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Այս զե կույցն ընդգր կում է ԱՄՆ ՄԶԳ ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վող «Հա
յաս տա նի բա րե վար քութ յան ծրագ րի» (AIP) շրջա նակ նե րում Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան 1520 տնա յին տնտե սութ յուն նե րում 2021թ. հոկ տեմ բեր
նո յեմ բեր ա միս նե րին անց կաց ված՝ կոռուպցիայի վերաբերյալ հան րա յին 
կար ծի քի հե տա զո տութ յան հիմ նա կան արդ յունք նե րը: Տվ յալ նե րի հա վա
քագ րումն ի րա կա նաց վել է CAPI հա մա կար գով գոր ծող դյու րա կիր սար քե
րով դե մառ դեմ հար ցազ րույց նե րի մի ջո ցով։ Հե տա զո տութ յան նպա տա կը ՀՀ 
բնա կիչ նե րի շրջա նում կո ռուպ ցիա յի վե րա բեր յալ ըն կա լում նե րի բա ցա հայ
տումն է: Հա մե մա տութ յան հա մար ո րոշ դեպ քե րում զե կույ ցում օգ տա գործ
վել են նաև 2019, 20082010թթ. անց կաց ված հա ման ման հար ցում նե րի արդ
յունք նե րը:

Սույն ու սում նա սի րութ յու նը հնա րա վոր է դար ձել Ա մե րի կա յի ժո ղովր դի 
ա ջակ ցութ յամբ` ԱՄՆ Մի ջազ գա յին զար գաց ման գոր ծա կա լութ յան մի ջո ցով: 
Ու սում նա սի րութ յան բո վան դա կութ յան հա մար պա տաս խա նա տու է « Հե
տա զո տա կան ռե սուրս նե րի կով կաս յան կենտ րոն Հա յաս տան» հիմ նադ րա
մը, և  այն պար տա դիր չէ, որ ար տա հայ տի ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կա ռա վա
րութ յան տե սա կետ նե րը:

«Հետազոտականռեսուրսներիկովկասյանկենտրոն-Հայաստան»հիմնադրամ
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ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

ԱՄՆ ՄԶԳ ԱՄՆՄիջազգայինզարգացմանգործակալություն

ԴԱՀԿ Դատականակտերիհարկադիրկատարում

ԴՊ Դժվարանումեմպատասխանել

ԿԿՀ Կոռուպցիայիկանխարգելմանհանձնաժողով

ՀԲԾ Հայաստանիբարեվարքությանծրագիր

ՀԳՄԾ «Հակակոռուպցիոնգործողությանմոբիլիզացման»ծրագիր

ՀԸ Հեռուստաընկերություն

ՀՀ ՀայաստանիՀանրապետություն

ՀՊ Հրաժարվումեմպատասխանել

ՀՌԿԿ-Հայաստան «ետազոտականռեսուրսներիկովկասյանկենտրոն-Հայաստան

ՏՏ Տնայինտնտեսություն

* Հապավումները նշված են այբբենական կարգով։
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ՀԱՄԱՌՈՏԱԳԻՐ
Հայաստանումկոռուպցիայիվերաբերյալհանրայինկարծիքիուսում-

նասիրությունը,որնիրականացվելէՀետազոտականռեսուրսներիկով-
կասյան կենտրոն-Հայաստանի (ՀՌԿԿ-Հայաստան) կողմից՝ ԱՄՆ ՄԶԳ
ֆինանսավորմամբՀայաստանիբարեվարքությանծրագրի(ՀԲԾ)պատ-
վերով,հինգերորդհամանմանհետազոտություննէ։

Հետազոտությանհիմնականնպատակնէստանալհնարավորինսհա-
մապարփակտեղեկատվությունՀՀբնակիչներիշրջանումկոռուպցիայի
վերաբերյալընկալումներիևվարքագծիդրսևորումներիմասին:Հետա-
զոտությանարդյունքներըկնպաստենայնպիսիմիջավայրիստեղծմա-
նը,որտեղհնարավորկլինինվազեցնելկոռուպցիանևհամապատաս-
խանաբարամրապնդելՀայաստանումբարելավվածկառավարումնու
հաշվետվողականությունը:

Հետազոտություննիրականացվելէ2021թվականիհոկտեմբեր-նոյեմ-
բերամիսներինհանրապետությանողջտարածքումդեմառդեմհարց-
մանմիջոցով,որինմասնակցելէ1520հարցվող։

Ուսումնասիրության ուշադրության կենտրոնում են հետևյալ հարցե-
րը.կոռուպցիայիհասարակականընկալումըՀՀ-ում,կոռուպցիոնիրա-
վիճակներումանհատականվարքագիծըևփորձառությունը,հակակո-
ռուպցիոնգործունեությանևդրամեխանիզմներիվերաբերյալընդհա-
նուրտեղեկացվածությունըևհակակոռուպցիոնանհատականվարքա-
գիծնուգործողությունները։

Կո ռուպ ցիա յի հա սա րա կա կան ըն կա լու մը 
Հա յաս տա նում

ՀՀազգաբնակչությանմեծմասըգտնումէ,որՀայաստանումկոռուպ-
ցիանհնարավորչէնվազեցնելկամհնարավորէնվազեցնելմիայնմա-
սամբ։ Առավել տարածված կոռուպցիոն դրսևորումներ են համարվել
հովանավորչությունը,բիզնեսիևպետականպաշտոնիհամատեղումը
ևկաշառակերությունը։

Հանրությանկողմիցոչթափանցիկենընկալվումառաջինհերթինկու-
սակցություններիկամդաշինքներիևԶԼՄ-երիֆինանսավորմանաղբ-
յուրները։Տարածվածէայնընկալումը,որառկաէօլիգարխներիշահե-
րիփոխկախվածությունկուսակցություններիևբարձրաստիճանպաշ-
տոնյաներիշահերիհետ։Ընդհանուրառմամբ,հանրությունըԶԼՄ-ների
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ևկուսակցություններիգործունեության՝թափանցիկությանևհաշվետ-
վողականությանմասինպարբերարտեղեկանալուկարիքունի։

Քաղաքացիներիմեծամասնությունը,որոշբացառություններով,ճիշտ
տարբերակումէկոռուպցիոնդրսևորումներըոչկոռուպցիոնդրսևորում-
ներից։Այդուհանդերձ,որոշկոռուպցիոնդրսևորումներ չենընկալվում
որպեսայդպիսիք։Այդիմաստով,անհրաժեշտէմշակելարդյունավետ
մեխանիզմներ բացահայտելու և կանխարգելելու հովանավորչության,
բիզնեսիևպետականպաշտոնիհամատեղմանևկաշառակերության
դրսևորումները պետական պաշտոնատար անձանց շրջանում։ Օրի-
նակ,պետականպաշտոնզբաղեցնելունզուգահեռգործարարությամբ
զբաղվելը հարցվողների մի մեծ մասը չեն համարում որպես կոռուպ-
ցիոնդրսևորում։Ուստի,հատկապեսնմանկոռուպցիոնդրսևորումների
վերհանման կարևորությունը և դրանց նկատմամբ անհանդուրժողա-
կանությունըկարևորէդիտարկելորպեսհանրայինկրթությանևիրա-
զեկմանծրագրերիէականբաղադրիչներ։

Հանրային ընկալումներումառավել կոռումպացված կառույցներն են
ԶԼՄ-երը, դատավորները և դատարանները, կուսակցությունները կամ
դաշինքները,իսկծառայություններիցկամոլորտներիցորպեսառավել
կոռումպացված են ընկալվումառողջապահությունը, ընտրական գոր-
ծընթացներըևլրատվամիջոցները։Կոռուպցիայիտարածմանընպաս-
տողառավելհաճախնշվողգործոններենհանրությանկողմիցօրենք-
ներին չհետևելը,օրենքներիանկատարությունըևտնտեսականծանր
վիճակըկամաղքատությունը,իսկկոռուպցիոնգործելակերպիհիմնա-
կանշարժառիթներ՝խնդիրնօրինականտարբերակովլուծելուանհնա-
րինությունը,օրենքովսահմանվածավելիխոշորվճարումներիցխուսա-
փելըևպատժիցկամտուգանքիցխուսափելը։

էականէ,որդառնահամապատասխանմարմիններիուշադրության
առարկա կոռուպցիայի կանխարգելումը հանրային ընկալումներում
առավել կոռումպացված կառույցներում և ծառայություններում կամ
ոլորտներում, մասնավորապես դատական համակարգում, կուսակ-
ցություններիգործունեությանմեջ,ընտրականհամակարգումևառող-
ջապահությանոլորտում։Կրթականևիրազեկմանծրագրերումշեշտը
կարող է դրվել քաղաքացիների շրջանում օրինապաշտության մշա-
կույթի ձևավորման և զարգացման վրա։ Քաղաքացու գիտակցության
մեջդեռևսարմատավորվածչէայնմտայնությունը,որաղքատությունը,
ծանրտնտեսականվիճակըևայդ վիճակիցդուրսգալը («լավապրե-
լը»)ոչթեարդարացնումէկոռուպցիոնգործարքներումներքաշվելը,այլ
ընդհակառակը՝այդպիսիգործարքներումներքաշվելնէլավելիենխո-
րացնումնրանցևնրանցմիջավայրիսոցիալականծանրվիճակը։
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Քաղաքացիներիընդամենը9,4%-նէտեղյակկոռուպցիայիկանխար-
գելման հանձնաժողովի (ԿԿՀ) գործունեության կամ գործառույթների
մասին։ Կառավարության կողմից իրականացվող գործողություններից
կամնախագծերիցմիայնտարբերպետականմարմիններիթեժգծերի
մասինէ,որտեղյակէքաղաքացիներիկեսիցավելին,իսկամենացածր
տեղեկացվածությունը մասնակցային ժողովրդավարության էլեկտրո-
նայինգործիքների(e-request,e-hotline,e-petition)վերաբերյալէ:

Կոռուպցիայիդեմպայքարնավելիարդյունավետդարձնելու համար
կառավարությանառաջնահերթություններից կարող են լինել պաշտո-
նատարանձանցեկամուտներիևունեցվածքիհայտարարագրումնու
ստուգումը, կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտումն ու
պատժիանխուսափելիությանապահովումնիրավապահներիկողմիցև
օրենքներումուկառավարությանոլորտներումկոռուպցիոնռիսկերիվե-
րացումը։

Ցանկալիէ,որկրթականևիրազեկմանծրագրերըկամարշավները
քաղաքացիներինակտիվկերպովտեղեկացնենկառավարությանկող-
միցիրականացվողգործողություններիևնախագծերի,այդթվում՝մաս-
նակցայինժողովրդավարությանէլեկտրոնայինգործիքներիմասինտե-
ղեկացնելը։

Ցանկալի է նաևտարբեր հարթակներով, օրինակ սոցիալական գո-
վազդների միջոցով, հանրությանըտեղեկացնել, թե Հայաստանում որ
պետականմարմիններըևհասարակականկազմակերպություններնեն
իրականացնում հակակոռուպցիոն գործունեություն, որ դեպքերում և
ինչպեսդիմելայդմարմիններին։



 

ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ
ԱԶԴԵՑՈՒ�ՈՒՆԸ

2019
2021

2019 թ. համեմատ 2021-ին ավելի շատ մարդիկ 
են կարծում, որ կոռուպցիայի ազդեցությունն 
իրենց կյանքի վրա շատ մեծ է:

Շատ մեծ է

Նվազել է այն մարդկանց քանակը, որոնք 
կարծում են, որ Հայաստանում կոռուպցիա 
գոյությունչունի՝ 4,7% - 0,3%:

Համամասնական ներկայացուցչական ընտրանքը ներառել է 18 և բարձր տարիքի 1520 ՀՀ քաղաքացիների 
(95% վստահության սահմաններում 2,5% սխալի թույլատրելի շեղումով) Երևանից և ՀՀ 10 մարզերից։

Հայաստանում 
կոռուպցիա չկա

2019 թ. համեմատ ավելի մեծ է նաև այն 
մարդկանց քանակը, որոնց կարծիքով կոռուպցիյի 

ազդեցությունն իրենց կյանքի վրա աննշան է:

Աննշան է

2019-ին հարցվածների 7,6% իսկ 2021թ.-ին 
հարցվածների 4%-ը դժվարացել է 

պատասխանել հարցին 

Չգիտեմ

2019 2022

2021
2019

25%

33%

Ձեր կարծիքով՝ ներկայումս որքա՞ն մեծ է կոռուպցիայի 
ազեցությունը Ձեր � Ձեր շրջապատի/համայնքի վրա
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Կո ռուպ ցիոն ի րա վի ճակ նե րում ան հա տա կան 
վար քա գիծ և փոր ձա ռութ յուն

Քաղաքացիներիմեծմասիընկալմամբ,իրենցվրակոռուպցիայիազ-
դեցությունըփոքրէկամաննշան։Նրանցմեծմասիկարծիքովկաշառք
պահանջելուկամակնկալելուդեպքերիթիվըևկաշառքիչափերըներ-
կայումսնվազելեն։

Որպես կոռուպցիայի մասինտեղեկատվության հիմնականաղբյուր-
ներ քաղաքացիները նշել են ԶԼՄ-երը, ընտանիքի անդամներին/ազ-
գականներին/ընկերներին/ծանոթներինև սոցիալականցանցերը։ Կո-
ռուպցիայիմասինտեղեկատվությանհավաստիությանառումովառա-
վել վստահելի հեռուստաընկերություններ են համարվում Հանրային
հե-ռուտաընկերություն(ՀԸ-ն),«Արմենիա»ՀԸ-նևՇանթՀԸ-ն,սակայն
բավականինզգալիէոչմիհեռուստաընկերությանչվստահողներիթի-
վը։ ԶԼՄ-երի հետ արդյունավետ համագործակցելու համընդգրկուն և
մանրամասնմշակվածքաղաքականությունէանհրաժեշտ։

Որպես կաշառք վերցնելու հիմնական շարժառիթներ հարցվողները
նշումենավելի լավապրելուցանկությունը,կաշառքիմիմասնավելի
«վերև»տալուպարտավորությունըևբոլորիկողմիցկաշառքտալկամ
վերցնելուարդարացումը, իսկ որպեսկոռուպցիայի մեջներքաշվելուց
հրաժարվելուհիմնականպատճառառավելհաճախնշվելէպատժվելու
բարձրռիսկը։Էականէ,որկրթականևիրազեկմանծրագրերըքաղա-
քացիներիգիտակցությանմեջսերմանենպատժիանխուսափելիության
գաղափարը և արմատավորեն հանրության մեջ կոռուպցիայի, որպես
ծանրհանցագործությանընկալումը։

Կո ռուպ ցիա յի և հա կա կո ռուպ ցիոն 
գոր ծու նեութ յան վե րա բեր յալ ընդ հա նուր 
տե ղե կաց վա ծութ յուն

Քաղաքացիներիմեծմասը(մոտ65%-ը)տեղյակչէ,թեՀայաստանում
որպետականմարմիններըևհասարակականկազմակերպություններն
ենիրականացնումհակակոռուպցիոնգործունեություն։Այդմարմիննե-
րիևկազմակերպություններիմասինտեղյակքաղաքացիներնառավել
հաճախնշելենոստիկանությունը,ԱԱԾ-նևԿոռուպցիայիկանխարգել-
մանհանձնաժողովը։Շատցածրէիրազեկվածությունըդատախազութ-
յան,այժմարդենլուծարվածՀատուկքննչականծառայությանևՔնն-
չականկոմիտեիմասին։Էլավելիվատէիրավիճակըհասարակական
կազմակերպություններիպարագայում։
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Քաղաքացիներնառավելարդյունավետգնահատելենոստիկանութ-
յան հակակոռուպցիոն գործունեությունը։ Այնուամենայնիվ, քաղաքա-
ցիներիմեծմասը(մոտ70%)գտնումէ,որտեղեկատվականաջակցութ-
յանկարիքունի։Որպեսանհրաժեշտնշվելենկոռուպցիայիառնչութ-
յամբ իրենց իրավունքներն ուպարտականություններըպարզաբանող
տեղեկատվությունը,տեղեկատվություննայնհաստատություններիմա-
սին, որոնց կարելի է դիմելպաշտոնյաների կոռուպցիոնվարքիդեպ-
քում,ևպետականմարմիններիթեժգծերիմասինտեղեկատվությունը։
Քաղաքացիներին ավելի արդյունավետ տեղեկատվական աջակցութ-
յուն ցուցաբերելու նպատակով ԶԼՄ-ներով և սոցիալական ցանցերով
անհրաժեշտէլայնորենտարածելքաղաքացիներիկողմիցկոռուպցիոն
իրավիճակներինդիմագրավելիսիրենցիրավունքներնուպարտակա-
նությունները պարզաբանող տեղեկատվություն, ինչպես նաև տեղե-
կատվություն,թեայդպիսիիրավիճակներումորհաստատություններին
նրանքկարողենդիմել։

Հա կա կո ռուպ ցիոն ան հա տա կան վար քա գիծ և  
գոր ծո ղութ յուն ներ

Ոստիկանություննայն հիմնական հաստատությունն է, որին քաղա-
քացիները կդիմեին պաշտոնյաների կոռուպցիոն վարքագծի մասին
տեղեկացնելու համար։ Ընդ որում, ՀՀ վարչապետին, որը հարցման
արդյունքներովերկրորդնէ,կդիմեինմոտ10անգամավելիքիչքաղա-
քացիներ։

Որպեսկոռուպցիոնդեպքերիմասինչհայտնելուհիմնականպատճառ
քաղաքացիներընշում ենհասարակությանքննադատությաննարժա-
նանալուվախը,ընդորում՝մեկերրորդիցավելիննշելէպատժվելուվա-
խը։Քաղաքացինպետքէտեղյակլինինաև,որայժմ,ոստիկանությու-
նիցբացի,կանհակակոռուպցիոնմասնագիտացվածմարմիններ,մաս-
նավորապես՝ԿԿՀ-ն,Հակակոռուպցիոնկոմիտեն։Դրանքէլավելիարդ-
յունավետևհասցեականկառույցներեն,որոնցքաղաքացինկարողէ
դիմել։Հակակոռուպցիոնկրթականևիրազեկմանծրագրերիգլխավոր
նպատակներից մեկը պետք է լինի հաղթահարել այն մտայնությունը,
ըստ որի կոռուպցիայի մասին հայտնելը (ազդարարելը) սոցիալապես
պախարակելիերևույթէ։

Քաղաքացիներիավելիքան47%-ըպատրաստչէկամչիցանկանում
մասնակցելկամներգրավվելկոռուպցիաննվազեցնելունուղղվածորևէ
գործողությանմեջ։Իսկնրանք,ովքերունեննմանցանկություն,հիմնա-
կանումայդդերըպատրաստվումենիրականացնելհանրայինծառա-
յություններիհամարկաշառքտալուցխուսափելու միջոցով։Պատկան
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մարմիններին կառուպցիայի դեպքերի մասինպատրաստ է հայտնել/
ազդարարելքաղաքացիների10%-իցմիփոքրավելին։

Որպես հակակոռուպցիոն գործողություններին մասնակցելուց հրա-
ժարվելուհիմնականպատճառքաղաքացիներընշումենայն,որսովո-
րականմարդիկոչինչչենկարողանելկոռուպցիաննվազեցնելուհա-
մար։Այսպատճառաբանությունընշածհարցվածներիմեծմասիհիմ-
նավորումնայնէ,որկոռուպցիանՀայաստանումհնարավորէնվազեց-
նելմիայնմասամբկամայնընդհանրապեսհնարավորչէնվազեցնել։
Պետականհամակարգնիրգործելաոճովևբարեվարքությամբպետքէ
խթանի քաղաքացիների մասնակցությունը կոռուպցիայի դեմպայքա-
րին։Այննաևառանցքայինդերկխաղաայնհարցում,որքաղաքացի-
ներիմեջհաղթահարվի«եսփոքրմարդեմ,որիցոչինչկախվածչէ»
մտայնությունըև կվերականգնի շարքայինքաղաքացիների հավատը,
որՀայաստանումհնարավորէնվազեցնելկոռուպցիան,ևայդհարցում
պատասխանատուեննաևիրենք՝քաղաքացիները։
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստանում 2018 թվականի ապրիլ-

մայիսինտեղիունեցածիրադարձություն-
ները,որոնքընդունվածէանվանելթավշ-
յա, ոչ բռնի հեղափոխություն, երկրում
լայնածավալ քաղաքական, տնտեսական
ևսոցիալականբարեփոխումներիրակա-
նացնելումեծհնարավորություններստեղ-
ծեցին։ Մասնավորապես, ուրվագծվեցին
իմիտացիոն ժողովրդավարությունից դե-
պի իրական ժողովրդավարություն,  մե-
նաշնորհային և պետության զավթման
վրահիմնվածտնտեսականհամակարգից
դեպիիրական,ազատմրցակցությանվրա
հիմնվածշուկայականտնտեսություն,սո-
ցիալականծայրահեղանհավասարության
ևանարդարությանվրահիմնվածսոցիա-
լական հարաբերություններից դեպի սո-
ցիալական պետություն անցնելու ճանա-
պարհներ։

Այստեղ կոռուպցիան և դրա դեմ պայ-
քարը կենտրոնական դերակատարում են
ստանում, քանի որ նշված իրադարձութ-
յունների ժամանակ փողոց դուրս եկած
հարյուր հազարավոր մարդիկպաշտպա-
նեցին հեղափոխությունը նաև այն բանի
համար,որհոգնելէիներկրումառկահա-
մակարգայինկոռուպցիայից,որնայդժա-
մանակհասելէրերկրիանվտանգությանը
սպառնացողվտանգավորչափերի։

Հասարակության ներսում հստակ գի-
տակցումկա,որքաղաքական,տնտեսա-
կան և սոցիալական բարեփոխումների
անցկացումնանհնարինէ,եթեկառավա-
րությունը չիրականացնի համընդգրկուն
ևհամակարգայինհակակոռուպցիոնքա-
ղաքականություն։ Այդպիսի քաղաքակա-
նության իրականացումն անհրաժեշտ է,

