ միայն իրավական 

կարգավորումներին համապատասխանելու համար է, այլև անհրաժեշտություն՝ 

թելադրված մեր մանդատով, ինչպես նաև պահանջ՝ աշխատակազմի, գործընկեր 

կազմակերպությունների, խորհրդատուների, կապալառուների և երրորդ կողմերի 

համար:  

1.3. ՇՐՋԱՆԱԿ 

Այս քաղաքականությունը պարտադիր է անձնակազմի անդամների, ղեկավար 

կազմի, գործընկեր կազմակերպությունների և երրորդ կողմերի համար: 

Պահանջներին չհետևելը կհանգեցնի կարգապահական պատասխանատվության՝ 

ընդհուպ մինչև աշխատանքային պայմանագրի խզում կամ գործարար 

հարաբերությունների դադարեցում: 



 

1.4. ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ  

Կոռուպցիան վստահության, իշխանության կամ դիրքի չարաշահում է, որի 

արդյունքում անձը, կազմակերպությունը կամ ընկերությունը ոչ պատշաճ ձևով 

ստանում է շահույթ: 

Սա ներառում է ինչպես բուն կոռուպցիան, այնպես էլ կոռուպցիայի մտադրությունը, 

ֆինանսական և ոչ ֆինանսական կոռուպցիան և ցանկացած այլ խախտումներ, որոնք 

կապված են կոռուպցիայի հետ:  

Կոռուպցիան կարող է դրսևորվել շատ տարբեր ձևերով՝ ներառյալ, բայց 

չսահմանափակվելով կաշառքով, նվերներով, շորթմամբ, խարդախության տարբեր 

ձևերով, ինչպես, օրինակ, փաստաթղթերի կեղծումն է, գնումների գործընթացում 

խարդախությունները, ֆինանսական կեղծարարությունները: 

 

Սույն քաղաքականության կոնտեքստում կոռուպցիոն դեպքերը ներառում են նաև 

այն հանցագործությունները, որոնք թվարկված են ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 6-րդ 

հոդվածի այն մասով, որը վերաբերում է ՀԿՀ-ի գործունեությանը:  

 

ՀԿՀ-ի աշխատակազմը լայն հասկացություն է, որը ներառում է աշխատակիցներին և 

այն անձանց, ովքեր Հիմնադրամի հիմնական աշխատանքներում ներգրավված են 

ծառայությունների մատուցման պայմանագրով: 

ՀԿՀ-ի ղեկավար անձնակազմը ՀԿՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի անդամներն են:  

ՀԿՀ-ի գործընկերները Հիմնադրամի շահառուներն են՝ ֆիզիկական կամ 

իրավաբանական անձինք՝ ՀԿՀ-ի կամ այլ գործընկեր կազմակերպությունների 

դրամաշնորհառուներ կամ անհատներ, որոնք քաղաքացիական կամ իրավական 

հարաբերությունների մեջ են ՀԿՀ-ի հետ (բացառությամբ աշխատակազմի): 



 

Շահերի բախումն առաջանում է այն ժամանակ, երբ մարդը հետապնդում է 

անձնական շահ, որը կարող է ազդել նրա գործառույթների անաչառ և օբյեկտիվ 

կատարման և/կամ որոշումների կայացման վրա: Այն ներառում է ինչպես փաստացի, 

այնպես էլ ենթադրյալ և պոտենցիալ շահերի բախումներ: Փաստացի շահերի 

բախումն առկա է ներկա ժամանակում: Ենթադրյալ շահերի բախումը կարող է 

տեսանելի լինել «սուր աչքով» զննելու դեպքում, և հավանական շահերի բախումը 

կարելի է կանխատեսել ապագայում: 

Գործընկեր կազմակերպություններից և երրորդ կողմերից պահանջվում է ձեռնարկել 

բոլոր անհրաժեշտ նախազգուշական միջոցառումները՝ բացահայտելու և 

խուսափելու համար ՀԿՀ-ի գործունեության կամ ֆինանսավորման հետ կապված 

ցանկացած շահերի բախումից: 

Կաշառակերություն – տալ, վճարել, խոստանալ, առաջարկել կամ ընդունել գումար, 

նվերներ, պարգևներ, պարտք որևէ անձին/անձից՝ դրդելով նրան անօրինական, 

անազնիվ քայլի կամ չարաշահելով վստահությունը կազմակերպության 

գործունեության ընթացքում: 