որ երկրի պետական կառավարման հա-
մակարգը լինի թափանցիկ և հաշվետու,
հասարակական գիտակցությունը լինի
անհանդուրժող կոռուպցիոն ցանկացած
դրսևորումներինկատմամբ։Էականէ, որ
պետականկառավարմանմեջորոշումնե-
րիկայացումըլինիմասնակցային,կանխ-
վի պետական պաշտոնյաների, անկախ
զբաղեցրած պաշտոններից, կոռուպցիոն
վարքագիծը, իսկ չկանխվելու դեպքում
նրանց կատարվծ կոռուպցիոն հանցա-
գործություններն արդյունավետ կերպով
բացահայտվեն, հետաքննվեն, և կատա-
րողները չխուսափեն իրենց հասանելիք
պատժից։ Իրական քաղաքական կամ-
քի առկայության դեպքում արդյունավետ
հակակոռուպցիոն քաղաքականություն
իրականացնելուն կնպաստի մասնագի-
տացված հակակոռուպցիոն մարմինների
ինստիտուցիոնալհամակարգը,որիստեղ-
ծումը Հայաստանում կարևորվեց 2019
թվականից՝Կոռուպցիայիկանխարգելման
հանձնաժողովի(ԿԿՀ)ստեղծումով։

Հակակոռուպցիոնարդյունավետքաղա-
քականության իրականացումը, հակակո-
ռուպցիոն ինստիտուցիոնալ համակարգի
կայացումը, հասարակության կողմիցայդ
քաղաքականության ճիշտ ընկալումը և
դրանաջակցումըհնարավորչիլինի,եթե
ճիշտչգնահատվիերկրումառկակոռուպ-
ցիայիիրավիճակը,հասարակությանկող-
միցդրաընկալումները,այդնույն հասա-
րակությանպատրաստակամությունըկամ
չկամությունը՝ներգրավվելուկոռուպցիայի
դեմ պայքարում, ինչպես նաև քաղաքա-
ցիներիիրազեկվածությունըկոռուպցիայի
ևդրադեմպայքարիգործիքներիևհաս-
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տատությունների վերաբերյալ։ Այդ նպա-
տակովև՛միջազգային,և՛տեղականմա-
կարդակովպարբերաբարանցկացվումեն
կոռուպցիայի ընկալման, փորձի, ինչպես
նաևայդերևույթիվերաբերյալհանրային
տեղեկացվածությանուսումնասիրություն-
ներ։

Հայաստանումնմանատիպուսումնասի-
րությունանցկացրել են «Հետազոտական
ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն-Հա-
յաստան» (ՀՌԿԿ-Հայաստան) հիմնադրա-
մը 2008-2010 թվականներին և «Թրանս-
փարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն
կենտրոն» (ԹԻՀԿ) հասարակական կազ-
մակերպությունը(հանդիսանումէԹրանս-
փարենսի Ինթերնեշնլ միջազգային կազ-
մակերպության պաշտոնական ներկայա-
ցուցիչըՀայատանում) 2002և2006թվա-
կաններին։Բացիդրանից,2019թվականին
ԹԻՀԿ-ի պատվերով և ԱՄՆ ՄԶԳ աջակ-
ցությամբ այդպիսի ուսումնասիրություն
կրկինիրականացրելէՀՌԿԿ-Հայաստանը։
Ներկայիս ուսումնասիրությունը իրակա-
նացվել է Հայաստանի բարեվարքության
ծրագրի պատվերով և ԱՄՆ ՄԶԳ աջակ-
ցությամբ։ Հիմնվելով նախորդ հետազո-
տությունների վրա՝ այն հանդիսանում է
5 տարվա ընթացքում իրականացվելիք 3
ուսումնասիրություններից առաջինը, որը
նախնական պատկեր կստեղծի հանրա-
պետությունում կոռուպցիայի վերաբյալ
հանրային կարծիքի մասին։ Հաջորդ ու-
սումնասիրությունները նախատեսվում
էիրականացնել2տարիև5տարիանց։
Հետազոտության հարցաթերթի մշակման
հիմքումդրվածէ2019թվականինԹԻՀԿ-ի
պատվերով իրականացված հարցման
հարցաթերթը,որը լրամշակվելևարդիա-
կանացվելէՀԲԾ,ԿԿՀևՀՀարդարադա-
տությաննախարարությանփորձագետնե-
րիմասնակցությամբ։

Տվյալ զեկույցը բաղկացած է չորս հիմ-
նական վերլուծական գլուխներից, ընդ-
հանուրևառանձահատուկուշադրության
արժանի արդյունքները հակիրճ ներկա-
յացված են համառոտագրում։ Հետազո-
տության իրականացման կարևորության
մասինխոսվում է ներածության մեջ, իսկ
հետազոտության մեթոդաբանությունը և
հարցվածների ընդհանուր ժողովրդագ-
րական բնութագիրը ներկայացված են
համապատասխան մեթոդաբանական
բաժնում։ Զեկույցի առաջին վերլուծա-
կան գլուխը (երկրորդ գլուխ) նվիրված է
կոռուպցիայի հասարակական ընկալմա-
նը Հայաստանում, որտեղ մասնավորա-
պեսանդրադարձ է կատարվում կոռուպ-
ցիոն վարքագծի ընդհանուր ընկալում-
ներին, ինչպես նաև դրանց բաշխմանն
ըստ ոլորտների և հաստատությունների,
տեղեկացվածության աստիճանի։ Երրորդ
գլուխն անդրադառնում է Հայաստանում
կոռուպցիոն իրավիճակին, հատկապես
նման իրավիճակներում վարքագծի ընդ-
հանուրընկալումներին,հիմնականտեղե-
կատվականաղբյուրներինև կոռուպցիոն
եղանակովխնդիրներըլուծելուհիմնական
դրդապատճառներին։Չորրորդգլուխըվե-
րաբերում է հակակոռուպցիոն գործու-
նեության և դրա մեխանիզմների վերա-
բերյալ ընդհանուր տեղեկացվածությանը,
մասնավորապեսպետականմարմինների
և հասարակական կազմակերպություն-
ների հակակոռուպցիոն գործունեության
մասին իրազեկվածությանը, ինչպես նաև
հակակոռուպցիոն նախաձեռնությւոննե-
րի նկատմամբ վստահությանը և դրանց
արդյունավետությանգնահատմանը։ Հին-
գերորդգլուխնանդրադառնումէկոռուպ-
ցիայի մասին անձնական պատասխա-
նատվության պատկերացումներին՝ ան-
հատական փորձառությանը կոռուպցիոն
իրավիճակներում,հակակոռուպցիոնհնա-
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րավորանհատականգործողություններին
և հակակոռուպցիոն անհատական վար-
քագծի ընկալումներին։ Հետազոտության
վերլուծական զեկույցին հավելված է հե-
տազոտության հարցաթերթը (տե՛ս Հա-
վելված 1)։ Հետազոտության տվյալների
ներկայացման ենթատեքստում առանձին
հատվածներում անդրադարձ է արվում
սոցիալականխմբերի՝ըստհիմնականժո-
ղովրդագրության տարբերություններին,
ինչըստուգվածէհամապատասխանվի-
ճակագրականթեստերով։ Զեկույցըհատ-
կապես անդրադառնում է հետազոտութ-
յանշրջանակներումստացվածվիճակագ-
րորենհավաստիտվյալների։ՀԲԾկողմից
այսհետազոտությանըհամընթացնախա-
ձեռնվածկոռուպցիայիընկալմանհամաթ-
վիհաշվարկմանևելակետայինտվյալնե-
րի շուրջ համառոտ տեղեկատվություն է
տրամադրված զեկույցի համապատաս-
խան բաժիններում։ Զեկույցն ինքնինայս
տարիչիանդրադառնումհամաթվին,քա-
նիորայնավելիմանրամասնկներկայաց-
վի Բարեվարքության ծրագրի ավարտին՝
հիմնվելովերեքհարցումների (ելակետա-
յին,միջանկյալև վերջնական)տվյալների
վրա։

Զեկույցում իրականացված վերլուծութ-
յունըցույցտվեց,որընդհանուրառմամաբ
թափանցիկ չէ կուսակցությունների/դա-
շինքների,ԶԼՄ-ների,նախընտրականքա-
րոզարշավի և հասարակական կազմա-
կերպությունների ֆինանսավորման աղբ-
յուրների վերաբերյալ հանրությանըտրա-
մադրվող տեղեկատվությունը, ինչպես
նաևհանրությունըկարիքունիԶԼՄ-ների
և կուսակցությունների ֆինանսավորման
վերաբերյալտեղեկատվության։

Ազգաբնակչության շրջանում թերահա-
վատությունկակոռուպցիայինկատմամբ
պայքարի արդյունավետության առումով։

Ըստ քաղաքացիների՝ մարդիկ դիմում են
կուռուպցիայի, երբ խնդիրը լուծելու այլ՝
օրինական, տարբերակ չկա, կամ նման
գործելակերպիշարժառիթըկարողէլինել
խուսափելն օրենքով սահմանված ավելի
խոշոր վճարումներից։ Հետազոտությու-
նըցույցտվեց,որմասնակցայինժողովր-
դավարությանէլեկտրոնայինգործիքների
(անգլ.`«e-request»,«e-hotline»,«e-petition»)
վերաբերյալտեղեկացվածէհարցվածնե-
րիմիայն8,9%-ը։Քաղաքացիների69-73%-
ըընտրականգործընթացներիֆինանսա-
վորման աղբյուրների վերաբերյալ տեղե-
կատվությունըկախվածէհամարումօլի-
գարխների,բիզնեսիշահերից։

Հակակոռուպցիոն քաղաքականությու-
նըմեծմասամբողջունելիէքաղաքացի-
ների կողմից. հարցվածների շուրջ 80%-ը
հավանություն է տալիս կառավարության
կողմիցարդենիրականացվողկամդեռևս
քննարկվողհակակոռուպցիոնհիմնական
նախաձեռնություններին։

Ըստ հարցվածների 37,2%-ի՝ կոռուպ-
ցիանշատմեծ (17,4%)ևավելիշուտմեծ
(19,8%)ազդեցությունունիիրենցևիրենց
շրջապատի վրա։ Սակայն հարցվածների
գրեթեմեկքառորդը(25,3%)նշելէ,որազ-
դեցություննավելի շուտփոքրէ, իսկայն
ազդեցությունչունիհարցվածներիմեկեր-
րորդիհամար(33,2%)։Հետաքրքրականէ,
որ կանայք, երիտասարդները՝ 18-35 տա-
րեկան քաղաքացիները, բարձրագույն և
հետբուհական կրթություն ունեցողները,
Երևանքաղաքիբնակիչները,ինչպեսնաև
220,000ՀՀդրամիցավելիեկամուտունե-
ցողներըկարծումեն,որկոռուպցիանշատ
մեծ/ավելի շուտ մեծ ազդեցություն ունի
իրենցշրջապատի/համայնքիվրա։

Էականէընդգծելասեկոսեների՝ որպես
կոռուպցիայի մասին նշանակալի տե-
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ղեկատվական աղբյուրի բարձր տոկոսը
(23%), որն ընդամենը մոտ 4%-ով է պա-
կաս, քան նշվել ենԶԼՄ-ները՝ որպես կո-
ռուպցիայիմասինտեղեկանալուաղբյուր։
Համեմատության կարգով՝ 2019 թ.-ից էա-
պես աճել է հասարակական կազմակեր-
պությունների միջոցով տեղեկատվության
ստացման տարբերակը նշած հարցված-
ներիբաժինը(11,4%20212թ.-ին,3,4%՝2019
թ.-ին)։

ԶԼՄ-ների՝ որպես կոռուպցիայի մասին
տեղեկատվության աղբյուրի նկատմամբ
վստահության ընդհանուր անկման պայ-
մաններումհարցվածներիմեծամասնութ-
յունընշելէ,որոչմի(22,8%)լրատվամիջոց
ժողովրդականությունչիվայելումկոռուպ-
ցիայի մասին հավաստի տեղեկություն
ստանալուհարցում։

Հարցվածների մի մասը (40,6%) որպես
կոռուպցիայիմեջներքաշվելուցհրաժար-
վելու հիմնական դրդապատճառ նշել է
վախը՝«քանիորպատժվելուռիսկըբարձր
է»,մինչդեռմյուսմասիհամար(44%)դա
պայմանավորված է մարդկանց բարոյա-
կան,արժեքային համակարգով, քանի որ
կոռուպցիան բարոյապես ընդունելի չէ
կամհանցագործությունէ։

Հարցվածների 44,1%-ը հակակոռուպ-
ցիոն գործունեությամբ զբաղվող ոչ մի
պետական մարմնի և հասարակական
կազմակերպության ընդհանրապես չգի-
տի։ Մինևնույն ժամանակ, հասարակութ-
յանմեջմոտ20%-ովավելացելէկոռուպ-
ցիայի շուրջ տեղեկատվություն ստանալ
ցանկացողներիքանակը: Հարցվածներին
առավելշատհետաքրքրելենկոռուպցիա-
յի առնչությամբ իրենց իրավունքներն ու
պարտականությունները պարզաբանող
տեղեկատվությունը, տեղեկատվությունն
այն հաստատությունների մասին, որոնց

կարելի է դիմել պաշտոնյաների կոռուպ-
ցիոնվարքիդեպքում,պետականմարմին-
ներիթեժգծերիմասին,հակակոռուպցիոն
կրթական ծրագրերի մասին և հակակո-
ռուպցիոնօրենսդրությանև քաղաքակա-
նությանմասինտեղեկատվությունը։

Որքան էլ որ հարցվողները պատրաստ
ենիրականացնելհակակոռուպցիոնգոր-
ծունեությունևդրականենտրամադրված
նմանգործունեությաննկատմամբ,նրանց
կեսից ավելին (51,1%) չի հայտնի համա-
պատասխանմարմիններին,եթեանձամբ
առնչվի կոռուպցիայի հետ։ Հարցվողնե-
րի մեկ երրորդից ավելին (36,6%) նշել է,
որիրենցհետէպահումպատժվելուվա-
խը, օրինակ՝ աշխատանքից հեռացվելու,
«սուտ» մատնության համար պատաս-
խանատվության ենթարկվելու հնարավոր
հեռանկարը։ Մոտ 27,4%-ը մտավախութ-
յուն ունի, որ նույնիսկ կոռուպցիայի մա-
սին հայտնելուց հետո ոչ մի քայլ չի ձեռ-
նարկվի, իսկ գրեթե 13%-ը կարծում է, որ
կարիքչկակոռուպցիայիմասինհայտնել,
եթե այն անձամբ քո շահերին չի առնչ-
վում։ Միևնույն ժամանակ, հարցվողների
ճնշողմեծամասնությունը(մոտ90%)նշում
է,որկուռուպցիանկարելիէապացուցել։
Հարցվածների գրեթե կեսը պատրաստ
է մասնակցել/ներգրավվել կոռուպցիան
նվազեցնելու գործողություններում։ Ընդ
որում, այդպիսի ցանկություն հայտնել են
ավելի շատ գյուղական բնակավայրերում
ապրողները,ինչպեսնաև18-35տարեկան
քաղաքացիները:



  

ԳԼՈՒԽ 1. 
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Զեկույցի մեթոդաբանական մասը հա-
մառոտ անդրադառնում է հետազոտութ-
յան նպատակին, հարցաթերթին, իրակա-
նացված հարցման ընտրանքի մեթոդա-
բանությանը,հետազոտական(դաշտային)
աշխատանքների իրականացմանը, ինչ-
պեսնաևհարցվողներիժողովրդագրութ-
յանը։

ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ ՀՌԿԿ-
Հայաստան հիմնադրամի կողմից
իրականացված՝ Հայաստանում կոռուպ-
ցիայի վերաբերյալ հանրային կարծիքի
այսուսումնասիրությունըհամանմանհին-
գերորդն է։ Նախորդ հետազոտություն-
ներնիրականացվելեն2008,2009,2010և
2019թվականներին։

Սույն հետազոտության նպատակն է
պարզել՝
1. կոռուպցիայի ընկալումը հասարա-

կությանկողմիցՀայաստանում.
2. կոռուպցիոն իրավիճակը Հայաստա-

նում.
3. հակակոռուպցիոն գործունեության

և դրա մեխանիզմների վերաբերյալ
ընդհանուրտեղեկացվածությանմա-
կարդակը.

4. կոռուպցիայիմասինանձնականպա-
տասխանատվության պատկերա-
ցումները։

Հետազոտությամբխնդիրէդրվելստա-
նալու ՀՀ-ում կոռուպցիայի կանխարգել-
մանը միտված տեղեկատվություն, որոնք
կնպաստեն հասկանալ կոռուպցիային
վերաբերող խնդիրներն ու մշակել այն-
պիսի ծրագրեր, որոնք կօգնեն կոռուպ-
ցիայի կանխարգելման ինստիտուտների
և բարեվարքության համակարգերի ամ-
րապնդմանը,իրականացնելկոռուպցիայի
կանխարգելմանն ուղղված իրավական-
կարգավորիչ միջոցառումներ և աջակցել
հակակոռուպցիոն կրթական ծրագրերի,
ինչպես նաև հակակոռուպցիոն ոլորտում
հանրային իրազեկվածության բարձրաց-
մանն ուղղված ծրագրերի, արշավների
մշակմանըևիրականացմանը։

                                           

                                          

 



17

 1.1. Հե տա զո տութ յան հար ցա թեր թը

ՀետազոտությանհարցաթերթըմշակվելէՀՌԿԿ-Հայաստանիկողմից՝ԱՄՆՄԶԳՀԲԾ,ՀՀ
ԿոռուպցիայիկանխարգելմանհանձնաժողովիևՀՀարդարադատությաննախարարութ-
յան ներկայացուցիչների փորձագիտական աջակցությամբ` հիմք ընդունելով ԱՄՆ ՄԶԳ
Հակակոռուպցիոնգործողությանմոբիլիզացմանծրագրի(ՀԳՄԾ)շրջանակներումՀՌԿԿ-
Հայաստանիկողմիցիրականացվածնախորդհետազոտությանհարցաթերթը(ՀՌԿԿ-Հա-
յաստան,2019),ինչպեսնաևհակակոռուպցիոնքաղաքականությաննառնչվողներկայիս
զարգացումները։Այնկազմվածէհետևյալբաժիններից՝

• Հայաստանումկոռուպցիայիհասարակականընկալումը.

• ԿոռուպցիոնիրավիճակըՀայաստանում.

• Հակակոռուպցիոն գործունեության և դրա մեխանիզմների վերաբերյալ ընդհանուր
տեղեկացվածությունը.

• Ժողովրդագրություն։

ԱմբողջականհարցաթերթըներկայացվածէՀավելված1-ում։Զեկույցումներկայացված
վերլուծությունըթեմատիկիմաստովհիմնականումհամապատասխանումէհարցաթերթի
կառուցվածքին։

 

1.2. Ընտ րան քի մե թո դա բա նութ յու նը

Համամասնականներկայացուցչականընտրանքիմեջներգրավվածենեղել18ևբարձր
տարիքի1520ՀՀքաղաքացիներ(95%վստահությանսահմաններում2,5%սխալիթույլատ-
րելիշեղումով)ԵրևանիցևՀՀտասը(10)մարզերից:Ընտրանքիձևավորմանհամարօգ-
տագործվել են տնային տնտեսությունների մարզային բաշխվածության վերաբերյալ ՀՀ
Ազգայինվիճակագրականկոմիտեիտվյալները(տե՛սստորևբերվածԱղյուսակ1-ը):Որ-
պեսդաշտայինաշխատանքներիիրականացմանելակետօգտագործվելենընտրատե-
ղամասերիհասցեները:Ստորևներկայացվածենընտրանքիձևավորմանփուլերը:

Ա ռա ջին փուլ.համամասնականստրատիֆիկացիաբնակչությանչափով`ըստվար-
չականմիավորների՝ՀՀԱզգայինվիճակագրականկոմիտեիտվյալներիհամաձայն։

Երկ րորդ փուլ.համամասնականստրատիֆիկացիա`ըստՀՀմարզերիևբնակավայ-
րիտիպի(մայրաքաղաք/այլքաղաքային/գյուղական):

Երրորդփուլ.առաջնայինընտրանքայինմիավորների(քլաստերների)պատահական
ընտրությունյուրաքանչյուրքաղաքային/գյուղականստրատայում:

Չոր րորդ փուլ. յուրաքանչյուր քլաստերում քաղաքային/գյուղական ստրատայով
տնայինտնտեսություններիընտրությունպատահականությանսկզբունքովպարբե-
րականքայլիմեթոդով (այցելվել էքլաստերիամեն չորրորդ (4-րդ)տնայինտնտե-
սությունը,տասը(10)ՏՏքաղաքայինևութը(8)ՏՏգյուղականբնակավայրերում):
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Հին գե րորդ փուլ. տնայինտնտեսությունում չափահասների թվում հարցվողիպա-
տահականընտրություննիրականացվելէվերջինծննդյանօրվամեթոդով:

Ստորև աղյուսակ 1-ը ներկայացնում է ընտրանքի բաշխումն ըստ մարզերի և
բնակավայրերիտիպի։

Աղյուսակ 1. Ընտրանքի բաշխումն ըստ մարզերի և բնակավայրերի տիպի 

Չափահաս 
բնակչություն Մասնաբաժինը Ընտրանքի չափը, 

ՏՏ Ընտրված քլաստերների թիվը

Մարզ Քաղաք. Գյուղ. Քաղաք. Գյուղ. Քաղաք. Գյուղ. Քաղաք. Գյուղ. Ընդհանուր

Երևան 837423 37.1% 0.0% 557 0 56 0 56

Արագածոտն 19562 73538 0.9% 3.3% 13 49 1 6 7

Արարատ 52974 139949 2.3% 6.2% 35 93 4 11 15

Արմավիր 61660 139182 2.7% 6.2% 41 93 4 11 15

Գեղարքունիք 50148 121835 2.2% 5.4% 33 81 3 10 13

Լոռի 95249 64707 4.2% 2.9% 63 43 7 5 12

Կոտայք 100908 86898 4.5% 3.9% 67 58 7 7 14

Շիրակ 103480 70304 4.6% 3.1% 69 47 7 6 13

Սյունիք 74008 34093 3.3% 1.5% 49 23 5 3 8

ՎայոցՁոր 13072 24358 0.6% 1.1% 9 16 1 2 3

Տավուշ 39734 53456 1.8% 2.4% 26 36 3 4 7

Ընդհանուր 1448218 808320 64.2% 35.8% 963 537 98 65 163

Աղբյուրը.ՀՀԱզգայինվիճակագրականկոմիտեիտվյալները2021հունվարի1-իդրությամբ։

Պատահականորենընտրվածտնայինտնտեսություններումկիրառվելէսեռիևտարիքի
քվոտա՝ հիմնվելովտվյալների մշտադիտարկման վրա,ազգային վիճակագրության հետ
հարցումների բաշխման համապատասխանությունը պահպանելու համար: Փաստացի
իրականացվելէ1520հարցազրույց։

 1.3. Դաշ տա յին աշ խա տանք ներ

Հարցումներն իրականացվել են 2021թ. հոկտեմբերի 22-ից նոյեմբերի 24-ն ընկած ժա-
մանակահատվածում ՀՌԿԿ-Հայաստանի 37 փորձառու հարցազրուցավարների կողմից,
որոնքդեմառդեմհարցազրույցներիմիջոցով՝ (“CAPI”)համակարգովգործողդյուրակիր
սարքերով իրականացրել են հարցումները։ Հարցազրույցների միջինտևողությունը եղել
է35րոպե։Հարցումներիհամարկատարվելէ6143այց,որոնց27տոկոսնավարտվելէ
հարցմամբ:Հարցմանըմասնակցելուցհրաժարվելեն2469տնայինտնտեսություններում
(41%),1299տնայինտնտեսությունների(21%)դռներըփակենեղել,ևհարցազրուցավարնե-

https://www.armstat.am/file/doc/99524738.xlsx
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րըչենկարողացելկապհաստատելտվյալՏՏորևէանդամիհետ։ՈրոշՏՏ-ներհամավա-
րակիպատճառովեղելենինքնամեկուսացած,որոշներումբացակայելենչափահասները,
հարցվողներըչենտիրապետելհարցազրույցիլեզվինևայլն։ՆմանդեպքերումՏՏ-ները
փոխարինվելենըստընտրանքայինցուցումների։

 1.4. Հարց ված նե րի ընդ հա նուր բնու թա գի րը, ընտ րան քի 
նկա րագ րութ յու նը

Կանայքընտրանքումկազմելեն55,5%,իսկտղամարդիկ՝44,5%:Ընտրանքումհամեմա-
տաբարմեծէ եղել 18-35տարեկանհարցվածներիթիվը (30,3%), համեմատաբարփոքր
կենսաթոշակառուներինը՝16,4%:Նշվածբաշխումըհամապատասխանումէազգայինվի-
ճակագրությանը(հաշվիառնելովմինչև5%սխալիհավանականությունը,տե՛սՎԿ,Աշխա-
տուժի հետազոտություն, 2019 և ՎԿ, Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2021)։
Նշված բաշխման մոտ լինելը ազգային ժողովրդագրությանը նաևտվյալների ընթացիկ
ստուգմանևքվոտավորմանարդյունքէ։

Հարցվածների մեծամասնությունն ունեցել է միջնակարգ կրթություն՝ 36,2% (ըստՎԿ-ի
աշխատուժի հետազոտության (2021)այստոկոսը կազմել է 43%)։ Հարցվածների մեծա-
մասնությունը(շուրջ70%-ը)ամուսնացածէեղել։Հարցվածներիգերակշիռմեծամասնութ-
յունը՝շուրջ80%-ը,ունեցելէերեխաներ։

 Հարցվածներիմեջգերակշռել են լրիվդրույքովաշխատողանձինք (32,9%), համեմա-
տաբարավելիքիչտոկոսենկազմելտնայինտնտեսուհիներնուկենսաթոշակառուները
(20,9%և17,9%,համապատասխանաբար)։

Հարցվածների ներկայիսաշխատանքային կարգավիճակն ըստ բնակավայրիտեսակի
դիտարկելիսգրեթեհավասարաչափբաշխումկաթե՛մայրաքաղաքԵրևանում,թե՛այլքա-
ղաքայինևգյուղականբնակավայրերում։
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ԳԼՈՒԽ 2. 
ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ 
ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Կուռուպցիոնվարքագծիընդհանուրըն-
կալումները հարցման շրջանակներում
վերհանվել ենմի շարքհարցադրումների
միջոցով։Հարցվողներիններկայացվելեն
կոռուպցիոնգործողություններևկոռուպ-
ցիայի դրսևորման ձևեր ներկայացնող
ցուցակներ, որոնցում նրանք գնահատել
ենայդգործողություններիկոռուպցիոնլի-
նելըկամկոռուպցիոնդրսևորումներիտա-
րածվածությունը։ Ստորև ենթագլուխներն
անդրադառնումենկոռուպցիոնվարքագ-
ծի ընդհանուր ընկալումներին ըստ կո-
ռուպցիոնգործողությունների,դրսևորում-
ների, ոլորտների և հաստատությունների։
Այստեղևզեկույցիհաջորդվերլուծական
բաժիններումառանձինդեպքերումհամե-
մատություններենարված2019թ.-ին,ինչ-
պեսնաև(ըստանհրաժեշտության)ավելի
վաղիրականացվածհարցմանտվյալների
ևայսհետազոտությամբստացվածտվյալ-
ներիմիջև։
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2.1. Կու ռուպ ցիոն գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն կա լու մը

Հարցվածներիպատկերացումներըկոռուպցիայիդրսևորումներիվերաբերյալբավակա-
նաչափհստակեն,բացառությամբորոշդեպքերի,որոնցպարագայումիրազեկմանխնդիր
կա. մասնավորապես, հանրությանը վերաբերող գործողությունների կամ նվիրատվութ-
յուններիպարագայումհստակէ,որհանրայինիրազեկմանխնդիրկա,որհանրությունը
տեղյակլինիկոռուպցիայիևկոռուպցիոնռիսկերպարունակողգործողություններիմասին
(տե՛սգծապատկերներ1աև1բ)։

Ստորևներկայացվածառանձինպարբերություններումքննարկվումենժողովրդագրա-
կանխմբերիկողմիցկոռուպցիայիևդրառիսկներկայացնողայսկամայնդրսևորումը
այդպիսինհամարելուչափերը։Համեմատաբարավելիքիչթվով՝մինչև32%մարդիկենկո-
ռուպցիահամարելգյուղապետարանի/քաղաքապետարանիշենքումխորհրդարանական
ընտրություններինախընտրականհանդիպումներիանցկացումը,ինչնինքնինկոռուպցիա
չէ,բայցկարողէնմանռիսկպարունակել,եթե,օրինակ,նախընտրականհանդիպումնե-
րիանցկացումըհասանելիլինիսահմանափակքաղաքականուժերի։Նույնկերպ,գործա-
րարների կողմիցպետական հիմնադրամներին կատարվող բարեգործական մուծումնե-
րը(սակուռուպցիաչէ,բայցկարողէպարունակելկոռուպցիոնռիսկեր)համեմատաբար
ավելիքիչմարդէհամարումկոռուպցիա(26%)։

Ավելացելէայնմարդկանցքանակը,որոնքգործարարներիկողմիցկուսակցություննե-
րին/դաշինքներին նախընտրականքարոզարշավի համարարվող նվիրատվությունները
համարումենկոռուպցիոնվարքագիծ.2019թ.-ինսակոռուպցիայիդրսևորումէհամարել
հարցվածների68%-ը,իսկայժմայդնույնկարծիքնունիհարցվածներիգրեթե73%-ը։Այս
վարքագիծըթեևպարունակումէբարձրկոռուպցիոնռիսկ,բայցկոռուպցիայիդրսևորում
չէ։Նմանապեսգործարարներիկողմիցպետականհիմնադրամներինկատարվողբարե-
գործականմուծումներըպարունակումենկոռուպցիոնռիսկ, բայցկոռուպցիայիդրոևո-
րումչեն.սակոռուպցիայիդրսևորումէհամարումհարցվածներիմոտ26%-ը,ինչը7%-ով
պակասէ2019թ.-իննույնկարծիքըհայտնածներից։

51.1 21.8 10.3 13.4
Գործարարներիկողմիցկուսակցություններին/
դաշինքներինկատարվողնախընտրական
քարոզարշավիհամարնվիրատվությունները 3.4

44.7 14.9 14.5 22.4Պետականպաշտոնյաներինպարբերաբար
պարգևավճարներտալը

3.4
36.3 18.1 17.6 21.9

Պետականպաշտոնզբաղեցնողանձիկամ
ինստիտուտի(կառույցի)կողմիցանգործությունը,
կամոչպատշաճաշխատանքը 6.1

13.2 13.2 21.3 47.5
Գործարարներիկողմիցպետական
հիմնադրամներինկատարվողբարեգործական
մուծումները 4.8

Լիովինհամաձայնեմ Ավելիշուտհամաձայնչեմ
ԴՊ/ՀՊ

Ավելիշուտհամաձայնեմ
Ընդհանրապեսհամաձայնչեմ

Գծապատկեր 1ա։ Որքանո՞վ եք համաձայն, որ այս գործողությունները կոռուպցիայի 
դրսևորումներ են։ Բարձր կոռուպցիոն ռիսկի մասին ընկալումներ։
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Համեմատած2019թտվյալներիհետ՝ավելացելէայնմարդկանցքանակը,որոնքանձ-
պետական պաշտոնատար անձի կողմից ծառայողական ավտոմեքենայի անձնական
նպատակներովօգտագործումըկոռուպցիայիդրսևորումէհամարում.2019թ.-ինսակո-
ռուպցիայիդրսևորումենհամարելքաղաքացիների58%-ը,իսկայժմայդնույնտեսակետն
ունիքաղաքացիների65%-ը։ Ավելիքիչմարդիկենհամարել (հարցվածների26%-ը),որ
ուշադիրվերաբերմունքիհամարբժշկին,ուսուցչիննվերկամծաղիկտալըկոռուպցիայի
դրսևորումէ.մինչդեռնշվածերկուվարքագծերնէլկոռուպցիայիդրսևորումներեն։

Ստորևներկայացվածդրսևորումներիհետկապվածհանրայինկարծիքը2019թ.-իցհե-
տոգրեթեփոփոխությանչիենթարկվել։Բանկումգրավադրվածգույքիառգրավումըբան-
կիկողմիցվարկայինպարտավորություններըչկատարելուդեպքումկոռուպցիայիդրսևո-
րումէորակելհարցվածների23%-ը,մինչդեռսակոռուպցիոնդրսևորումչէ:

79.6 10.9
Պետականպաշտոնզբաղեցնողանձինգումար
առաջարկելը՝իրօգտինորոշում,գործողություն
կատարելուկամչկատարելուհամար

0.1

0.1

4.2

3.9
77.0 13.8

Քաղաքացուքվենստանալունպատակովթեկնածուի
կողմիցորևէապրանքկամծառայությունխոստանալը
(օրինակ,անվճարվիրահատությունկազմակերպել)

13.3 9.7 17.4 59.9
Բանկումգրավադրվածգույքիառգրավումըբանկի
կողմիցվարկայինպարտավորություններըչկատարելու
դեպքում

3.8

68.0

44.6

42.5

33.2

30.2

15.2

15.2

20.5

23.4

18.3

18.0

10.8

7.8

17.8

16.1

16.2

19.7

23.8

6.3

14.9

15.1

30.3

27.8

49.3

Պետականգնումներովկնքվածպայմանագրիգումարի
միմասիթողնելըգործարքըսատարածպաշտոնյային

Պետականպաշտոնատարանձիկողմիցծառայողական
ավտոմեքենայիօգտագործումըանձնական
նպատակներով

Կապերի,ծանոթությանօգտագործումըկամ
միջնորդությունըբարեկամի,ազգակցականսերտկապ
ունեցողանձիօգտինորոշումկայացնելուհամար

Ընտրականհանձնաժողովիկողմիցընտրությունների
օրըշահադիտականնպատակովհանձնաժողովի
անդամներինսննդովապահովել

Պետականպաշտոնզբաղեցնելունզուգահեռ
գործարարությամբ(ձեռներեցությամբ)զբաղվելը

Բժշկին,ուսուցչիննվերկամծաղիկտալը՝
ուշադիրվերաբերմունքիհամար

2.1

2.1

3.0

1.0

4.3

0.9

Լիովինհամաձայնեմ Ավելիշուտհամաձայնչեմ
ԴՊ/ՀՊ

Ավելիշուտհամաձայնեմ
Ընդհանրապեսհամաձայնչեմ

Գծապատկեր 1բ։ Որքանո՞վ եք համաձայն, որ այս գործողությունները կոռուպցիայի 
դրսևորումներ են։ Կոռուցիայի վերաբերյալ ընկալումներ 

4.1

4.5
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Պետականգնումներովկնքվածպայմանագրիգումարիմիմասըգործարքըսատարած
պաշտոնյայինթողնելըկոռուպցիայիդրսևորումէհամարելհարցվածների 83,2%-ը։Սա
կոռուպցիայիդրսևորումէ։

Պետական պաշտոնյաներին պարբերաբար պարգևավճարներ տալը (բարձր կոռուպ-
ցիոնռիսկպարունակողդրսևորում)կոռուպցիայիդրսևորումէհամարելհարցվածների
60%-ը,ինչըկարողէվկայելայնմասին,որհանրությանմեծմասիհամարտեսանելիչեն
այնչափանիշները,որոնցհիմանվրատրվումենայդպարգևավճարները։

Որոշսոցիալականխմբերիմիջևտեսակետներըտարբերվումենըստսեռի,տարիքային
խմբի,կրթականմակարդակի,բնակավայրիևեկամտիչափի։Մասնավորապես.

• պետականպաշտոնզբաղեցնողանձիկամինստիտուտի(կառույցի)կողմիցանգոր-
ծությունը կամ ոչ պատշաճաշխատանքը կոռուպցիայի դրսևորում ընդհանրապես
չեն համարելառավելապեսարական սեռի ներկայացուցիչները, հիմնականում Եր-
ևանիբնակիչները.

• պետական պաշտոն զբաղեցնող անձին գումար առաջարկելն իր օգտին որոշում,
գործողություններկատարելուկամչկատարելուհամարառավելշատկոռուպցիայի
դրսևորում ընդհանրապես չեն համարել ոչ լրիվ և լրիվ միջնակարգ կրթություն ու-
նեցողքաղաքացիները,առավելապեսգյուղականբնակավայրերիբնակիչները,միջի-
նումամսական220,000ՀՀդրամիցավելիֆինանսականեկամուտունեցողները.

• գործարարներիկողմիցկուսակցություններին/դաշինքներիննախընտրականքարո-
զարշավի համար կատարվող նվիրատվությունները  կոռուպցիայի դրսևորում ընդ-
հանրապեսչենհամարելավելիշատԵրևանիբնակիչները.

• պետականպաշտոնզբաղեցնելունզուգահեռգործարարությամբզբաղվելըընդհան-
րապեսկոռուպցիաչենհամարելհիմնականումկանայք,առավելապես18-35տարե-
կանքաղաքացիները,հիմնականումԵրևանիբնակիչները.

• քաղաքացուքվենստանալունպատակովթեկնածուիկողմիցորևէապրանքկամծա-
ռայությունխոստանալը(օր.՝անվճարվիրահատությունկազմակերպելը)ընդհանրա-
պեսկոռուպցիոներևույթչենհամարելհիմնականումգյուղաբնակները,մինչև148,000
ՀՀդրամեկամուտունեցողքաղաքացիները.

• ընտրականհանձնաժողովիկողմիցընտրություններիօրըշահադիտականնպատա-
կովհանձնաժողովիանդամներինսննդովապահովելըընդհանրապեսհամաձայնչեն
կոռուպցիահամարելառավելշատԵրևանում,քանայլքաղաքներումապրողքաղա-
քացիները.

• գյուղապետարանի/քաղաքապետարանի շենքումխորհրդարանական ընտրություն-
ներինախընտրականհանդիպումներիանցկացումնընդհանրապեսհամաձայն չեն
որպեսկոռուպցիադիտարկելհիմնականումԵրևանումևգյուղականբնակավայրե-
րումապրողանձինք.

• գործարարների կողմիցպետական հիմնադրամներին կատարվող բարեգործական
մուծումներնընդհանրապեսհամաձայնչենորպեսկոռուպցիադիտարկելառավելա-

Գծապատկեր 1բ։ Որքանո՞վ եք համաձայն, որ այս գործողությունները կոռուպցիայի դրսևորումներ են։ Կոռուցիայի 
վերաբերյալ ընկալումներ 
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պեսԵրևանիբնակիչները,նախնական/միջինմասնագիտականևթերիբարձրագույն
կրթությամբանձինք.

• պետականպաշտոնյաներինպարբերաբարպարգևավճարներտալնընդհանրապես
համաձայնչենորպեսկոռուպցիադիտարկելառավելշատԵրևանումապրողքաղա-
քացիները.

• բանկումգրավադրվածգույքիառգրավումըբանկիկողմիցվարկայինպարտավորութ-
յուններըչկատարելուդեպքումլիովինհամաձայնեն1որպեսկոռուպցիադիտարկել
հիմնականում65-իցբարձրտարիքիքաղաքացիները,առավելապեսոչ լրիվև լրիվ
միջնակարգկրթությամբանձինք,հիմնականումԵրևանումբնակվողները.

• պետականպաշտոնատարանձիկողմիցծառայողականավտոմեքենայիօգտագոր-
ծումնանձնականնպատակներովընդհանրապեսհամաձայնչենորպեսկոռուպցիոն
երևույթդիտարկելառավելապես18-50տարեկանանձինք.

• պետականգնումներովկնքվածպայմանագրիգումարիմիմասըթողնելըգործարքը
սատարածպաշտոնյայինընդհանրապեսհամաձայնչենորպեսկոռուպցիոներևույթ
դիտարկելհիմնականումտղամարդիկ,առավելշատ18-35տարեկանքաղաքացինե-
րը,հիմնականումոչլրիվևլրիվմիջնակարգկրթությունունեցողները,առավելշատ
գյուղականբնակավայերերումապրողները,առավելապեսմինչև91,000ՀՀդրամեկա-
մուտունեցողները.

• բժշկին,ուսուցչիննվերկամծաղիկտալնուշադիրվերաբերմունքիհամարընդհան-
րապեսհամաձայնչենորպեսկոռուպցիոներևույթդիտարկելհիմնականումԵրևանի
բնակիչները։

2.2. Կո ռուպ ցիա յի դրսևոր ման ձևե րի ըն կա լու մը

Կոռուպցիայիդրսևորմանձևերիառավելտարածվածությունըդիտարկելիսհարցվածնե-
րի82%-ըտարածվածէհամարելհովանավորչությունը։Հարցվածներըբիզնեսիևպետա-
կանպաշտոնիհամատեղումը(գրեթե77%-ը) ևկաշառակերությունը(շուրջ75%-ը) հա-
մարելենկուռուպցիայիտարածվածդրսևորումներ (տե՛սԳծապատկեր2)։Հարցվածնե-
րի60%-իցավելինտարածվածէհամարելփողերիլվացումը(66,2%),պետականբյուջեի
մսխումըկամ յուրացումը (64,9%)ևպետականդրամաշնորհներիտրամադրմանոչթա-
փանցիկգործընթացը(61%)։

Կոռուպցիայիդրսևորմանձևերիընկալումներըտարբերվումենըստմիշարքսոցիալ-ժո-
ղովրդագրականխմբերի։Մասնավորապես,պետականբյուջեիմսխումըկամյուրացումը
չափազանց/ավելիշուտտարածվածհամարողներիթիվնավելիէկանանց(n=563,66,7%),
ինչպեսնաևԵրևանում(n=381,66,1%)ևայլքաղաքայինվայրերում(n=294,69%)բնակվող-
ներիշրջանում։Երևանում(n=408,70,9%)ևայլքաղաքայինբնակավայրերումավելիշատ

1.Նշվածտարբերակըչիհամարվումկոռուպցիա,այդիսկպատճառովներկայացվումէայնկոռուպցիահամարողներիժողովրդագրական
նկարագիրը։
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թվովմարդիկ(n=286,60,2%)ենփողերիլվացումըհամարումչափազանց/ավելիշուտտա-
րածված։Տասնութիցերեսունհինգ(18-35)տարեկանքաղաքացիները(n=306,66.5%),ինչ-
պեսնաևայլքաղաքայինվայրերում(n=288,55,6%)բնակվողքաղաքացիներըգնումների
դեպքում«օտկատների»կամմաղարիչիբաշխումըհամարումենչափազանց/ավելիշուտ
տարածված։

Ընդհանուրառմամբ,ըստհարցվածների,թափանցիկ չէկուսակցությունների/դաշինք-
ների,ԶԼՄ-ների,նախընտրականքարոզարշավիևհասարակականկազմակերպություն-
ներիֆինանսավորմանաղբյուրներիվերաբերյալտեղեկատվությունը(տե՛սգծապատկեր
3)։Երեսունվեցից (36-ից)բարձրտարիքունեցողքաղաքացիների79-81%-ըկուսակցութ-
յուններիկամդաշինքներիֆինանսավորմանաղբյուրներիվերաբերյալտեղեկատվությու-
նըգնահատում է ոչ թափանցիկ, մինչդեռնույն կարծիքնունի երիտասարդների 72%-ը։
Քաղաքացիների76-77%-ը,անկախբնակավայրիցոչբավարարթափանցիկկամընդհան-
րապես ոչ թափանցիկ է ընկալում ԶԼՄ-ների ֆինանսավորման վերաբերյալտեղեկատ-
վությունը։Քաղաքացիների69-73%-ըընտրականգործընթացներիֆինանսավորմանաղբ-
յուրներիվերաբերյալտեղեկատվությունըհամարումէոչբավարարթափանցիկկամընդ-
հանրապես ոչ թափանցիկ: Ինչ վերաբերում է հասարակական կազմակերպությունների
ֆինանսավորմանաղբյուրներիվերաբերյալտեղեկատվությանը,ապա51-իցբարձրտա-
րիքիքաղաքացիների74-75%-նայնգնահատումէոչթափանցիկ,մինչդեռերիտասարդ-
ների61%-նէայդկարծիքին։