Նվերներ և հյուրասիրություն – փոքր նվերից (օրինակ՝ ծաղիկներ) մինչև թանկարժեք 

հյուրասիրություն (ընդունելություն, ընթրիք, հրավիրատոմսեր, մշակութային 

միջոցառումներ, արձակուրդ և այլն): Առանց հյուրասիրության թանկարժեք նվերները 

կարող են քողարկել կաշառքի փաստը, որը միտված է ոչ պատշաճ վարքագծի: 

 

Ատկատներ – պայմանագրով նախատեսված վճարման մի մասի վերադարձ, որն անձը 

ստանում է մատակարարից կամ վաճառողից՝ անպատշաճ կամ կոռումպացված 

բիզնես գործարքի կամ մրցութային գործընթացում անձի մասնակցության դիմաց: 

Նեպոտիզմ – անձի ծառայողական դիրքի չարաշահումը՝ հարազատներին, 

ընկերներին կամ այլ ծանոթ անձանց օգուտ տալու նպատակով: 



 

Խարդախություն գնման գործընթացում – գնման կամ մրցութային գործընթացների 

հետ կապված ցանկացած անբարեխիղճ վարքագծի դրսևորում, օրինակ, կեղծ 

հայտերի կամ գնառաջարկի ստեղծում, գաղտնի տեղեկության տրամադրում երրրոդ 

անձանց, ապրանքի գնում, որը չի համապատասխանում պայմանագրում առկա 

ապրանքի նկարագրությանը, կամ կեղծ հաշիվ-ապրանքագրերի դուրս գրում: 

Շորթում – ուժի կամ սպառնալիքների միջոցով անձի դիրքի չարաշահում՝ ինչ-որ բան՝ 

հատկապես գումար ձեռք բերելու համար: 

Սեռական շորթում – իշխանության կամ դիրքի չարաշահում՝ սեռական օգուտ 

ստանալու նպատակով: Սեռական շորթումը կոռուպցիայի մի ձև է, որի արժույթը ոչ 

թե փողն է, այլ սեքսը: 

Խարդախություն – ցանկացած գործողություն, որը միտումնավոր մոլորեցնում է կամ 

փորձում է մոլորեցնել մեկ այլ կողմին՝ ֆինանսական կամ այլ օգուտ ստանալու կամ 

պարտավորություններից խուսափելու նպատակով: 

Կեղծարարություն կամ փաստաթղթերի կեղծում – կեղծ փաստաթղթերի ստեղծում, 

փաստաթղթերում ամբողջական կամ մասնակի փոփոխությունների կատարում, 

ստորագրում՝ ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով պայմանագրերով, զեկույցներով, 

հաշիվ-ապրանքագրերով, անդորրագրերով և այլն:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ  – ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐ 

ՀԿՀ-ն կոռուպցիայի նկատմամբ անհանդուրժողականության հասնելու նպատակով 

իր ղեկավար կազմի համար ներդրել է հետևյալ սկզբունքներն ու հսկողությունը: 

1 Չընդունել և չառաջարկել 

կաշառք, չդյուրացնել 

վճարումների ընթացակարգը 

Աշխատակիցներին և ղեկավար կազմի 

անդամներին խստիվ արգելվում է տալ կամ 

ստանալ կաշառք (այսինքն՝ անձնական օգուտ 

ցանկացած անպատշաճ շահի համար), 

ինչպես նաև դյուրացնել վճարումները, որոնք 

պետական պաշտոնյաների համար 

արժեքավոր են կառավարության ոչ 

հայեցողական գործողություններն 

արագացնելու/դյուրացնելու տեսանկյունից: 

2 Տեղեկացնել շահերի բախման 

մասին 

Հնարավոր կամ փաստացի շահերի բախման 

դեպքում աշխատակազմի անդամները և 

ղեկավար անձնակազմը պարտավոր են 

անհապաղ տեղեկացնել այդ մասին ՀԿՀ-ին: 

Հիմնադրամն առանց հապաղելու կձեռնարկի 

բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները խնդիրը 

կարգավորելու համար։ 

3 Չներգրավվել կոռուպցիոն 

գործարքներում  

Արգելվում է աշխատակիցներին ինչպես 

աշխատանքում, այնպես էլ անձնական 

կյանքում ներգրավվել կոռուպցիոն 

գործարքներում, որոնք կարատավորեն ՀԿՀ-ի 

անունն ու բարի համբավը: 

 



 

Վերոնշյալ պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում աշխատակցի 

նկատմամբ կկիրառվի կարգապահական տույժ՝ ընդհուպ մինչև աշխատանքից 

ազատում:  

  

3. ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ– ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ ԵՎ ԵՐՐՈՐԴ ԿՈՂՄԵՐ    

 

Գործընկերներից ակնկալվում է՝ 

1. Նախագծեր մշակելիս և իրականացնելիս հաշվի առնել հնարավոր 

կոռուպցիոն ռիսկերը, բացահայտել հիմնական ռիսկերը և դրանց նվազեցման 

միջոցառումները: Եթե կոռուպցիոն հստակ ռիսկ է հայտնաբերվել, ապա պետք 

է դրա նվազեցմանն ուղղված քայլեր ձեռնարկվեն: 

2. Կազմակերպել իրենց աշխատանքները և ներքին վերահսողկության 

համակարգն այնպես, որպեսզի կոռուպցիան հայտնաբերվի, կանխվի և 

կառավարվի: 

3. Անել հնարավոր ամեն բան՝ կանխելու և դադարեցնելու կոռուպցիան կապված 

իրենց աշխատանքների և գործողությունների հետ: 

4. Պահանջել ծրագրի շրջանակում աշխատող և ֆինանսավորվող անձանցից՝ 

խորհրդատուներ, մատակարարներ, կապալառուներ, զերծ մնալ 

կոռուպցիայից:  

 

Գործընկերները պետք է անհապաղ ՀԿՀ-ին տեղեկացնեն ծրագրի շրջանակում կամ 

գործընկեր կազմակերպության աշխատանքում հայտնաբերված կոռուպցիոն 

դեպքերի մասին: 

 



 

ՀԿՀ-ն պարտավորվում է դադարեցնել գործընկեր կազմակերպության 

ֆինանսավորումը, եթե պարզում է, որ կազմակերպությունը դրամաշնորհը ստացել է 

միայն կոռուպցիոն եղանակով և այլ կերպ իրավունք չունի այն ստանալու: 

 

ՀԿՀ-ն պարտավորվում է արգելել պայմանագրի կնքումը երրորդ կողմի հետ, եթե 

պարզում է, որ երրորդ կողմը պայմանագրին հասանելիություն է ստացել միայն 

կոռուպցիոն եղանակով և այլ կերպ իրավունք չունի այն ստանալու: 

 

Գործընկեր կազմակերպություններից և երրորդ կողմերից պահանջվում է ձեռնարկել 

բոլոր անհրաժեշտ նախազգուշական միջոցառումները՝ բացահայտելու և 

կանխարգելելու ՀԿՀ-ի գործունեության կամ ֆինանսավորման հետ կապված 

ցանկացած շահերի բախում: 

 

Շահերի բախման առաջացման դեպքում գործընկեր կազմակերպությունները կամ 

երրորդ կողմերը պարտավոր են գրավոր տեղեկացնել այդ մասին ՀԿՀ-ին և 

ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները խնդիրը լուծելու համար, օրինակ՝ 

փոխարինել տվյալ աշխատակցին կամ կազմակերպել տվյալ գործարքի պայմանների 

անկախ ստուգում: 

 

ՀԿՀ-ն իրավունք ունի խզելու պայմանագիրն ու պահանջելու հատկացված միջոցների 

վերադարձ գործընկեր կազմակերպություններից կամ երրորդ կողմերից հետևյալ 

դեպքերում.   

1. Ծրագրի կամ հիմնական միջոցների ամբողջը կամ մի մասը չի 

իրականացվել/օգտագործվել պայմանագրի և/կամ հաստատված 

աշխատանքային պլանի և բյուջեի համաձայն,  

2. Գործընկերը կեղծ կամ թերի հայտարարություններ է արել ծրագիրը կամ 

ֆինանսական միջոցները ստանալու նպատակով,  



 

3. Գործընկեր կազմակերպությունում առկա են կոռուպցիա և այլ խախտումներ, 

մասնագիտական լուրջ խախտումներ, խարդախություն, փողերի լվացում և 

ցանկացած այլ անօրինական գործունեություն, 

4. Գործընկերները չեն կատարում վերոնշյալ հոդվածի՝ Շահերի բախման մասին 

կետի պայմանները:  

 

 

4. ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ  

 

Գործընկեր կազմակերպությունները և երրորդ կողմերը, որոնք պայմանագիր ունեն 

ՀԿՀ-ի հետ, պետք է ստորագրությամբ հաստատեն, որ տեղյակ են վերոնշյալ 

հակակոռուպցիոն և շահերի բախման քաղաքականության մասին և դիտարկում են այն 

որպես իրենց և ՀԿՀ-ի միջև կնքված պայմանագրի մաս:  
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