13.9

6.3

3

15.1

13.2

14.9

82.1

76.8

74.6

66.2

64.9

61

59.7

16.6

22.4

18.6

21.8

18.7

25.4

20.3

Հովանավորչությունը/ԽԾԲ/,մերձավոր
ազգականներինպաշտոնինշանակումը

Բիզնեսիեւպետականպաշտոնիհամատեղումը

Կաշառակերությունը

Փողերիլվացումը

Պետականբյուջեիմսխումըկամյուրացումը

Պետականդրամաշնորհներիտրամադրմանոչ
թափանցիկգործընթացը

Գնումներիդեպքում«օտկատներ»կամմաղարիչը

Չափազանցտարածվածէ/Ավելիշուտտարածվածէ
Ավելիշուտտարածվածչէ/Բոլորովինտարածվածչէ

ԴՊ

Գծապատկեր 2: Հայաստանում ներկայումս որքանո՞վ են տարածված կոռուպցիայի 
հետեւյալ դրսեւորումները (%)
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Անկախ սոցիալ-ժողովրդագրական տվյալներից՝ հարցվածների մեծամասնությունը
գտնում է, որ քաղաքական կուսակցությունների և պետական պաշտոնյաների շահերը
կախվածենօլիգարխների,բիզնեսիշահերից(տե՛սԳծապատկեր4)։

19.7 20.3 25.7 24.8

69.5 67 63.6 55.3

10.9 12.6 10.8 19.9

Կուսակցությունների/
դաշինքների

ԶԼՄ-ների Նախընտրական
քարոզարշավի

Հասարակական
կազմակերպությունների

Գծապատկեր 3. Ձեր կարծիքով որքանո՞վ է ներքոհիշյալ կառույցների 
կազմակերպությունների ֆինանսավորման աղբյուրների վերաբերյալ ինֆորմացիան 
բաց/թափանցիկ (հայտնի) (%)

Լիովինթափանցիկէ/Ավելիշուտթափանցիկէ
Ավելիշուտթափանցիկչէ/Ընդհանրապեսթափանցիկչէ

ԴՊ

79.1 77.3
60.9

12 13.4
27.6

8.9 9.4 11.4
Հ2բ.1.Կուսակցություններ,

դաշինքներ
Հ2բ.2.Բարձրաստիճան

պաշտոնյաներ
Հ2բ.3.Միջինօղակի
պաշտոնյաներ

Գծապատկեր 4. Ձեր կարծիքով, որքանո՞վ են հետեւյալ մարմինների պաշտոնյաների 
շահերը կախվածօլիգարխների, բիզնեսի շահերից (%)

Լիովինկախվածեն/Ավելիշուտկախվածեն
Ավելիշուտկախվածչեն/Ընդհանրապեսկախվածչեն

ԴՊ/ՀՊ
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Ընդհանուր առմամբ, ազգաբնակչության շրջանում թերահավատություն կա կոռուպ-
ցիայիդեմ,պայքարիարդյունավետությանառումով։Հայաստանումկոռուպցիայիառկա-
յությունըփաստողների (հարցվածների 98,8%-ը) շուրջ մեկ հինգերորդը համարում է, որ
այնընդհանրապեսչիկարողնվազեցվել,ինչըգրեթեհինգանգամգերազանցումէերկու
տարիառաջնույնպատասխանըտվածներիթիվը(%)(տե՛սԳծապատկեր5)։Միևնույնժա-
մանակ,գրեթեերկուանգամնվազելէլավատեսներիբաժինը(43,8%),որոնքհամոզմունք
ենհայտնել,որկոռուպցիանհնարավորէէականորեննվազեցնել։Հիմնականումկանայք
(n=567),65-իցբարձրտարիքիքաղաքացիները(n=164),նախնական,միջինմասնագիտա-
կանևթերիբարձրագույն(n=289)կրթությունունեցողները,ինչպեսնաև148,000-220,000
ՀՀդրամեկամուտունեցող(n=187)խմբերնենհամարում,որկոռուպցիանընդհանրապես
չիկարողնվազեցվել/կարողէնվազեցվելմիայնմասամբ։
          

2.3. Կոռուպցիոն վարքագծի ընկալումներն ըստ ոլորտների և 
հաստատությունների

Տարբերանձանցկամհաստատություններիկոռուպցիոնվարքագծիընկալումներըդի-
տարկելիսև2019թ.արդյունքներիհետհամեմատելիսնկատելիէ,որպատկերը,ընդհա-
նուրառմամբ,  վատթարացել է (տե՛սԳծապատկեր 6)։Սահնարավոր է, որպայմանա-
վորված է ընդհանուրառմամբ հեղափոխությունից հետո չարդարացված սպասումների
և հասարակական վերաբերմունքի փոփոխությամբ, ինչպես նաև հետպատերազմյան
ապատիայի։ Օրինակ՝ «Կովկասյան Բարոմետրը»2 (2021) ցույց տվեց, որ վստահությունը
կառավարությանևհանրայինինստիտուտներինկատմամբնվազել է.Ազգայինժողովի
նկատմամբվստահությունընվազելէ2019թ.30%-իցդառնալով16%՝2020-ին,վարչապե-
տինկատմամբվստահությունը71%-իցդարձելէ14%,նախագահինկատմամբվստահութ-

2.ՀՌԿԿ-Հայաստան(2021):ԿավկասյանԲարոմետր։Առցանց։Հասանելիէ՝https://www.crrc.am/barometer/:Վերջինդիտումը27.09.2022։

Ընդհանրապես/բնավչիկարողնվազեցվել

Հնարավորէնվազեցնելմիայնմասամբ

Հնարավորէէականորեննվազեցնել

Հնարավորէամբողջովինվերացնել

ԴՊ/Չգիտեմ

2021 2022

Գծապատկեր 5. Որքանո՞վ է հնարավոր նվազեցնել կոռուպցիան Հայաստանում (%)

22.5

40.4

20.5

14.9

1.8

4.7

36.8

12

12

2.7

https://www.crrc.am/barometer/


28

Գծապատկեր 6. Տարբեր անձանց/ հաստատությունների կոռումպացված լինելու 
վերաբերյալ ընկալումները (%)

32.5

20.9

32.2

19.5

30.5

19.3

28.7

18.8

25.6

17

23.5

16.7

23

15.5

9.1

22.6

13.3

8.6

22.4

11.8

7.6

21.3

11.8

6.4

34.1

33

37.3

36.9

20.3

35.6

31.6

19.5

23.8

28.8

41.1

26.3

39.1

36

21.1

28.6

37.5

25.3

31.5

24.3

33.5

19.7

18.4

14.9

9.3

11.4

7.6

12.6

7.2

14

9.2

9.2

5.6

12.3

8.6

12

10.7

14.5

7.6

12.4

14.5

11.8

13.8

11.8

16.1

9.5

9.1

9.6

9.2

14.3

12.4

14.2

29.6

16.1

12.4

26.9

15.8

31.1

10.3

25.5

12.2

20.7

16.3

17

16.7

24.1

19.6

24.7

20.3

34

19.7

51.7

13.2

16.7

9.1

14.8

11.5

13

15.8

23.2

24

10.2

15.1

16.3

13.6

11.6

24.5

17.2

15.8

23.5

11.4

21.1

17.7

14.4

19.7

14

3.8

2

2

5.2

3.2

21.4

6.7

6.3

4.8

21.2

3.4

Դատավորներեւդատարաններ

Քննչականմարմիններ(ՀՔԾ,ՔԿ)

ԶԼՄ-ներ

Տարածքայինկառավարմանմարմիններ
(մարզպետ,մարզպետարան)

ՀայԱռաքելականԵկեղեցի

Կառավարությանըենթակամարմիններ(ՊԵԿ,անշարժգույքի
կադաստր,տեսչականմարմին.,Քաղաքաշին.կոմիտե)

Դատախազություն

ՀՀնախագահ,նախագահիաշխատակազմ

Կրոնականայլկազմակերպություններ

Բանակ

Կուսակցություններ/դաշինքներ

ԿենտրոնականընտրականհանձնաժողովԿԸՀ)

Նախարարություններ

Տեղականինքնակառավարմանմարմիններ(Երեւանիավագանի,
համայնքիղեկավար,ավագանիեւհամայնքապետարաններ)

Հաշվեքննիչպալատ(Վերահսկիչպալատ)

Ազգայինժողովինախագահ,աշխատակազմ,
ԱԺպատգամավորներ

Բիզնեսընկերություններ

Հայաստանումգործողմիջազգայինկազմակերպություններ

Վարչապետինենթակամարմիններ
(Ոստիկանություն,ԱԱԾ,ՊՎԾ)

Ինքնավարանկախպետականմարմիններ
(Տնտ.մրց.պաշտ.հանձնաժողով,ԿԲ)

Հասարակականկազմակերպություններ

Վարչապետ,վարչապետիաշխատակազմ

Կոռուպցիայիկանխարգելմանհանձնաժողով

Մարդուիրավունքներիպաշտպան(Օմբուդսմենի)

Մեծապեսկոռումպացվածէ Որոշչափովկոռումպացվածէ Քիչկոռումպացվածէ

Կոռումպացվածչէ ԴՊ/ՀՊԾանոթչեմկառույցին/չեմլսելկառույցիմասին
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Գծապատկեր 7. Տարբեր ծառայությունների եւ ոլորտների կոռումպացվածության 
վերաբերյալ ընկալումները (%)

26.6

13.6

22.6

13.3

21.4

13.2

19.3

13

18.9

10.9

17.9

9.7

23

9.2

15.7

7

15.4

5.1

14.4

4.7

28.6

24.3

28.5

23.6

31.3

25.7

28.8

21

29.5

22.6

26.3

21.1

29.4

22

5.1

22.7

15.7

23.4

7.4

28.6

10.9

24.7

13.2

12.7

13.8

18.4

20.3

14.1

18.2

15.7

16.5

12.2

16.2

24.1

17.3

9.2

21.8

14.1

14.4

10.6

18.4

14.6

15.9

27.2

18.5

14.7

18.1

29.5

10.3

36.1

13.9

25.9

10.3

31.7

23.5

17.9

75.7

28.2

51.1

17.8

72.8

19.7

44.2

3.7

18.9

16.4

26.3

9.3

10.1

22.8

10.4

19.2

20.7

29.7

19.1

5.7

25.2

6.4

10.3

10.6

22

3.6

17.3

21.2

8.3

4.7

3.7

8.4

7

4.4

Առողջապահություն(պոլիկլինիկաներ,հիվանդանոցներ,
ամբուլատորիաներեւայլն)

Քաղաքաշինություն(հողօգտագործմանթույլտվություններ,
շինարարությունեւայլն)

Լրատվություն(հեռուստաընկերություններ,ռադիո,թերթեր,
սոցիալականմեդիաեւայլն)։

Լիցենզավորման՝թույլտվություններիեւհավատարմագրման
ծառայություններ

Ընտրականգործընթացներ(ընտրահանձնաժողովներ,
ընտրացուցակներ,քվեաթերթերիհաշվարկեւայլն)

Զինվորականծառայություն(բանակ)

Մաքսայինծառայություն

Սոցիալականապահովությանծառայություններ
(նպաստներ,թոշակներեւայլն)

Հարկայինծառայություն

Անշարժգույքիգրանցման(կադաստրիծառայություններ)

Քրեակատարողականծառայություններ(հիմնարկներ)

Նոտարականծառայություն

Կրթություն(մանկապարտեզներ,դպրոցներ,բուհերեւայլն)

Իրավաբանականանձանցկազմակերպություններիգրանցում

Կապ(հեռախոսակապ,ինտերնետտրամադրողներեւայլն)

Ճանապարհայինոստիկանությանծառայություններ

Համայնքայինծառայություններ
(աղբ,հող.,շին.թույլտվ.եւայլն)

Հարկադիրկատարումնապահովողծառայություն(ԴԱՀԿ)

Կոմունալծառայություններ(ջուր,գազ,էլեկտրաէներգիա)

Ոստիկանությանծառայություններ
(բացիճանապարհայինոստիկանությունից)

Քաղաքացիականկացությանակտերիգրանցման
ծառայություններ

Շատտարածվածէ Ավելիշուտտարածվածէ Հազվադեպէհանդիպում

Ընդհանրապեստարածվածչէ ԴՊՏեղյակչեմնմանծառայությանմասին
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յունը՝78%-ից31%,դատարաններինկատմամբ՝22%-ից17%,ոստիկանությաննկատմամբ՝
51%-ից 22%, իսկԶԼՄ-ները դարձել ենամենաքիչ վստահելի ինստիտուտը (29%-ից 3%)։
Այսպես,օրինակ,նախկինում(2019)մարդկանց12%-նէրկարծում,որդատարաններնու
դատախազությունըմեծապեսկոռումպացվածեն,իսկայժմնույնտեսակետնունիհարց-
վածների32,5%-ը։ՆույնպատկերնէԶԼՄ-ներիևՀայառաքելականեկեղեցուվերաբերյալ
հարցվածներիարտահայտածկարծիքներում։Մինչ2010թ. հետազոտականարդյունքնե-
րումԶԼՄ-ներնուՀայառաքելականեկեղեցինչենբնութագրվելորպեսկոռումպացված
կառույցներ,իսկ2019թ.-իցսկսածվերջիններսհանրությանկողմիցդիտարկվումենորպես
կոռումպացվածկառույցներ։Մոտ29%-ը2019թ.-ինև51%-ը2021թ.-ինկոռումպացվածեն
համարելՀայառաքելականեկեղեցին,իսկմոտ43%-ը2019թ.-ինև69%-ը2021թ.-ին՝ԶԼՄ-
ները:

Հետաքրքրականէ,որ,եթե2019թ.-ինհարցվածների75%-ըհամարումէր,որՀՀվարչա-
պետըևնրաաշխատակազմըբնավկոռումպացվածչեն,ապաայժմայդնույնկարծիքն
ունիհարցվածներիմիայնմեկերրորդը(34%):

Կոռումպացվածության ամենացածր վարկանիշն ունի Մարդու իրավունքների պաշտ-
պանը(օմբուդսմենը)։Հարցվածներիգրեթե52%-ըկարծումէ,որվերջինսկոռումպացված
չէ,ինչնէականորենավելինէ2019թ.համեմատ(նախկինում36%-նէրայդկարծիքին)։

Ինչվերաբերումէծառայություններիևոլորտներիկոռումպացվածությանը,ապահարց-
վածներիմոտ55%-ըկոռուպցիանտարածվածէհամարելառողջապահությանոլորտում
(տե՛սԳծապատկեր7)։Կոռումպացվածլինելուտեսանկյունից,ըստքաղաքացիների,երկ-
րորդտեղումէլրատվությունը(22,6%),ապաընտրականգործընթացները(21,4%)(ընտրա-
հանձնաժողովներ,ընտրացուցակներ,քվեաթերթիկներիհաշվարկևայլն)։Հարցվածների
մոտ76%-ըհամարելէ,որկոռուպցիանտարածվածչէկապիոլորտում(հեռախոսակապ,
ինտերնետտրամադրողներևայլն),մոտ73%-ը՝կոմունալծառայություններում(ջուր,գազ,
էլեկտրաէներգիա),իսկ50%-իցավելին՝համայնքայինծառայություններում(աղբահանութ-
յուն,հողհատկացումևայլն)։

Հարցվածներիընկալմամբկոռուպցիայիտարածմանընպաստումենայնպիսիգործոն-
ներ,ինչպիսիքենհանրությանկողմիցօրենքներինչհետևելը(16%),օրենքներիանկատա-
րությունը(15%),տնտեսականծանրվիճակը/աղքատությունը(14%)ևպետությանկողմից
օրենքներիկիրառումըչապահովելը(14%)(տե՛սԳծապատկեր8)։

Իպատասխանայն հարցի, թե որը կլինի կաշառքտվողի կոռուպցիոնգործելակերպի
հիմնականշարժառիթը,հարցվածների45%-իցավելիննշելէ,որխնդիրըլուծելուայլ՝օրի-
նական,տարբերակչկա,կամնմանգործելակերպիշարժառիթըկարողէլինելխուսափելն
օրենքովսահմանվածավելիխոշորվճարումներից (մոտ43%), ինչպեսնաևխուսափելը
պատժից/տուգանքից/այլպատասխանատվությունից(34,3%)(տե՛սԳծապատկեր9):
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Հանրությանկողմիցօրենքներինչհետեւելը

Դատականհամակարգիանկատարությունը

Օրենքներիանկատարությունը

Բարիքներին,իշխանականլծակներինեւայլ
ռեսուրսներինամենգնովտիրանալուձգտումը

Տնտեսականծանրվիճակը,աղքատությունը

Ազգայինավանդույթներըեւ
հանդուրժողականությունը

Պետությանկողմիցօրենքներիկիրառումը
չապահովելըկամկիրառմաննկատմամբթույլ..

Պետականմարմիններիեւպաշտոնյաների
հաշվետվողականությանպակասը

Սոցիալտնտեսականանհավասարությունը

Պետական,համայնքայինմարմիններիոչ
էպրոֆեսիոնալաշխատանքը

Հանրությանկողմիցվերահսկողության
պակասը/դրամեխանիզմների...

Հակակոռուպցիոնկրթական/իրազեկման
ծրագրերիսակավությունը

2021 2019

Գծապատկեր 8. Կոռուպցիայի տարածմանը նպաստ գործոնները (%)

15.77

7.29

15.43

5.69

13.74

4.68

13.5

4.95

12.4

4.09

16.8

5.2

14.2

4.3

12.3

5.7

10.8

3.2

9.6

10

7

2.78

54.945.1

43.1

34.3

33.4

27.5

15.1

56.9

65.7

66.6

72.5

84.9

Խնդիրըլուծելուայլ՝օրինականտարբերակչկա

Խուսափելըօրենքովսահմանվածավելիխոշոր
վճարումներից

Խուսափելըպատժիցտուգանքից՝այլ
պատասխանատվությունից

Արտոնյալվերաբերմունքստանալը(օր.՝
արագացնելգործընթացը)

Հակաօրինականգործարքիրականացնելը

Պատշաճ/նորմալվերաբերմունք(ծառայություն)
ստանալը

Գծապատկեր 9. Կոռուպցիոն գործելակերպի հիմնական շարժառիթը (%)

Այո Ոչ
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2.4. Կոռուպցիոն վարքագծի ընկալումներն ըստ տեղեկացվածության 
աստիճանի

Հարցման շրջանակներում կոռուպցիայի տարածումը կանխարգելելուն ուղղված տե-
ղեկատվականհարթակներիևկառույցներիգործունեությանմասինտվյալներըցույցեն
տվել,որՀՀԿոռուպցիայիկանխարգելմանհանձնաժողովի(ԿԿՀ)մասինտեղյակէ(լսելէ
կառույցիմասին)49%հարցված,որոնցմիայն9,4%-նէտեղյակվերջինիսգործունեության/
գործառույթներիմասին։ՀՀԿոռուպցիայիկանխարգելմանհանձնաժողովիաշխատանքն
արդյունավետ է գնահատել կառույցի գործունեությանը տեղյակ հարցվածների (n=143)
գրեթե51%-ը (տե՛սԳծապատկեր10)։Հակակոռուպցիոնգործունեությունիրականացնող
կառույցներիշարքում(առանցզրուցավարներիկողմիցկառույցներիանվանումներբարձ-
րաձայնելու)ԿԿՀ-ն2019թ.-իննշելէ1.1%հարցված,մինչդեռ2021թ.-ին՝8.4%3։

Պատկերընույնանմանէկառավարությանկողմիցիրականացված/ողտարբերգործո-
ղությունների կամնախագծերիդեպքում (տե՛սԳծապատկեր 11)։Այսպես, օրինակ, մաս-
նակցայինժողովրդավարությանէլեկտրոնայինգործիքների(անգլ.`«e-request»,«e-hotline»,
«e-petition») վերաբերյալ տեղեկացված է հարցվածների 8,9%-ը, «բաց կառավարման
գործընկերություն» նախաձեռնությանը՝ գրեթե 13%-ը։ Հարցվածների մեծամասնությու-
նը՝57,3%-նէտեղյակտարբերպետականմարմիններիթեժգծերիմասին,29,9%-ը՝ընկե-
րություններիիրականսեփականատերերիբացահայտմանհարթակիմասին,ՀՀ2019-2022
թթ. Հակակոռուպցիոնռազմավարության մասին՝ (31,3%)-ը, Հանրայինծառայությունների
միասնականգրասենյակներիմասին՝(31,2%-ը):

3.2019թ.-ինհարցվողներինչիտրվելառանձինճշգրտողհարցԿԿՀգործունեության/գործառույթներիվերաբերյալ։

51.0 10.6

40.4

17.0

24.5
7.5

9.4

39.5

Այո,բայցչունեմբավարարտեղեկություն
գործառույթներիմասին

Շատարդյունավետէ

Ոչ

Ավելիշուտարդյունավետէ

Գծապատկեր 10. ՀՀԿոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի (ԿԿՀ) մասին 
տեղեկացվածությունը եւ արդյունավետությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարում (%)
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Հարցվածներիշուրջ80%-ըհավանությունէտալիսարդենիրականացվողկամդեռևս
քննարկվողօրենքիկարգավիճակումգտնվողկառավարությանհակակոռուպցիոնհիմնա-
կաննախաձեռնություններին(տե՛սԳծապատկեր12)։

42.457.3

31.2

31.3

29.9

14.1

23.6

12.8

15.4

8.9

68.5

68.5

69.3

85.7

76.2

86.6

84.3

90.7

Տարբերպետականմարմիններիթեժգծեր

Հանրայինծառայություններիմիասնական
գրասենյակներ

ՀՀ2019-2022թթ.Հակակոռուպցիոն
ռազմավարություն

Ընկերություններիիրականսեփականատերերի
բացահայտում

Իրավականակտերինախագծերիմշակմանը
հասարակությանմասնակցության
ապահովմանe-draftհարթակ

Ազդարարման՝կոռուպցիոնդեպքերիմասինանանուն
հայտնելու,միասնականէլեկտրոնայինհարթակ
(www.azdararir.am)

«Բացկառավարմանգործընկերություն»՝
նախաձեռնություն

Հակակոռուպցիոնմոնիթորինգիհարթակ
(www.anti-corruption.gov.am

Մասնակցայինժողովրդավարությանէլեկտրոնային
գործիքներ(e-request,e-hotline,e-8.9petition)

Գծապատկեր 11. ՀՀ կառավարության կողմից իրականացված գործողությունների/
նախագծերի մասին տեղեկացվածությունը (%)

Այո Ոչ ԴՊ/ՀՊ

0.3

0.8

0.2

0.3

0.2

0.6

0.2

0.3

0.4

7.885.6

83.8

77.5

77.5

79.6

13.4

16.3

14.1

11.3

Դատավորներիթեկնածուներիբարեվարքության
ստուգում

Ապօրինիծագումունեցողգույքիեւունեցվածքի՝
վերադարձբռնագանձումպետությանկողմից

Գույքիեւեկամուտներիհամատարածհայտարարագրում

Հակակոռուպցիոնդատարաններիստեղծում

Հակակոռուպցիոնկոմիտեի(քննչականմարմնի)
ստեղծում

Գծապատկեր 12. Հակակոռուպցիոն նախաձեռնություններին հավանություն տալը (%) 

Հավանությունեմտալիս Հավանությունչեմտալիս Չեմլսելայդմասին/տեղյակչեմ

4.1

3.2

4.9

5.3
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Կոռուպցիայի դեմ Կառավարության պայքարը գնահատելու հարցում հարցվածները,
ընդհանուրառմամբ,բաժանվումեներկուխմբի՝50,9%-նայնարդյունավետէհամարում,
45,8%-ը՝ անարդյունավետ (տե՛ս Գծապատկեր 13)։ Կառավարության կողմից պայքարն
անարդյունավետգնահատածների41,1%-ըհամարումէ,որՀայաստանիներկայիսկառա-
վարություննանկեղծչէկոռուպցիայիդեմպայքարիհարցում(տե՛սԳծապատկեր14)։Այ-
դուհանդերձ,նշվածտվյալներըոչթեկապվածենքաղաքացիներիտեղեկացվածության
աստիճանիհետ,այլարտահայտումեննրանցընդհանուրվերաբերմունքըկառավարութ-
յաննկատմամբ։
    

.......................................................................................................................................................................

Առկա իրավիճակը բարելավելու համար հարցվածները նշել են այն ուղղությունները,
որոնցվրաՀՀկառավարությունըպետքէառաջնահերթուշադրությունդարձնի։Դրանց
թվում ենպաշտոնատարանձանց եկամուտների և ունեցվածքի հայտարարագրումն ու
ստուգումը (45,4%),կոռուպցիոնհանցագործություններիբացահայտումնուպատժիան-
խուսափելիությանապահովումնիրավապահներիկողմից(32,2%),ինչպեսնաևօրենքնե-
րումուկառավարությանոլորտներումկոռուպցիոնռիսկերիվերացումը(26,7%)ևայլն։

Գլուխ2-ումներկայացվածվերլուծությունըցույցտվեց,որթափանցիկչէկուսակցություն-
ների/դաշինքների,ԶԼՄ-ների,նախընտրականքարոզարշավիևհասարակականկազմա-
կերպություններիֆինանսավորմանաղբյուրներիվերաբերյալհանրությանըտրամադրվող
տեղեկատվությունը,ինչպեսնաևհանրությունըկարիքունիԶԼՄ-ներիֆինանսավորման
վերաբերյալտեղեկատվության։Քաղաքացիների69-73%-ըգտնումէ,որընտրականգոր-
ծընթացներիֆինանսավորմանաղբյուրներըկախվածենօլիգարխների,բիզնեսիշահե-
րից։Իրենքկարիքունենտեղեկանալունաևկուսակցություններիֆինանսավորմանաղբ-
յուրներիմասին։Ընդհանուրառմամբ,ազգաբնակչությանշրջանումթերահավատություն
կակոռուպցիայիդեմպայքարիարդյունավետությանառումով։Ըստքաղաքացիների,մար-

45.8
50.9

3.2

Արդյունավետէ Արդյունավետչէ ԴՊ

Գծապատկեր 13. ՀՀ ներկայիս 
Կառավարության կոռուպցիայի դեմ 
պայքարի արդյունավետությունը (%)

Անկեղծէ Անկեղծչէ ԴՊ

Գծապատկեր 14. ՀՀ ներկայիս 
Կառավարության կոռուպցիայի դեմ 

պայքարի անկեղծությունը (%)

41.1

5.8

52.9
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դիկդիմումենկուռուպցիայի,երբխնդիրըլուծելուայլ՝օրինական,տարբերակչկա,կամ
նմանգործելակերպիշարժառիթըկարողէլինելխուսափելնօրենքովսահմանվածավելի
խոշոր վճարումներից։  Հետազոտությունը ցույց ետալիս, որ մասնակցային ժողովրդա-
վարությանէլեկտրոնայինգործիքների(անգլ.`«e-request»,«e-hotline»,«e-petition»)վերա-
բերյալտեղեկացվածէհարցվածներիմիայն8,9%-ը։Ընդհանուրառմամբ,իրականացված
հակակոռուպցիոնքաղաքականությունըողջունելիէքաղաքացիներիկողմից՝հարցված-
ներիշուրջ80%-ըհավանությունէտալիսարդենիրականացվողկամդեռևսքննարկվող
օրենքիկարգավիճակումգտնվողկառավարությանհակակոռուպցիոնհիմնականնախա-
ձեռնություններին։
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ԳԼՈՒԽ 3.  
ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ 
ՎԱՐՔԱԳԻԾԸ ԵՎ 
ՓՈՐՁԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ 
ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ 

Զեկույցի այս մասում ներկայացվում է
քաղաքացիների գնահատականը, թե որ-
քանէկոռուպցիանազդումիրենցևիրենց
միջավայրի վրա, որոնք են կոռուպցիայի
մասինհիմնականտեղեկատվականաղբ-
յուրները,որքանովենդրանքվստահելիև
որոնքենկոռուպցիոնեղանակովխնդիր-
ները լուծելու հիմնական դրդապատճառ-
ները։
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3.1. Կո ռուպ ցիա յի ազ դե ցութ յու նը քա ղա քա ցի նե րի վրա 

Ըստհարցվածների37,2%-ի (Գծապատկեր 15)՝կոռուպցիան շատմեծ (17,4%)ևավելի
շուտմեծ(19,8%)ազդեցությունունիիրենցևիրենցշրջապատիվրա։Հարցվածներիգրեթե
մեկքառորդը(25,3%)նշելէ,որազդեցություննավելիշուտփոքրէ,իսկազդեցությունչունի՝
հարցվածներիմեկերրորդիհամար(33,2%)։Հետաքրքրականէ,որայսհարցինպատաս-
խանողքաղաքացիներիմիջևառկաէնշանակալիտարբերությունկախվածժողովրդագ-
րությունից.կանայք(n=341),18-35տարեկանքաղքացիները(n=191),բարձրագույնևհետ-
բուհականկրթությունունեցողները(n=207),Երևանքաղաքիբնակիչները(n=246),ինչպես
նաև220.000ՀՀդրամիցավելիեկամուտունեցողները(n=111)կարծումեն,որկոռուպցիան
շատմեծ/ավելիշուտմեծազդեցությունունիիրենցշրջապատի/համայնքիվրա։

Նախորդ(2019թ.)հարցմանարդյունքներըցույցենտվել,որ2018թ.ապրիլ-մայիսամիս-
ներիցհետոպետականպաշտոնյաներիկողմիցկաշառքպահանջելու/ակնկալելուդեպ-
քերիուպահանջվող/ակնկալվողչափիհաճախականություններնէականորեննվազելէին
հարցվածների30,8%-իընկալմամբ,իսկորոշչափովնվազել`51,6%-իընկալմամբ։2019թ.-ի
և2021թ.-իհամարգծապատկերներ16և17-ըդիտարկելիստեսնումենք,որըստքաղաքա-
ցիների՝առկաէպետականպաշտոնյաներիկողմիցպահանջվող/ակնկալվողկաշառքի
դեպքերիհաճախականությանևչափիվերաբերյալընկալումներիփոփոխություն:Մարդ-
կանցթիվը,որոնքհավատացածեն,որկաշառքիդեպքերընվազելեն,էականորեննվազել
է։Եթե2019թ.-ինհարցվածներիմոտ91%-ըգտնումէր,որկաշառքիդեպքերիհաճախակա-
նությունընվազելէ,ապա2021թ.-ինայդմարդկանցտոկոսը66.5%է։Նույնըվերաբերում
էկաշառքիչափերին՝2019թ.-ին80%-իցավելին(82.4%)կարծումէր,որկաշառքիչափերը
նվազելեն,այսօրնրանքկազմումենդրամոտկեսը՝42%:

Շատմեծէ

ԴՊ/Չգիտեմ

Ավելիշուտմեծէ

Ավելիշուտփոքրէ

Ազդեցությունչունի/Աննշանէ

Հայաստանումկոռուպցիագոյությունչունի

2021 2019

Գծապատկեր 15. Կոռուպցիայի ազդեցությունը Ձեր եւ Ձեր շրջապատի վրա

17.4

4

19.8

25.3

33.2

3

11

7.6

26.6

25.1

25.1

4.7
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3.2. Կոռուպցիայի գնահատման հիմնական տեղեկատվական 
աղբյուրները

Հարցվածները, որպես կոռուպցիայի գնահատման հիմնական տեղեկատվական աղբ-
յուրներ,ավելիհաճախնշելենԶԼՄ-ները(26,9%),ասեկոսեները՝տեղեկություններըընտա-
նիքիանդամներից,ազգականներից,ընկերներիցկամծանոթներից(23%),ևսոցիալական
ցանցերը (20,6%)։ Էականէ ընդգծելասեկոսեներիբարձրտոկոսը (23%), որնընդամենը

Էականորենաճելեն

ԴՊ/ՀՊ

Որոշչափովաճելեն

Մնացելեննույնը

Որոշչափովնվազելեն

Էականորեննվազելեն

2021 2019

Գծապատկեր 16. Պետական պաշտոնյաների կողմից պահանջվող/ակնկալվող կաշառքի 
դեպքերի հաճախականության վերաբերյալ ընկալումները (%)

5.9

6.7

5.7

15.2

45.4

21.1

0.3

1.1

7.6

57.5

33.4

Էականորենաճելեն

ԴՊ/ՀՊ

Որոշչափովաճելեն

Մնացելեննույնը

Որոշչափովնվազելեն

Էականորեննվազելեն

2021 2019

Գծապատկեր 17. Պետական պաշտոնյաների կողմից պահանջվող/ակնկալվող կաշառքի 
չափի վերաբերյալ ընկալումները (%) 

10.9

23.9

8.2

14.0

31.0

11.9

1.3

3

13.3

51.6

30.8
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մոտ4%-ովէպակասԶԼՄ-ներիցուցանիշից։Պատկերը2019թ.-իհետհամեմատ,գրեթեչի
փոխվել(տե՛սԳծապատկեր18)։Համեմատականկարգով,էապեսաճելէհասարակական
կազմակերպություններիմիջոցովտեղեկատվությանստացմանտարբերակընշածհարց-
վածներիբաժինը։

Հարցվածներիմեծամասնությունը(22,8%)նշելէ,որոչմիլրատվամիջոցժողովրդակա-
նություն չի վայելում կոռուպցիայի մասին հավաստիտեղեկություն ստանալու հարցում։
ՀաջորդիվՀանրայինհեռուստաընկերություննէ(17,7%),ապա«Արմենիան»14,6%-ով,ևհե-
տոմիայն«Շանթը»՝14,6%(տե՛սԳծապատկեր19),նշվելենորպեսժողովրդականություն
վայելողլրատվամիջոցներ:Հետաքրքիրէ,որ2019թ.-ին«Շանթն»առաջատարէրևվա-
յելումէրհարցվածների25%-իցավելիիվստահությունը,երկրորդտեղում«Արմենիան»էր՝
մոտավորապես20%,ևմիայներրորդում՝Հանրայինհեռուստաընկերությունը՝գրեթե15%
վստահությամբ։Նախորդտարվաարդյունքներիհետհամեմատումըփաստումէ,որմարդ-
կանցմոտմեծացելէանվստահությունըզանգվածային լրատվականմիջոցներինկատ-
մամբ, հատկապես՝ «Շանթ» և «Արմենիա» ՀԸ-ների հանդեպ, և, ընդհակառակը, աճել է
վստահությունըՀանրայինհեռուստաընկերությաննկատմամբ։Ընդհանուրառմամբ,2019
թ. համեմատ հեռուստաընկերությունների առաջին եռյակի նկատմամբ վստահությունը
նվազելէ՝60%-իցդառնալով45,6%։

Հետաքրքրականէ,որպատկերըտարբերէքաղաքայինևգյուղականբնակավայրերում։
Ստորև բերվածաղյուսակից (տե՛սԱղյուսակ 2) երևում է, որ քաղաքային և գյուղական
բնակավայրերումապրողներիշրջանումկոռուպցիայիմասինլրատվությունտրամադրող
լրատվամիջոցներինկատմամբվստահությունհայտնածներիտոկոսայինբաժինընկատե-
լիորենտարբերէ։ Երևանումհարցվածների22,3%-ըչիվստահումորևէհեռուստաընկե-
րության,19,1%-ըվստահումէՀանրայինին,իսկ,օրինակ,«Արմենիա»և«Շանթ»ՀԸ-ների
հանդեպվստահություննավելիմեծէգյուղականբնակավայրերում,քանԵրևանում(մոտ

36.9
ՏեղեկատվությունԶԼՄ-ներից

Այլ/ԴՊ/ՀՊ

Տեղեկատվություններընտանիքիանդամներից,
ազգականներից,ընկերներիցկամծնոթներից

Սոցիալականցանցեր(ինտերնետ)

Անձնականփորձ

ՏեղեկատվությունՀԿ-ներից

2021 2019

Գծապատկեր 18. Կոռուպցիան գնահատելու տեղեկատվության աղբյուրները (%)

26.9

1.4

23

20.6

16.7

11.4

0.2

28.8

15.8

14.9

3.4
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7-8%-ով)։2019թ.-ին«Արմնյուզ»ՀԸ-ըչիընդգրկվելտասնամենավստահելիլրատվամիջոց-
ներիշարքում,իսկ2021թ.-ինայնարդենհաջորդումէ«Շանթ»հեռուստաընկերությունըև
ամենամեծվստահությունըվայելումէԵրևանումհարցվածներիշրջանում(5,7%):

Աղյուսակ 2. ԶԼՄ-ների նկատմամբ վստահությունը ըստ բնակավայրի (%, ամբողջի մեջ)՝ 
համեմատած 2019 թվականի  արդյունքների հետ

 2021 Երևան Այլ 
քաղաք Գյուղ

 

 2019 Երևան Այլ 
քաղաք Գյուղ

Ոչ մի 22.3 25.7 21.0 Ոչ մի 14.4 15.8 14.7

Հ1 19.1 16.3 17.2 Հ1 14.5 12.1 13.1

TV5 2.6 1.9 2.4 Արմենիա TV 13.9 16.8 23.0

Արմենիա TV 10.3 15.9 18.4 Շանթ 21.6 22.4 24.3

Շանթ 10.6 14.4 17.3 Ազատություն 6.7 7.0 3.0

Արմնյուզ 5.7 1.6 3.3 TV5 2.1 1.5 0.9

Ազատություն TV 5.4 6.2 4.2 Երկիր Մեդիա 0.8 1.6 1.7

Երկիր Մեդիա 1.4 2.7 2.4 Այլ 26.1 22.8 19.4

Այլ 22.6 15.2 13.8

Ընդհանուր 100.0 100.0 100.0 Ընդհանուր 100 100 100

Նշում.2019թ.-ինհարցվելէAzatutyun.amևԱզատությունռադիոկայան,իսկ2021թ.-ին՝«Ազատություն»,որնիրմեջնե
րառումէթե՛հեռուստաընկերությունը,թե՛ռադիոկայանը,թե՛Azatutyun.am-ը։Բոլոր2%-իցցածրնշումունեցողհեռուս-
տաընկերություններըներկայացվածենորպես«այլ»։

Ոչմի

Հ1

Այլ

ԱրմենիաTV

Շանթ

ԱզատությունTV

Արմնյուզ

TV5

ԵրկիրՄեդիա

Գծապատկեր 19. Կոռուպցիայի մասին տեղեկություն ստանալու համար ԶԼՄ-ների 
նկատմամբ վստահությունը (%)

22.8%

17.7%

17.6%

14.6%

14.0%

5.2%

3.7%

2.3%

2.1%
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Կանանցգրեթե16%-ըվստահումէ«Շանթ»-ին,մինչդեռտղամարդկանցմիայն11,4%-ն
էվստահումնշվածհեռուստաընկերությանը(տե՛սԱղյուսակ3)։Նախորդհարցմանհամե-
մատվստահությանտարբերություննըստսեռիավելիակնառուէ։Այսպես,օրինակ,2019թ.-
-ինկանայքավելիշատվստահելեն«Շանթ»և«Արմենիա»ՀԸ-ներին,«Ազատությանը»,
իսկտղամարդիկ՝«Հանրային»-ինև«News.am»-ին։

Աղյուսակ 3. ԶԼՄ-ների նկատմամբ վստահությունն ըստ սեռի (%, ամբողջի մեջ)՝ 
համեմատած 2019 թվականի արդյունքների հետ 

 2021 Իգական Արական  2019 Արական Իգական

Ոչ մի 22.4 23.4 Ոչ մի 16.4 14.3

Հ1 16.5 19.2 Հ1 15.1 12.6

TV5 1.7 3.1 Արմենիա TV 14.4 19.2

Արմենիա TV 15.6 13.4 Շանթ 21.3 23.4

Շանթ 16.0 11.4 Ազատություն 4.0 6.2

Արմնյուզ 3.6 3.9 TV5 2.3 1.2

Ազատություն 
TV 5.0 5.5 Երկիր Մեդիա 2.1 1.0

Երկիր Մեդիա 2.1 2.1 Այլ 24.5 22.2

Այլ 17.3 17.9

 Ընդհանուր 100.0 100.0  Ընդհանուր 100.0 100.0

Աղյուսակ 4. ԶԼՄ-ների նկատմամբ վստահությունն ըստ տարիքի (%, ամբողջի մեջ)՝ 
համեմատած 2019 թվականի արդյունքների հետ

 2021 18-35 36-50 51-64 65+  2019 18-35 36-50 51-64 65+

Ոչ մի 26.1 23.3 22.5 17.2 Ոչ մի 20.5 15.9 13.3 10.3

Հ1 13.6 17.8 19.4 21.6 Հ1 9.5 12.4 14.5 16.6

TV5 1.7 3.1 2.2 2.2 Արմենիա TV 15.3 17.5 18.5 19.5

Արմենիա TV 14.7 13.9 15.5 14.2 Շանթ 17.1 20.5 23.8 28.7

Շանթ 11.7 13.1 15.8 16.2 Ազատություն 9.5 6.8 4.5 1.8

Արմնյուզ 2.8 3.6 3.4 6.0 TV5 1.1 1.1 2.4 1.4

Ազատություն 
TV 8.8 5.2 3.6 1.7 Երկիր Մեդիա 1.1 1.5 1.5 1.3

Երկիր Մեդիա 0.5 1.8 3.1 3.7 Այլ 25.9 24.4 21.4 20.4

Այլ 20.1 18.3 14.3 17.2

 Ընդհանուր 100.0 100.0 100.0 100.0  Ընդհանուր 100.0 100.0 100.0 100.0
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Նշանակալիտարբերությունկատարբերտարիքայինխմբերիմարդկանցմոտկոռուպ-
ցիայի վերաբերյալտեղեկատվության ստացման հարցումտարբեր հեռուստաընկերութ-
յուններինկատմամբվստահությանառումով։Անվստահությանցուցանիշըմեծէերիտա-
սարդներիմոտ(այսհարցմանարդյունքներովոչմիհեռուստաընկերությանչիվստահում
18-35տարեկաններիգրեթե26.1%-ը,տե՛սԱղյուսակ4)։

3.3. Կո ռուպ ցիոն ե ղա նա կով խնդիր նե րը լու ծե լու հիմ նա կան դրդա պատ-
ճառ նե րը

Ըստհարցմանարդյունքների՝կաշառքվերցնելուհիմնականդրդապատճառըլավապ-
րելուցանկություննէ (29%) (տե՛սգծապատկեր20): Հարցվածներիգրեթե23%-իհամար
կաշառքվերցնելըպայմանավորվածէկաշառքիմիմասը«վերև»տալուանհրաժեշտութ-
յամբ,մեկայլմասնէլ(22.9%)այնհիմնավորումէորպեսսովորություն՝քանիորբոլորնեն
վերցնում։ Հարցվածներիավելի քիչտոկոսը՝ 13,7%-ը, կարծում է, որ կաշառք վերցնելու
դրդապատճառկարողէլինելընտանիքպահելուպարտավորությունը,իսկ10,9%-նէլկար-
ծումէ,ործառայությունըմատուցելուցհետոշնորհակալությունըկաշառքչիկարողհա-
մարվել։

Հարցվածների մի մասը (40,6%) որպես կոռուպցիայի մեջ ներքաշվելուց հրաժարվելու
հիմնականդրդապատճառնշել է վախը՝ «քանի որպատժվելու ռիսկը բարձր է» , մինչ-
դեռմյուսմասիհամար(44%)դապայմանավորվածէմարդկանցբարոյական,արժեքային
համակարգով,քանիորկոռուպցիանբարոյապեսընդունելիչէկամհանցագործությունէ։
Եվս13,3%-իհամարդրդապատճառկարողէլինելկոռուպցիայինվազեցմանը/վերացմանը
նպաստելը։

29Քանիորուզումենավելիլավապրել

Այլ

Քանիորպարտավորենմիմասը«վերեւ»տալ

Քանիորբոլորնենվերցնում/սովորեն

Քանիորպետքէընտանիքպահեն

Քանիործառայությունըմատուցելուցհետո՝
շնորհակալությունըկաշառքչիկարողհամարվել

Գծապատկեր 20. Պատկերացրեք պաշտոնյային կաշառք են առաջարկել, նշվածներից 
ո՞րը կլինի պաշտոնյայի կողմից կաշառքը վերցնելու հիմնական շարժառիթը:(%)

0.8

22.9

22.9

13.7

10.9
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Այսպիսով,Գլուխ3-ումիրականացվածվերլուծությունըցույցտվեց,որըստհարցվածնե-
րի37,2%-իկոռուպցիանշատմեծկամավելիշուտմեծազդեցությունունիիրենցևիրենց
շրջապատիվրա։Սակայն,հարցվածներիգրեթեմեկքառորդընշելէ,որազդեցությունն
ավելիշուտփոքրէ,իսկայնազդեցությունչունի՝հարցվածներիմեկերրորդիհամար։Հե-
տաքրքրականէ,որկանայք,երիտասարդները՝ 18-35տարեկանքաղաքացիները,բարձ-
րագույնևհետբուհականկրթությունունեցողները,Երևանքաղաքիբնակիչները,ինչպես
նաև220.000ՀՀդրամիցավելիեկամուտունեցողներըկարծումեն,որկոռուպցիանշատ
մեծ/ավելիշուտմեծազդեցությունունիիրենցշրջապատի/համայնքիվրա։

Մարդկանցթիվը,որոնքհավատացածեն,որկաշառքիդեպքերընվազելեն,2019թ.-ի
համեմատէականորեննվազելէ։Եթե2019թ.-ինհարցվածներիմոտ91%-ըգտնումէր,որ
կաշառքիդեպքերիհաճախականությունընվազելէ,ապա2020թ.-ինայդմարդկանցտո-
կոսը66.5%է։Նույնըվերաբերումէկաշառքիչափերին՝2019թ.-ին80%-իցավելին(82.4%)
կարծումէր,որկաշառքիչափերընվազելեն,այսօրնրանքկազմումենդրամոտկեսը՝
42%:

Էականէընդգծելասեկոսեների՝որպեսկոռուպցիայիմասիննշանակալիտեղեկատվա-
կանաղբյուրի, բարձրտոկոսը (23%), որն ընդամենը մոտ 4%-ովպակաս, քանԶԼՄ-ներ
ցուցանիշը։Համեմատականկարգով,էապեսաճելէհասարակականկազմակերպություն-
ներիմիջոցովտեղեկատվությանստացմանտարբերակընշածհարցվածներիբաժինը։

ԶԼՄ-ների՝որպեսկոռուպցիայիմասինտեղեկատվությանաղբյուրինկատմամբվստա-
հությանընդհանուրանկմանպայմաններումհարցվածներիմեծամասնությունընշելէ,որ
ոչմի (22,8%) լրատվամիջոցժողովրդականություն չիվայելումկոռուպցիայիմասինհա-
վաստիտեղեկությունստանալուհարցում։

Հարցվածների մի մասը (40,6%) որպես կոռուպցիայի մեջ ներքաշվելուց հրաժարվելու
հիմնականդրդապատճառնշելէվախը՝«քանիորպատժվելուռիսկըբարձրէ»,մինչդեռ
մյուսմասիհամար(44%)դապայմանավորվածէմարդկանցբարոյական,արժեքայինհա-
մակարգով,քանիորկոռուպցիանբարոյապեսընդունելիչէկամհանցագործությունէ։

40.6Քանիորպատժվելուռիսկըբարձրէ

ԴՊ

Քանիորդանրահամարբարոյապեսընդունելիչէ

Քանիորդահանցագործությունէ

Որպեսզինպաստիկոռուպցիայինվազեցմանը/վերացմանը

Այլ

Գծապատկեր 21. Կոռուպցիայի մեջ ներքաշվելուց հրաժարվելու հիմնական 
դրդապատճառները (%)

1.5

25.4

18.6

13.3

0.7
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ԳԼՈՒԽ 4. 
ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 
ԴՐԱ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ 
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 
ՏԵՂԵԿԱՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Զեկույցիայսմասումհամառոտքննարկ-
վում է հանրության շրջանումպետական
մարմինների և հասարակական կազմա-
կերպությունների հակակոռուպցիոն գոր-
ծունեության, ինչպես նաև հակակոռուպ-
ցիոն քաղաքականության մասին տեղե-
կացվածությունը։
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4.1. Պե տա կան մար մին նե րի և հա սա րա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն-
նե րի հա կա կո ռուպ ցիոն գոր ծու նեութ յան մա սին ի րա զեկ վա ծութ յու նը

Հարցվածներընշելեն,թեորոնքենՀայաստանումհակակոռուպցիոնգործունեությամբ
զբաղվողիրենցհայտնիպետականմարմիններըևհասարակականկազմակերպություն-
ները։Հարցվածների44,1%-ըհակակոռուպցիոնգործունեությամբզբաղվողոչմիպետա-
կանմարմնիևհասարակականկազմակերպությանընդհանրապեսչգիտի,20,7%-ըդժվա-
րացելէպատասխանելայդհարցին,իսկ0,3%-ը՝հրաժարվելպատասխանել(ընդհանուր
առմամբ՝ 65,1%): Հայաստանում հակակոռուպցիոնգործունեություն ծավալողպետական
մարմինների և հասարակական կազմակերպությունների մասին տեղյակ (n=671) հարց-
վածների13,6%-ըգիտիոստիկանության(2019թ.՝23,3%),12,4%-ը՝Ազգայինանվտանգութ-
յանծառայության(2019թ.՝21,8%),5.8%-ը՝ՀՀվարչապետինենթակաՊետականվերահսկո-
ղությանծառայության(2019թ.՝3,9%),4,7%-ը՝Դատախազության(2019թ.՝4,5%)մասին։Ընդ
որում,տեղեկացվածության մակարդակը ոստիկանության ևԱԱԾ-ի վերաբերյալ՝ որպես
հակակոռուպցիոնգործունեությունծավալողմարմինների,նվազելէ,մինչդեռԿԿՀ-իպա-
րագայումփոքրաճկա։Մնացածբոլորպետականմարմիններիևհասարակականկազ-
մակերպություններիհակակոռուպցիոնգործունեությանևդրամեխանիզմներիվերաբեր-
յալտեղեկացվածհարցվածներիբաժինըչիգերազանցում3%-ը:

Այսպես,ոստիկանությանհակակոռուպցիոնգործունեություննարդյունավետէգնահա-
տելվերջինիսհակակոռուպցիոնգործունեությանըտեղյակհարցվածների(n=203)13,6%-ի
գրեթե73%-ը,Ազգայինանվտանգությանծառայությանգործունեությունը(n=184)՝12,4%-ի
72,3%-ը,իսկԿոռուպցիայիկանխարգելմանհանձնաժողովինը(n=123)՝8,4%-իմիայն52%-ը։
                    

Արդյունավոտէ Անարդյունավետէ ԴՊ

Գծապատկեր 22. Հակակոռուպցիոն գործունեություն ծավալող պետական մարմիննների 
աշխատանքի արդյունավետության գնահատումն ըստ հարցվողների (%, ամբողջի մեջ)

23.6

4.3

18.7

72.9

72.3

52

23.4

29.3

Ոստիկանություն,
[n=203]

Ազգայինանվտանգությանծառայություն,
[n=184]

Կոռուպցիայիկանխարգելմանհանձնաժողով,
[n=123]

3.4
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4.2. Հակակոռուպցիոն քաղաքականության վերաբերյալ 
տեղեկացվածությունը 

Գծապատկեր23-իցերևումէ,որոչմիաջակցությանկամտեղեկատվությանկարիքչու-
նեցողներիբաժինը2019թ.-իցէապեսնվազելէ՝դառնալով43,5%-ից30,4%,այսինքն՝հա-
սարակությանմեջմոտ20%-ովավելացելէկոռուպցիայիշուրջտեղեկատվությունստա-
նալցանկացողներիքանակը:Հարցվածներինառավելշատհետաքրքրելենկոռուպցիայի
առնչությամբիրենցիրավունքներնուպարտականություններըպարզաբանողտեղեկատ-
վությունը (22,9%),տեղեկատվություննայնհաստատություններիմասին,որոնցկարելիէ
դիմելպաշտոնյաներիկոռուպցիոնվարքիդեպքում(22,8%),պետականմարմիններիթեժ
գծերիմասին (20,2%),հակակոռուպցիոնկրթականծրագրերիմասին (18,2%)ևհակակո-
ռուպցիոնօրենսդրությանևքաղաքականությանմասինտեղեկատվությունը(18,2%)։Գրե-
թե10%-ովավելացելէիրավապահմարմիններումևդատարանումանվճարներկայացուց-
չությանկամփաստաբանականծառայությանկարիքունեցողներիբաժինը։

Պետականմարմիններիթեժգծերիմասին
մանրամասնտեղեկատվություն

Կոռուպցիայիառնչությամբքաղաքացիների
իրավունքներիեւպարտականությունների

մասին

Անվճարիրավախորհրդատվություն`
կոռուպցիայիմասինբողոքըձեւակերպելու

համար

Հաստատություններիմասին,որոնցկարելի
էդիմելպաշտոնյաներիկոռուպցիոնվարքի

դեպքում

Կոռումպացվածպաշտոնյաներինպատժելու
գործընթացիեւ/կամնրանցբռնագրաված

գույքիվերաբերյալ
Անվճարներկայացուցչ.իրավապահ

մարմիններումեւդատարանում
փաստաբանականծառայ.

Հակակոռուպցիոնկրթականծրագրերիմասին

Ձեզառնչվողկոռուպցիոնդեպքիլուսաբանում

Ոչմի

Հակակոռուպցիոնօրենսդրությանեւ
քաղաքականությանմասին

Այլ

2021 2019

Գծապատկեր 23.Կոռուպցիայի հարցում անհրաժեշտ աջակցության, տեղեկատվության 
կարիքը (այո, %)

30.4

18.2

22.9

18

22.8

16.8

20.2

16.1

18.2

7.8

0.5

43.5

10.3

25.4

15.1

14.4

9.0

8.4

6.2

0.1

7.2

5.1
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Գլուխ4-ումներկայացվածհամառոտվերլուծությունըցուցտվեց,որՀարցվածների44,1%-
ըհակակոռուպցիոնգործունեությամբզբաղվողոչմիպետականմարմնիևհասարակա-
կան կազմակերպության ընդհանրապես չգիտի։ Մինևնույն ժամանակ, հասարակության
մեջմոտ20%-ովավելացելէկոռուպցիայիշուրջտեղեկատվությունստանալցանկացող-
ներիքանակը:Հարցվածներինառավելշատհետաքրքրելենկոռուպցիայիառնչությամբ
իրենցիրավունքներնուպարտականություններըպարզաբանողտեղեկատվությունը,տե-
ղեկատվություննայնհաստատություններիմասին,որոնցկարելիէդիմելպաշտոնյաների
կոռուպցիոնվարքիդեպքում,պետականմարմիններիթեժգծերիմասին,հակակոռուպ-
ցիոնկրթականծրագրերիմասինևհակակոռուպցիոնօրենսդրությանևքաղաքականութ-
յանմասինտեղեկատվությունը։
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ԳԼՈՒԽ 5. 
ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ 
ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ 
ՎԱՐՔԱԳԻԾԸ ԵՎ 
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Զեկույցիայսմասնանդրադառնումէկո-
ռուպցիոն իրավիճակներում հարցվողնե-
րիանհատականփորձառությանը,ինչպես
նաև նրանց կողմից հակակոռուպցիոն
գործունեություն իրականացնելու պատ-
րաստակամությանը։



49

5.1. Ան հա տա կան փոր ձա ռութ յու նը կո ռուպ ցիոն ի րա վի ճակ նե րում

Ստորևգծապատկեր24-իցերևումէ,որվերջին12ամիսներիընթացքումհարցվածներն
ավելիհաճախշփվելենկոմունալծառայությունների(76,7%),առողջապահականհաստա-
տությունների (74,4%), կապտրամադրող ծառայությունների (70,7%), կրթական հաստա-
տությունների(46,9%),համայնքային(42%)ևսոցիալականապահովությանծառայություն-
ների(39,5%)հետ:Այստեղկարելիէընդգծել,որհենցայսոլորտներինէլազգաբնակչութ-
յուննամենաշատնէվստահում։

 

Այո Ոչ ԴՊ/ՀՊ

Գծապատկեր 24. Վերջին 12 ամիսների ընթացքում Դուք գործ ունեցե՞լ եք հետեւյալ 
հաստատությունների հետ կամ օգտվե՞լեք հետեւյալ ծառայություններից (%)

23.2

85.9

76.9

95.2

25.5

88.5

95.4

29.1

89.5

78.4

53

90.8

80.9

57.8

91.1

82.2

60.2

93.2

83.9

76.7

13.7

22.9

4.5

74.4

11.2

22.4

3.9

70.7

10.1

21.4

46.9

8.9

18.8

72.9

42

8.4

17.5

72.9

39.5

6.3

16

72.9
72.9

Կոմունալծառայություններ

Անշարժգույքիգրանցման(կադաստրի)ծառայություններ

Բժշկականսոցիալականփորձաքննությանծառայություններ

Քաղաքաշինականծառայություններ

Առողջապահականհաստատություններ

Հարկադիրկատարմանծառայություն

Ճանապարհայինոստիկանությանծառայություններ

Պետականգնումներ

Կապիծառայություններ

Նախընտրականքարոզարշավ

Լրատվականծառայություններ

Մաքսայինծառայություն

Կրթականհաստատություններ

Հարկայինծառայություն

Զինվորականծառայություն(բանակ)

Իրավաբանականանձանցկազմակերպություններիգրանցում

Համայնքայինծառայություններ

Ոստիկանությանծառայություններ,բացիՃՈ-ից

Անձնագրա-հրավիրային(վիզայի)ծառայություններ

Լիցենզավորմանեւհավատարմագրմանծառայություններ

Սոցիալականապահովությանծառայություններ

Քաղաքացիականկացությանակտերիգրանցմանծառայություն

Նոտարականծառայություն

Քրեակատարողականծառայություններ(հիմնարկներ)

Բնականռեսուրսներիշահագործմանթույլտվ.տրամ.

0.1

0.4

0.4

0.1

0.1

0.1

0.7

0.2

0.2

0.2

0.2

0.5
0.5

0.3

0.3
0.3

0.3

0.3

0.3

77.6

96.3
96.43.4 0.2
96.73.2

3.2

0.1
97.3
97.8

0.4
0.4

2.3
1.8
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Համեմատելով Գծապատկեր 24-ումտարբեր հաստատությունների/ ծառայությունների
հետառնչվածևԳծապատկեր25-ումնրանցհավելյալվճարտվածհարցվածներիբաժի-
նը՝տեսնումենք,որորոշծառայություններիդեպքումվերջիներկուտարիներիընթացքում
իրականացվածբարեփոխումներըփոքր-ինչօգնելեննվազեցնելկոռուպցիոնռիսկերը,
մինչդեռորոշներիհամարհակառակպատկերնէ։Այսպես,Մաքսայինծառայությանհաս-
տատություններդիմածներիգրեթե23%-ըհավելյալվճարէտվել(տե՛սգծապատկեր25)4։
Բարելավվելէպատկերընոտարականծառայություններում՝5,9%-իցնվազելովմինչև2,1%,
անշարժգույքիկադաստրում՝3,3%-իցդառնալով1,9%:

4.Հարցազրուցավարներիվերապատրաստմանընթացքումտեղեկացվելէ,որխոսքըգնումէոչպաշտոնականհավելյալվճարներիմասին,
սակայնսաչինշանակում,որհարցվողներըորպեսհավելյալվճարչէինկարողընկալելօրենքովսահմանվածվճարովիծառայությունները,
օրինակԴԱՀԿ-ումևմաքսայինծառայությունում։

Բժշկ.սոց.փորձաքննություն

Առողջապահություն

Նոտարականծառայություն

ԴԱՀԿ

Զինվորականծառայություն

Կրթականհաստատություններ

Ճանապարհայինոստիկանության
ծառայություններ

Անշարժգույքիկադաստր

Մաքսայինծառայություն

Հարկայինծառայություն

Սոցիալականապահովություն

Կոմունալծառայություններ

Համայնքայինծառայություններ

Կապ

Անձնագրա-հրավիրայինծառայություններ

2021 2019

Գծապատկեր 25. Ստիպված եղե՞լ եք հավելյալ վճար տալ կամ ստանալ (այո, %)

22.9

4.4

7.3

2.1

7.1

2.1

5.2

2.1

5

1.9

1.5

1.5

1.3

0.7

0.4

2.5

2.8

7.6

5.9

4.2

2.9

3.1

2.3

1.2

1.1

0.6

0.4

0.3

5.5

3.3
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5.2. Հակակոռուպցիոն հնարավոր անհատական գործողությունները 

Հարցվածներիկեսիցավելին (51,1%) չիհայտնիհամապատասխանմարմիններին,եթե
անձամբառնչվիկոռուպցիայիհետ,40,9%-ըկհայտնիհամապատասխանմարմիններին
(տե՛սգծապատկեր26)։

Պաշտոնյաների կոռուպցիոն վարքագծի մասին տեղեկացնելու համար դրական պա-
տասխանտվածներիգրեթեկեսը(46.8%)նշելէ,որկդիմիոստիկանություն,մոտ5%-ը՝ՀՀ
վարչապետին, տվյալ պաշտոնյայի վերադասին (4,2%) և ոլորտային նախարարին կամ
տվյալմարմնիվերադասին(4%)(տե՛սԳծապատկեր27):2019թ.-իցմոտ6%-ովնվազելէ
այնհարցվածներիբաժինը,որոնքհակվածենդիմելուՀՀվարչապետին,և,ընդհակառա-
կը,շուրջ27%-ովավելացելէոստիկանությունդիմելուպատրաստհարցվածներիբաժինը։
Մյուսհաստատություններիպարագայումէականփոփոխություններչկան։

Հարցվածներիկարծիքով՝կոռուպցիոնդեպքերիմասինչհայտնելուհիմնականպատճա-
ռըշարունակումէմնալհասարակությանքննադատությաննարժանանալուվախը,քանի
որկոռուպցիոնդեպքերիմասինհայտնելըկամազդարարելըհարցվածներիգրեթե57%-ի
կարծիքովպախարակելիէ (տե՛սԳծապատկեր28)։Այնուամենայնիվ, 2019թ. համեմատ՝
նմանկարծիքկիսողներիքանակըգրեթե20%-ովպակասելէ։Չհայտնելուայլպատճառ-
ներիթվումհարցվածներիմեկերրորդիցավելին(36,6%)նշելէվախը,որկպատժվեն,օրի-
նակ՝աշխատանքիցկհեռացվեն,պատասխանատվությանկենթարկվեն«սուտ»մատնութ-
յանհամար։Մոտ27,4%-ըմտավախությունունի,որնույնիսկկոռուպցիայիմասինհայտ-
նելուցհետոոչմիքայլչիձեռնարկվի,իսկգրեթե13%-ըկարծումէ,որկարիքչկակոռուպ-
ցիայիմասինհայտնել,եթեայնանձամբքոշահերինչիառնչվում։

40.9
51.1

70.8 3

Ոչ Այո ԴՊ ՀՊ

Գծապատկեր 26. Եթե անձամբ 
առնչվեք կոռուպցիայի հետ, այդ 

մասին կհայտնե՞ք համապատասխան 
մարմիններին (%)
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5.2019թվականիհարցման38-րդևand39-րդհարցըև2019թվականիհարցման37-րդհարցըվերլուծվածենմիասին

46.8

Գծապատկեր 27. Ո՞ր հաստատություն կդիմեիք՝ պաշտոնյաների կոռուպցիոն 
վարքագծի մասին տեղեկացնելու համար (այո, %) 5

Տվյալպաշտոնյայիվերադասին

Այլ

Դատախազությանը

ՀՀՎարչապետին

Դատարանին

Թեժգիծ(հստակչէ՝որին)

Ոլորտայիննախարարինկամտվյալմարմնի
ղեկավարին

ԱԱԾ

Ոստիկանությանը

Մարդուիրավունքներիպաշտպանի
գրասենյակին

Հատուկքննչականծառայությանը

Տվյալմարմնիբարեվարքությանհարցերով
պատասխանատուներին

 

Կոռուպցիայիդեմպայքարիխորհրդին/
հակակոռուպցիոնխորհրդին

Ազդարարմանանանունհարթակ
(www.azdararir.am)

Պետականվերահսկողությանծառայությանը
(ՊՎԾ)

ՀՀՆախագահին

Հակակոռուպցիոնգործունեությամբզբաղվող
ՀԿ-երին

Ձերտարածքիպատգամավորին

ԿոռուպցիոնդեպքերլուսաբանողԶԼՄ-ներին

Լրատվամիջոցնե

2021 2019

3.7

10.9

2.9

4.7

1.9

4.2

1.8

4.0

1.8

1.6

0.6

1.5

1.5

1.3

0.1

0.8

0.1

19.3

4.9

0.9

2.0

10.9

2.8

3.5

1.7

0.5

0.3
0.3
0.2
0.2

0.2

0.5

1.0

0.5

0.6

1.9

1.9

4.0

1.2
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 Հարցվածների51,1%-ին, որոնքկարծիքէինհայտնել, թեկոռուպցիայի հետառնչվելիս
չենդիմիհամապատասխանմարմիններին (տե՛սԳծապատկեր26),առաջարկվելէնշել
պատճառը (տե՛սԳծապատկեր29)։Նրանցմեկհինգերորդիցավելին (21,9%) կարծումէ,
որանիմաստէ,20,1%-ըվախենումէհետևանքներից,իսկմոտ13%-ըչիվստահումպատ-
կանմարմիններին։Տաստոկոսից(10%)-իցպակասէայնհարցվածներիբաժինը,որոնք
կարծումեն,թեկոռուպցիանդժվարապացուցելիէ(7%),ժամանակչունեն(6,4%),վճարելը
կամնվերտալըտարածվածերևույթէ,հետևաբար՝ինչո՞ւդիմի(5,2%)։Այլտարբերակնե-
րիթվում(n=87,11,2%)հարցվածներընշելեն,որդահամարվումէ«գործ»տալ,չենուզում
խառնվել՝ավելորդքաշքշուկներից,գլխացավանքներիցխուսափելուհամար,ինչպեսնաև
կարծումեն,որինքնուրույնկլուծենխնդիրը։

74.6
Մերհասարակությունումկոռուպցիայիմասինհայտնելը

քննադատվումէկամհամարվումէ«գործտալ»

Հայտնելըդժվարէեւժամանակատար

Ըմբռնումովենվերաբերումկոռուպցիոնդեպքերին,
քանիորդրամասնակիցներնայդքայլինդիմումեն

հիմնականումկարիքիցդրդված

Կոռուպցիայիմասինհայտնողինկպատժեն,օրինակ՝
աշխատանքիցկհեռացնեն,պատասխանատվության

կենթարկեն«սուտ»մատնությանհամար

Նույնիսկկոռուպցիայիմասինհայտնելուցհետոոչմի
քայլչիձեռնարկվի

Կարիքչկակոռուպցիայիմասինհայտնել,եթեայն
անձամբքոշահերինչիառնչվում

Հայտնելուգործընթացներինծանոթչեն

2021 2019

Գծապատկեր 28. Որո՞նք են կոռուպցիոն դեպքերի մասին չհայտնելու պատճառները 
(այո, %)

56.7

9.4

4.7

36.6

27.4

12.7

10.6

48.2

33.1

58.3

43.8

42.4

52.4
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5.3. Հակակոռուպցիոն անհատական վարքագծի ընկալումները

Հարցվածներիգրեթեկեսըպատրաստէմասնակցել/ներգրավվելկոռուպցիաննվազեց-
նելուգործողություններում։Ընդորում,այդպիսիցանկությունհայտնելենավելիշատգյու-
ղականբնակավայրերումապրողները,ինչպեսնաև18-35տարեկանանձինք:

21.9Չեմկարծում,որկօգնեն/անիմաստէ

Ժամանակչունեմ

Վախենումեմհետեւանքներից

Վճարելըկամնվերտալըտարածվածերեւույթէ,
ինչու՞պետքէեսդիմեմ

Չեմվստահում

Ուրիշներըկդիմեն

Այլ(նշեք)

Չգիտեմումեւինչպեսդիմել

Դժվարապացուցելիէ

Նրանքեւսկոռումպացվածեն

Գծապատկեր 29. Ինչու՞չեք դիմի (%, n=T76)

6.4

20.1

5.2

13.4

3.2

11.2

3.2

7.0

1.5

47.5
49.1

3.4 0.1

Ոչ Այո ԴՊ ՀՊ

Գծապատկեր 30 .Պատրա՞ստեք/
ցանկանու՞մ եք մասնակցել/

ներգրավվել կոռուպցիան նվազեցնելու 
գործողություններում (%)
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Որպեսկոնկրետքայլհարցվողներիմոտ36,6%-ըպատրաստէխուսափելհանրայինծա-
ռայություններիհամարկաշառքտալուց,իսկ14,3%-ը՝խոսելազգականներիևընկերների
հետկոռուպցիայիանընդունելիլինելումասին,ինչպեսնաևհայտնելպատկանմարմիննե-
րին(12,3%)(տե՛սԳծապատկեր31):Ընդհանուրառմամբ,2019թ.համեմատէապեսնվազել
էայնհարցվածներիբաժինը,որոնքպատրաստէինխուսափելհանրայինծառայություն-
ներիհամարկաշառքտալուց(12,5%-ով),հրաժարվելպաշտոնյաներինկամնրանցբարե-
կամներին «լավություն»անելուց (10,5%-ով), ընտրել հակակոռուպցիոնիմաստովվստա-
հություններշնչողկուսակցությունների/դաշինքների(9,6%-ով)։

Բացինշվածտարբերակներից,հարցվածների11%-ըպատրաստակամությունէհայտնել
մասնակցելհանրությանկողմիցվերահսկողությանմիջոցառումներին,2,3%-ը՝ներգրավ-
վելհակակոռուպցիոնՀԿ-ներիաշխատանքներում։

6.2019թվականիհարցման44-րդ,44-իահարցըև2019թվականիհարցման35-րդհարցըվերլուծվածենմիասին։

59.1
Խուսափելհանրայինծառայությունների 

համարկաշառքտալուց

Մասնակցելեւաջակցելհակակոռուպցիոնգիտելիքի
տարածմանըեւկրթականարշավներին

Ընտրելհակակոռուպցիոնիմաստովվստահություն
ներշնչողկուսակցությունների/դաշինքների

Մասնակցելհակակոռուպցիոնստորագրահավաքների/
միջոցառումների/ցույցերի

Հայտնելհեռուստառադիոհաղորդումներինկամ
սոցիալականմեդիաներին

Խոսելազգականներինեւընկերներիսհետ
կոռուպցիայիանընդունելիլինելումասին

Հայտնել(ազդարարել)պատկանմարմիններին

Հրաժարվելպաշտոնյաներինկամնրանց
բարեկամներին«լավություն»անելուց

Հայտնելպետականմարմիններիթեժգծերիմիջոցով

Բոյկոտելկոռումպացվածբիզնեսը

2021 2019

Գծապատկեր 31. Հակակոռուպցիոն գործողությունների մասնակցություն ապագայում 
(այո, %)6

36.6

4.0

1.2
10.8

2.9

0.9
1.2

14.3

12.3

8.6

8.0

1.5
3.8

5.6

2.2

11.7

9.5

19.1

10.1



56

Հարցին, թե ինչու չեն ցանկանում ներգրավվել կոռուպցիան նվազեցնելու գործողութ-
յուններում, հարցվածների 47,5%-ը  (n=722) մտավախություն է հայտնել, որ սովորական
մարդիկոչինչչենկարողանելկոռուպցիաննվազեցնելուհամար,20,1%-ընշելէայլտար-
բերակներ,9,7%-ըմտավախությունունի,որայնկարողէիրենցհամարբացասականհետ-
ևանքներունենալ,ավելիքիչտոկոսնայնկարծիքինէ,որկոռուպցիանիրենցոչմիվնաս
չիտալիս(9%)։Հարցվածներիպատասխաններիմեջվիճակագրորեննշանակալիտարբե-
րությունկակախվածտարիքիցևկրթամակարդակից.«սովորականմարդիկոչինչչենկա-
րողանելկոռուպցիաննվազեցնելուհամար»տարբերակնընտրածներիմեջգերակշռում
են36-իցբարձրտարիքիքաղաքացիները:Ավելիտարեցևավելիցածրկրթամակարդակ
ունեցողքաղաքացիներնավելի հակվածենմտածել, որսովորականմարդիկոչինչ չեն
կարողանելկառուպցիաննվազեցնելուհամար։

Հետաքրքրականէստորևխաչաձևաղյուսակներումտեսնել,թեմարդկանցկարծիքով
առհասարակՀայաստանումորքանովէհնարավորնվազեցնելկոռուպցիան,ևեթեհնա-
րավորչէ,ապաինչու(տե՛սԱղյուսակ6ևԱղյուսակ7)։

Գծապատկեր 32. Հակակոռուպցիոն գործողություններին մասնակցելուց 
հրաժարվելու պատճառները (%)

Սովորականմարդիկոչինչչենկարողանել
կոռուպցիաննվազեցնելուհամար

Կոռուպցիանինձոչմիվնասչիտալիս

Այլ

ԴՊ/ՀՊ

Այնկարողէինձհամարբացասական
հետեւանքներունենալ

Ըմբռնումովեմմոտենումկոռուպցիոնդեպքերին,
քանիորմարդիկդրանդիմումենկարիքիցելնելով

47.5

9.0

20.1

8.4

9.7

5.3
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Աղյուսակ 6. Հակակոռուպցիոն գործողություններին մասնակցելուց հրաժարվելու պատճառն 
ըստ հարցվածների Հայաստանում կոռուպցիան առհասարակ նվազեցնելու վերաբերյալ 
ունեցած կարծիքի (%) (%)

Սովորական 
մարդիկ 
ոչինչ չեն 
կարող անել 
կոռուպցիան 
նվազեցնելու 
համար                 
[n = 343]

Այն կարող է 
ինձ համար 
բացասական 
հետևանքներ 
ունենալ  
[n = 70]

Ըմբռնումով 
եմ մոտենում 
կոռուպցիոն 
դեպքերին, 
քանի որ 
մարդիկ 
դրան դիմում 
են կարիքից 
դրդված 
 [n = 38]

Կոռուպցիան 
ինձ ոչ մի 
վնաս չի 
տալիս  
[n = 65]

Այլ 
[n = 145]

ԴՊ  
[n = 55]

ՀՊ  
[n = 6]

Ընդհանրապեսչի
կարողնվազեցվել 30,3 30 28,9 36,9 18,6 20 16,7

Հնարավորէ
նվազեցնելմիայն
մասամբ

36,7 40 52,6 36,9 42,8 36,4 66,7

Հնարավոր
էականորեն
նվազեցնել

17,8 18,6 10,5 9,2 26,2 14,5 0

Հնարավորէ
ամբողջովին
վերացնել

12,8 10 5,3 12,3 12,4 21,8 16,7

ԴՊ 2,3 1,4 2,6 4,6 0 7,3 0

Աղյուսակ6-իցերևումէ,որհարցվածներնառհասարակհակվածենկարծելու,որսո-
վորական մարդիկ ոչինչ չեն կարողանել, որովհետև ի սկզբանե ունենայն կանխակալ
կարծիքը,որկոռուպցիանՀայաստանումհնարավորէնվազեցնելմիայնմասամբ(36,7%)
կամայնընդհանրապեսհնարավորչէնվազեցնել (30,3%):Նույնպատկերնէնաևբոլոր
այնհարցվածներիպարագայում,որոնքհակակոռուպցիոնգործողություններինմասնակ-
ցելուց հրաժարվելը հիմնավորվում ենայնտեսակետով, որայն կարողէ իրենցհամար
բացասականհետևանքներունենալ (40%և30%,համապատասխանաբար), ըմբռնումով
ենմոտենումկոռուպցիոնդեպքերին,քանիորմարդիկդրանդիմումենկարիքիցդրդված
(52,6%և28,9%,համապատասխանաբար)։Մինչդեռ,այլպատճառներովհակակոռուպցիոն
գործողություններին մասնակցելուն պատրաստակամություն չհայտնածների մեջ փոքր-
ինչավելանումէայնլավատեսներիբաժինը,որոնքկարծումեն,որկոռուպցիանՀայաս-
տանում,այնուամենայնիվ,հնարավորէէականորեննվազեցնել(26,2%)։

Կարևորէհասկանալ,թե,մարդիկինչուենհակվածկարծելու,որսովորականմարդիկ
ոչինչչենկարողանելկոռուպցիաննվազեցնելուհարցում։Ներքևումպատկերվածաղյու-
սակ7-իցերևումէ,որպատճառներնավելիսոցիալ-հոգեբանական,սոցիալ-մշակութային
են.հարցվածներըհակվածենհիմնականումկարծելու,որպատճառնազգայինմտածե-
լակերպնէումշակույթը(20,4%),մարդիկդրանսովորեն(10,4%),կամպատճառըմարդ-
կանցհոգեբանություննէ՝ձգտումենփողիկամիշխանության։Հակակոռուպցիոնգործո-
ղություններինմասնակցելուցհրաժարվողհարցվածներիցնրանք,որոնքկարծումէին,որ
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այն կարող է իրենց համար բացասական հետևանքներ ունենալ, որպես Հայաստանում
կոռուպցիաննվազեցնելուանհնարարինությունտեսնումեննաևերկրումտիրողսոցիալ-
տնտեսականվատվիճակը(9,7%)։Կոռուպցիայիհանդեպանտարբերքաղաքացիներըհա-
մարումեն,որայնեկելէհինժամանակներիցուարմատավորվել(10,4%):

Աղյուսակ 7. Հակակոռուպցիոն գործողություններին մասնակցելուց հրաժարվելու պատճառը (%)

Սովորական
մարդիկ
ոչինչչեն
կարողանել
կոռուպցիան
նվազեցնելու
համար
[n=230]

Այնկարողէ
ինձհամար
բացասական
հետևանքներ
ունենալ
[n=49]

Ըմբռնումով
եմմոտենում
կոռուպցիոն
դեպքերին,քանի
որմարդիկ
դրանդիմումեն
կարիքիցդրդված
[n=31]

Կոռուպցիան
ինձոչմի
վնասչի
տալիս
[n=48]

Այլ
[n=89]

ԴՊ/ՀՊ
[n=36]

Ազգայինմտածելակերպըև
մշակույթը 20,4 28,6 29 12,5 16,9 12,9

Մարդիկսովորեն 10,4 12,2 9,7 10,4 4,5 36,1

Մարդկանցհոգեբանությունը/
ագահեն,ձգտումենփողի/
իշխանության

9,1 2 16,1 12,5 11,2 6,5

Նախկինիշխանություններիցէ
եկելևարմատավորվել,նրանքդեռ
կանպետականհամակարգում

1,7 4,1 0 0 3,4 0

Երկրումվիճակըանկայունէև
անորոշ 0,9 0 0 0 0 0

Օրենքներըևվերահսկողության
մեխանիզմներըչենգործում 7 8,2 6,5 4,2 4,5 3,2

Ամբողջաշխարհումէտարածված
ևհնարավորչէհաղթահարել 7 8,2 6,5 4,2 4,5 3,2

Փոքրազգենք,ԽԾԲ-նշատ
տարածվածէ 0,9 4,1 0 0 1,1 0

Մարդկանցկրթությանև
գիտակցությանմակարդակըցածր
է

0,9 4,1 3,2 0 2,2 3,2

Կլանների/օլիգարխների
առկայություն 0 0 0 0 1,1 3,2

Հնարավորությունէտալիս
խնդիրներըարագլուծել 1,7 2 3,2 0 1,1 0

Անհրաժեշտէսերնդափոխություն/
երկարժամանակէպետք 1,7 2 2 4,2 3,3 6,5
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Ռուսաստանիցկախվածությունկա 0,4 0 0 2,1 0 3,2

Ազգըմիասնականչէ 1,3 0 3,2 0 0 20

Սոցիալ-տնտեսականվատվիճակ 2,6 4,1 9,7 6,3 7,9 29,7

Սովետականժամանակներիցեկել
ուարմատավորվելէ 0,4 0 0 0 1,1 0

Հինժամանակներիցեկելու
արմատավորվելէ 7,4 2 6,5 10,4 4,5 0

Ներկաիշխանությունները,
պաշտոնյաներըկոռումպացված
են

7,4 0 0 4,2 2,2 3,2

Այնքանշատէտարածված,որ
անհնարէվերացնել 1,7 0 0 0 0 0

Յուրաքանչյուրմարդինքըպետքէ
փոխվի,կախվածէմարդկանցից 0,4 4,1 0 0 2,2 0

Եթեմինչևհիմահնարավորչի
եղել,այլևսհնարավորչիլինի/
չափազանցդժվարէ

0,4 0 3,2 0 1,1 0

ԴՊ 7 8,2 6,5 16,7 9 16,1

ՀՊ 1,3 0 0 0 0 0

Հետաքրքիրէհասկանալնաև,թեհարցվածներնանցյալումինչպիսիմասնակցություն
ենունեցելհակակոռուպցիոնգործողություններինևհամեմատելստացվածարդյունքները
2019թ.հետազոտությանարդյունքներիհետ։

Գծապատկեր33-իցերևումէ,որինչպեսև2019թվականին,այսօրէլբնակչությանկող-
միցհակակոռուպցիոնգործողություններինմասնակցությունըհիմանականումտեղիէու-
նենումհանրայինծառայություններիհամարկաշառքտալուցխուսափելու(50,9%),իրենց
ազգականներիևընկերներիհետկոռուպցիայիանընդունելիլինելումասինխոսելու(31,3%)
և/կամպաշտոնյաներինկամնրանցբարեկամներին«լավություն»անելուցհրաժարվելու
(30,7%)միջոցով:Հատկանշականէդրականառաջընթացըայսգործընթացում՝բնակչութ-
յանառավելակտիվներգրավվածությանառումով։

Եթե համեմատական տանենք բոլոր այն հակակոռուպցիոն գործողությունների հետ,
որոնքմարդիկպատրաստենիրականացնելապագայումևիրականացրելենանցյալում,
ապակառանձնանահասարակությանմի լայնշերտ,որը,անկախամենինչից,պայքա-
րումէՀայաստանումկոռուպցիոնտարբերերևույթներիդեմ,ևպատրաստէշարունակել
այդպայքարը՝իրականացնելովտարաբնույթհակակոռուպցիոնգործողություններ (տե՛ս
Աղյուսակ8)։Բոլորնրանք,ովքերխուսափելենհանրայինծառայություններիհամարկա-
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շառքտալուց,պատրաստ են մեծ մասամբ ընտրել հակակոռուպցիոն իմաստով վստա-
հություններշնչողկուսակցությունների(77,8%)։Նրանք,ովքերանցյալումխոսելենիրենց
ազգականներիևընկերներիհետկոռուպցիայիանընդունելիլինելումասին,պատրաստ
ենհայտնելկոռուպցիոնդեպքերիմասինհեռուստահաղորդումներինկամսոցիալական
մեդիայիմիջոցներին(71,4%)։Նրանք,ովքերհրաժարվելենպաշտոնյաներինկամնրանց
բարեկամներին«լավություն»անելուց,ապագայումմեծամասամբպատրաստենընտրել
հակակոռուպցիոնիմաստովվստահություններշնչողկուսակցությունների/դաշինքների/
պատգամավորների(55,6%)։Նրանք,որոնքանցյալումընտրելենհակակոռուպցիոնիմաս-
տովվստահություններշնչողկուսակցությունների,ապագայումպատրաստենմեծամա-
սամբմասնակցելհակակոռուպցիոնստորագրահավաքների/միջոցառումների/ցույցերի
(31,8%)ևայլն։

46.8
Խուսափելեմհանրայինծառայություններիհամար

կաշառքտալուց

Մասնակցելեմհակակոռուպցիոն
ստորագրահավաքներիմիջոցառումների/ցույցերի

Մասնակցելեւաջակցելեմհակակոռուպցիոն
գիտելիքիտարածմանըեւկրթականարշավներին

Հայտնել(ազդարարելեմպատկանմարմիններին

Հայտնելեմհեռուստառադիոհաղորդումներինկամ
սոցիալականմեդիաներին

Խոսելեմազգականներինեւընկերներիսհետ
կոռուպցիայիանընդունելիլինելումասին

Հրաժարվելեմպաշտոնյաներինկամնրանց
բարեկամներին«լավություն»անելուց

Ընտրելեմարդարկուսակցություններին/դաշինքներին
պատգամավորներին

Հայտնելեմպետականմարմինների
թեժգծերիմիջոցով

Բոյկոտելեմկոռումպացվածբիզնեսը

2021 2019

Գծապատկեր 33. Հակակոռուպցիոն գործողություններին մասնակցությունն անցյալում 
նախորդ հետազոտության արդյունքների համեմատ (այո, %)

50.9

3.4

1.9
1.5

3.1

31.3

30.7

10.5

5.7

2.9
1.6

1.1

1.0

9.4

9.4

6.7

0.8

0.9
0.1



Աղյուսակ 8. Կապն անցյալում ունեցած հակակոռուպցիոն գործողություններին մասնակցության և 
պատրաստակամություննապագայում իրականացվող նմանատիպ գործողությունների մասնակցության միջև  (%)

Պահպանել
կարգըև
հետևել
օրենքներին
[n=346]

Խուսափել
հանրային
ծառ.համար
կաշառք
տալուց
[n=273]

Խոսելազգ.և
ընկեր.հետ
կոռուպցիայի
անընդունելի
լինելու
մասին
[n=107]

Հրաժարվել
պաշտոն.
կամնրանց
բարեկամ.
«լավություն»
անելուց
[n=64]

Ընտրել
հակակոռ.
իմաստով
վստահ.
ներշնչող
կուսակց.
[n=9]

Հայտնել
պետական
մարմին.
թեժգծերի
միջոցով
[n=60]

Մասնակցել
հակակո-
ռուպցիոն
ստորագր./
միջոցառ./
ցույցերի
[n=22]

Հայտնել
(ազդարարել)
պատկան
մարմին- 
ներին[n=
92]

Բոյկոտել
կոռումպ.
բիզնեսը
[n=11]

Մասնակցել
հակակոռ.
գիտելիքի
տարածմանը
ևկրթ.
արշավներին
[n=30]

Հայտնել 
հեռուս- 
տառադ. 
հաղոր-
դումներին 
կամ
սոցիալական
մեդիաներին
[n=7]

Խուսափելեմ
հանր.ծառ.համար
կաշառքտալուց

60,7 66,3 70,1 64,1 77,8 50 59,1 58,7 63,6 60 42,9

Խոսելեմազգ.
ևընկեր.հետ
կոռուպցիայի
անընդ.լինելու
մասին

37,6 37,7 58,9 39,1 44,4 50 31,8 47,8 36,4 36,7 71,4

Հրաժարվելեմ
պաշտոն.կամ
նրանցբարեկ.
«լավություն»
անելուց

36,7 38,1 32,7 39,1 55,6 31,7 27,3 35,9 45,5 33,3 14,3

Ընտրելեմ
հակակոռ.իմ.
վստահ.ներշնչ.
կուսակց.

11,6 11,7 12,1 18,8 11,1 26,7 31,8 15,2 0 20 28,6

Հայտնելեմպետ.
մարմին.թեժգծերի
միջ.

6,4 7,7 3,7 7,8 0 16,7 4,5 15,2 9,1 0 14,3

Հայտնելեմ
(ազդ.)պատկան
մարմիններին

3,8 5,1 1,9 7,8 11,1 13,3 0 9,8 9,1 3,3 0

Բոյկոտելեմկոռ.
բիզնեսը 3,5 4,4 8,4 7,8 0 5 9,1 2,2 0 6,7 0

Մասն.ևաջակցել
եմհակակոռ.գիտ.
տարածմանըև
կրթ.արշավ.

3,5 2,9 4,7 9,4 11,1 6,7 9,1 3,3 0 3,3 0

Հայտնելեմ
հեռուստառ.հաղ.
կամսոց.մեդ.

0,9 1,8 0 4,7 0 5 0 3,3 0 0 14,3
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Բոլորնրանք,ովքերանցյալումկոռուպցիայիմասինհայտնելենպետականմարմիննե-
րինթեժգծերիմիջոցով,ապագայումէլմեծմասամբպատրաստենիրականացնելնույն
հակակոռուպցիոնգործողությունը (16,7%):Նույնպատկերնունենքհեռուստառադիոհա-
ղորդումներիկամսոցիալականմեդիայիմիջոցովբարձրաձայնելուպարագայում(14,3%):
Հետաքրքիրէ,որբոլորնրանք,ովքերանցյալումբոյկոտելենկոռումպացվածբիզնեսը,
ապագայում ընդհանրապես ցանկություն չունեն նույնն անելու (0%), իսկ նրանք, ովքեր
մասնակցելևաջակցելենհակակոռուպցիոնգիտելիքիտարածմանըևկրթականարշավ-
ներին,ապագայումգրեթեպատրաստչենդաանել(3,3%),այլմեծմասամբպատրաստեն
մասնակցելհակակոռուպցիոնստորագրահավաքների/միջոցառումների/ցույցերի(9,1%)
ևընտրելհակակոռուպցիոնիմաստովվստահություններշնչողկուսակցությունների(11,1%):

Հարցին,թեարդյոքվերջին12ամիսներիընթացքումԴուքկամՁերտնայինտնտեսութ-
յանանդամներիցորևէմեկըհայտնելէորևէպաշտոնյայիկողմիցկոռուպցիոներևույթի
մասին,հարցվածներիմիայն1,7%-նէտվելդրականպատասխան(հայտնածներիբաժինը
2019թ.-իհետհամեմատգրեթեչիփոխվել),ընդորում՝նրանց18,5%-նառաջինհերթինայդ
մասինհայտնելէոլորտայիննախարարինկամտվյալմարմնիղեկավարին՝իտարբերութ-
յուն2019թ.-ի,երբգեռակշռումէինՀՀվարչապետինուղղվածդիմումները (26.2%)։Նվա-
զելէնաևոստիկանությաննուղղվածդիմումներիբաժինը։Եթենախկինումայն17,3%էր,
ապաայժմկազմումէ7,9%:Այդուհանդերձ,քաղաքացիներիկարծիքովոստիկանությունն
այնհիմնականհաստատություննէ,որինքաղաքացիներըկդիմեին՝պաշտոնյաներիկո-
ռուպցիոնվարքագծիմասինտեղեկացնելուհամար։

Վերլուծության ընթացքում դիտարկվել է նաև, թե որքանո՞վ են իրենցպաշտպանված
զգացելբոլորայնհարցվածները,որոնքկոռուպցիոնդեպքիմասինհայտնելենայսկամ
այնպատկանմարմնին,որքանո՞վենձեռնարկվածհակակոռուպցիոնգործողությունները
բավարարել հայտնողին,և բավարարվածև չբավարարված լինելու դեպքում՝ որո՞նք են
դրանցպատճառները,ևհամեմատելստացվածպատկերը2019թ.հարցմանարդյունքնե-
րիհետ։

Աղյուսակ 9. Որքանո՞վ եք Ձեզ պաշտպանված զգացել, երբ հայտնել եք կոռուպցիոն 
երևույթի կամ դեպքի մասին  (%) (n = 26) 

2021 2019

Լիովին պաշտպանված 39 45

Ավելի շուտ պաշտպանված 15 17

Ավելի շուտ չպաշտպանված 23 9

Բոլորովին չպաշտպանված 23 29
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Եթեհամեմատենքնախորդհարցմանարդյունքներիհետ,ապաաղյուսակ9-իցերևում
է,որ8%-ովնվազելէիրենցպաշտպանվածզգացածներիբաժինը(2019թ.-ինայնկազմել
է62%,իսկ2021թ.-ին՝54%)։Ճշգրտողհարցին,թեինչտեղիունեցավկոռուպցիոնդեպքի
մասինհաղորդելուցհետո,հարցվածների50%-ըհայտնելէ,որորևէքայլչիձեռնարկվել,և
միայն15%-իդեպքումէխնդիրըոչֆորմալկերպովլուծվել.նրանքհետենստացելիրենց
գումարը։

Աղյուսակ 10. Որքանո՞վ եք բավարարված այն գործողություններից, որ ձեռնարկվել են 
կոռուպցիոն երևույթի մասին տեղեկություններ ներկայացնելու արդյունքում (%) (n = 26)

Պետական պաշտոնյայի դեմ հարուցվել է պաշտոնական ընթացակարգ 7,7

Խնդիրը ոչ ֆորմալ կերպով լուծվեց, և Ձեզ վերադարձրեցին գումարը 15,4

Ձեզ խորհուրդ են տվել չշարունակել հաղորդման գործընթացը 3,8

Ձեր հաղորդման հետ կապված քայլեր չեն ձեռնարկվել 50,0

Դուք կրել եք միջադեպի մասին հաղորդելու բացասական հետևանքները 7,7

Այլ 15,4

Աղյուսակ 11. Որքանո՞վ եք բավարարված այն գործողություններից, որ ձեռնարկվել են 
կոռուպցիոն երևույթի մասին տեղեկություններ ներկայացնելու արդյունքում (%) (n = 26)

2021 2019

Լիովին բավարարված եմ 15,4 34,8

Ավելի շուտ բավարարված եմ 26,9 7,5

Ավելի շուտ բավարարված չեմ 15,4 17,8

Բոլորովին բավարարված չեմ 38,5 39,8

Որպեսբավարարվածչլինելուպատճառ՝պատասխանողների50%-ը(n=14)նշելէ,որ
հարցըլուծումչիստացել,35,7%-ըպատասխանելէ,որձևականմոտեցումէցուցաբերվել,
իսկըստ14,3%-ի՝կոռուպցիոներևույթիկամդեպքիմասինտեղեկությունհայտնելուցհետո
բացասականհետևանքներենառաջացելիրենցմտերիմներիհամարկամառաջացելէ
ավելիմեծկոռուպցիա։

Եվ,վերջապես,այնհարցին,թեովքերենպատասխանատվությունկրումՀայաստանում
կոռուպցիայիդեմպայքարիհամար,հարցվածների7,8%-ըկա՛մդժվարացելէպատաս-
խանել,կա՛մհրաժարվելէպատասխանել։Հարցվածներիկեսիցավելին(54%)ընտրելէ
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«կառավարությունըկամիշխողքաղաքականուժը»տարբերակը,գրեթե16%-ըհամարում
է, որպատասխանատվությունկրումենհակակոռուպցիոնմարմինները,և 15%-ըմիայն
կարծումէ,որկոռուպցիոներևույթներիհամարպատասխանատունբոլորնեն(տե՛սԳծա-
պատկեր34)։

Գլուխ5-ումմանրամասններկայացվեցհարցվողների՝կոռուպցիայիհետառնչվելուկեն-
սափորձը։Էականէընդգծել,որորոշմարմինների,օրինակմաքսայինծառայությանպա-
րագայում հավելավճարտալուպրակտիկանավելի է ընդգծվել, իսկ, օրինակ նոտարա-
կանգրասենյակներիպարագայումավելիէնահանջել։Որքանէլ,որհարցվողներըպատ-
րաստենիրականացնելհակակոռուպցիոնգործունեություն,նրանցկեսիցավելին(51,1%)
չի հայտնի համապատասխան մարմիններին, եթե անձամբ առնչվի կոռուպցիայի հետ։
Հարցվողներիմեկերրորդիցավելին(36,6%)նշելէ,որհետէպահումվախը,որկպատժ-
վեն, օրինակ՝աշխատանքից կհեռացվեն,պատասխանատվության կենթարկվեն «սուտ»
մատնությանհամար։Մոտ27,4%-ըմտավախությունունի,որնույնիսկկոռուպցիայիմա-
սինհայտնելուցհետոոչմիքայլ չիձեռնարկվի,իսկգրեթե 13%-ըկարծումէ,որկարիք
չկակոռուպցիայիմասինհայտնել,եթեայնանձամբքոշահերինչիառնչվում։Միևնույն
ժամանակ,հարցվողներիճնշողմեծամասնությունը (մոտ90%)նշումէ,որկուռուպցիան
կարելիէհեշտապացուցել։Հարցվածներիգրեթեկեսըպատրաստէմասնակցել/ներգ-
րավվել կոռուպցիան նվազեցնելու գործողություններում։ Ընդ որում,այդպիսի ցանկութ-
յունհայտնելենավելիշատգյուղականբնակավայրերումապրողները,ինչպեսնաև18-35

54Կառավարությունը/Իշխողքաղաքականուժը

Քաղաքացիներնանհատապես

Հակակոռուպցիոնմարմինները/կառույցները

Քաղաքացիներըհավաքականորեն

Բոլորը

Հասարակականկազմակերպությունները

ԱԺ-ումներկայացվածբոլորքաղաքականուժերը

Միջազգայինկազմակերպությունները

Այլ

ԶԼՄ-ները

Գծապատկեր 34. Ովքե՞ր են պատասխանատվություն կրում Հայաստանում կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի համար

8.1

15.8

7.2

14.8

1.3

12.2

0.6

12

0.4
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տարեկանանձինք: Հայաստանում կոռուպցիայի դեմպայքարի հարցում էական են սո-
ցիալ-հոգեբանական,սոցիալ-մշակութայինգործոններ.օրինակ,բոլորնրանք,ովքերխու-
սափելենհանրայինծառայություններիհամարկաշառքտալուց,պատրաստենմեծմա-
սամբընտրել հակակոռուպցիոնիմաստովվստահություններշնչողկուսակցությունների
(77,8%)։Նրանք,ովքերանցյալումընտրելենհակակոռուպցիոնիմաստովվստահություն
ներշնչողկուսակցությունների,ապագայումպատրաստենմեծմասամբմասնակցելհա-
կակոռուպցիոնստորագրահավաքների/միջոցառումների/ցույցերի(31,8%)ևայլն։Նրանք,
ովքերանցյալումբոյկոտելենկոռումպացվածբիզնեսը,ապագայումընդհանրապեսցան-
կությունչունեննույննանել,իսկնրանք,ովքերմասնակցելևաջակցելենհակակոռուպ-
ցիոնգիտելիքիտարածմանըևկրթականարշավներին,ապագայումգրեթեպատրաստ
չեն դաանել։Այն 22անհատները, ովքեր հարցման ընթացքում նշել են, որանձամբ են
առնչվելկոռուպցիայիհետևհաղորդելենայդմասին,ճշգրտողհարցին,թեինչտեղիու-
նեցավկոռուպցիոնդեպքիմասինհաղորդելուցհետոհայտնելեն(50%-ը),որորևէքայլչի
ձեռնարկվել,ևմիայն15%-իդեպքումէխնդիրըոչֆորմալկերպովլուծվելէևնրանքհետ
ենստացելիրենցգումարը։
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Քաղաքացիների հակակոռուպցիոն վարքագծի և առավել 
կոռումպացված համարվող ոլորտների վերաբերյալ

Թավշյա,ոչբռնիհեղափոխությունիցմոտչորս(4)տարիանցքաղաքացիներիմոտ63%-
ըգտնումէ,որկոռուպցիանհնարավորչէնվազեցնելկամհնարավորէնվազեցնելմիայն
մասամբ։

Քաղաքացիներիկողմիցկոռուպցիոնդեպքերիմասինչհայտնելուհիմնականպատճառէ
հասարակությանքննադատությաննարժանանալուվախը։Քաղաքացիներիմեկերրորդից
ավելիննշելէվախը,որկպատժվեն՝կկորցնենիրենցաշխատանքը,կվտանգվեն։Միև-
նույնժամանակ,որպեսկոռուպցիայիմեջներքաշվելուցհրաժարվելուհիմնականպատ-
ճառքաղաքացիներընույնպեսառավելհաճախնշելեն«պատժվելուբարձրռիսկը»։Եվ
միայնքաղաքացիների19%-նէնշել,որկոռուպցիայիցպետքէհրաժարվել,քանիորդա
հանցագործությունէ։

Ըստհանրայինընկալումների,կոռումպացվածլինելուվարկանիշիտեսանկյունիցվատ-
թարացելենԶԼՄ-ներիևՀայառաքելականեկեղեցուդիրքերը,բարելավվելէՄարդուիրա-
վունքներիպաշտպանիդիրքը։

Դատավորներըևդատարաններընույնպեսընկալվումենորպեսառավելկոռումպաց-
վածկառույցներ։

Հանրությունըհամարումէ,որկոռուպցիանառավելտարածվածէառողջապահական,
լրատվականոլորտներումևընտրականգործընթացներում,ևայնքիչէտարածվածկա-
պի,կոմունալևհամայնքայինծառայություններում։

Քաղաքացիներիմիմասըպետականմարմիններիգործառույթներինծանոթանումէնաև
այդմարմիններիցծառայություններստանալիսկամդրանցանմիջականորենառնչվելիս:
Հետևապես՝այդմարմիններիգործառույթներիվերաբերյալքաղաքացիներիիմացության
շրջանակըսահմանափակվումէքաղաքացիներիկողմիցպահանջվող/ստացվողծառա-
յություններիշրջանակով:

Հանրությանկողմիցառավելհազվադեպնշվելէհակակոռուպցիոնպայքարումքաղաքա-
ցիներիներգավմանանհրաժեշտությունը։Սանաևկապվածէայնհանգամանքիհետ,որ
քաղաքացիներիկեսիցավելին(54%)գտնումէ,որՀայաստանումկոռուպցիայիդեմպայքարի
համարգլխավորպատասխանատունկառավարություննէկամիշխողքաղաքականուժը,և
15%-նէմիայնկարծում,որկոռուպցիոներևույթներիհամարպատասխանատունբոլորնեն։

Ընդորում,հակակոռուպցիոննախաձեռնություններիավելիհակվածենմասնակցելգյու-
ղաբնակներըև18-35տարեկանները,այսինքն՝երիտասարդները։
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Օրենքների, օրենսդրական անկատարության և պետական 
մակարդակով կարգավորումների վերաբերյալ

Քաղաքացիների ընկալմամբ կոռուպցիայի տարածմանը նպաստող առավել հաճախ
նշվողգործոններնենհանրությանկողմիցօրենքներինչհետևելը,օրենքներիանկատա-
րությունըևտնտեսականծանրվիճակը/աղքատությունը։Առավելքիչնշվածգործոնըհա-
կակոռուպցիոնկրթական/իրազեկմանծրագրերիսակավություննէ։

Քաղաքացիներիընկալմամբկոռուպցիոնգործելակերպիհիմնականշարժառիթներեն
խնդիրներըօրինականտարբերակով լուծելուանհնարինությունը,օրենքովսահմանված
ավելիխոշորվճարումներիցխուսափելըևպատժից/տուգանքիցխուսափելը։

ՀանրությանճնշողմեծամասնությունըհավանությունէտալիսՀՀկառավարությանկող-
միցարդենիրականացվողկամդեռևսօրենքի կարգավիճակումգտնվողհակակոռուպ-
ցիոնհիմնականնախաձեռնություններին։

Միևնույնժամանակ, քաղաքացիներիավելի քան45.8%-ըանարդյունավետէգնահա-
տել կառավարության՝ կոռուպցիայի դեմպայքարը։ Այնավելիարդյունավետ դարձնելու
համար, նրանց ընկալմամբ, կառավարությանառաջնահերթություններիցպետք է լինեն
պաշտոնատարանձանց եկամուտների և ունեցվածքի հայտարարագրումն ու ստուգու-
մը,կոռուպցիոնհանցագործություններիբացահայտումնուպատժիանխուսափելիության
ապահովումնիրավապահներիկողմիցևօրենքներումուգործադիրիշխանությանոլորտ-
ներումկոռուպցիոնռիսկերիվերացումը։

Բիզնեսի և քաղաքականության՝ կոռուպցիայի կանխարգելմանը 
խոչընդոտող փոխկապվածության վերաբերյալ

Բնակչությանմեծամասնությունըհամարումէ,որքաղաքականկուսակցություններիև
պետականպաշտոնյաներիշահերըկախվածենօլիգարխների,բիզնեսիշահերից։Մաս-
նավորապես,խոսքըկուսակցությունների/դաշինքների,բարձրաստիճանպաշտոնյաների
ևմիջինօղակիպաշտոնյաներիշահերի՝օլիգարխների,բիզնեսիշահերիցկախվածության
մասինէ։

 Հա կա կո ռուպ ցիոն գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի վե րա-
բեր յալ

Հանրությունըքիչէտեղյակ,թեՀայաստանումորպետականմարմիններըևհասարա-
կական կազմակերպություններն են իրականացնում հակակոռուպցիոն գործունեություն,
քանիոր,ինչպեսցույցտվեցայսուսումնասիրությունը,քաղաքացիներիշրջանումշատ
ցածր է այդ կազմակերպությունների հակակոռուպցիոն գործունեություն իրականաց-
նելու, ներառյալ կոռուպցիայի հարցերում քաղաքացիներին տեղեկատվական աջակ-
ցություն տրամադրելու  մասին տեղեկացվածությունը։ Քաղաքացիների կարծիքով ոս-



68

տիկանությունն է այն հիմնական հաստատությունը, որին քաղաքացիները կդիմեին՝
պաշտոնյաների կոռուպցիոն վարքագծի մասին տեղեկացնելու համար։ Երկրորդ տե-
ղումէՀՀվարչապետը,որինհակվածենդիմելմոտ10անգամավելիքիչքաղաքացիներ։

Ոստիկանությանհակակոռուպցիոնգործունեություննարդյունավետէգնահատելտվյալ
մարմնիհակակոռուպցիոնֆունկցիաներինտեղյակ13,6%քաղաքացիների73%-ը,իսկԱզ-
գայինանվտանգությանծառայությանգործունեությունը՝12,4%տեղյակքաղաքացիներից
72,3%-ը։Սանաևցույցէտալիս,որչկահանրայինընկալումկոռուպցիայիկանխարգել-
մանևկոռուպցիոնհանցագործություններիառնչությամբպատժիչգործառույթներիրա-
կանացնողմարմիններիկամ՝պատժիչևկանխարգելիչգործառույթներիտարանջատման
վերաբերյալ:

Քաղաքացիներըորպեսկոռուպցիայիմասինհայտնելումիջոցնշելեննաևթեժգծերի
առկայությունըՀայաստանում,տարբերգերատեսչություններում։

ՀՀկոռուպցիայիկանխարգելմանհանձնաժողովիմասինտեղյակէքաղաքացիներիմո-
տավորապես կեսը (49%), սակայն հարցվողների ընդամենը 9,4%-ն էտեղյակ վերջինիս
գործունեության/գործառույթներիմասին։Հարկէնշել,որըստ2019թ.-իհարցման՝ԿԿՀ-ի/
էթիկայիհանձնաժողովիգործունեության/գործառույթներիմասինտեղյակէրքաղաքա-
ցիներիմիայն1,1%-ը:

 Կո ռուպ ցիա յի դրսևո րում նե րի ըն կալ ման վե րա բեր յալ

Կոռուպցիանհանրությանկողմիցառավելապեսընկալվումէորպեսպետականպաշ-
տոնյաներինևնրանցկոռուպցիոնգործունեությանըվերաբերողերևույթ։

Հանրության շրջանում համեմատաբարավելիփոքր էայն մարդկանց բաժինը, որոնք
համարումեն,որհետևյալներըկոռուպցիոնդրսևորումներեն՝

• ընտրականհանձնաժողովիկողմիցընտրություններիօրըշահադիտականնպատա-
կովընտրականհանձնաժողովիանդամներինսննդովապահովելը,

• պետականպաշտոնինզուգահեռձեռներեցությամբզբաղվելը,

• բժշկին,ուսուցչիննվերկամծաղիկտալը՝ուշադիրվերաբերմունքիհամար։

Կոռուպցիոնռիսկպարունակողորոշգործողություններհանրությանկողմիցդիտարկ-
վումենորպեսկոռուպցիոնդրսևորումներ,օրինակ՝

• գործարարներիկողմիցկուսակցություններին,դաշինքներիննախընտրականքարո-
զարշավիհամարնվիրատվությունիրականացնելը,

• պետականպաշտոնյաներինպարբերաբարպարգևավճարներտալը։

Գործարարներիկողմիցպետականհիմնադրամներինկատարվողբարեգործականմու-
ծումներըհանրությանճնշողմեծամասնություննիրավացիորենչիհամարումկոռուպցիոն
դրսևորում։
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Քաղաքացիներիզգալիմասիկողմիցպաշտոնավարմանըզուգահեռձեռնարկատիրա-
կանգործունեությունիրականացնելըչիընկալվումորպեսկոռուպցիա:Միևնույնժամա-
նակ, ֆինանսական բնույթի գործողությունները, ինչպես օրինակ՝ կուսակցություններին
ֆինանսավորելը,պարգևավճարներտալըառավելռիսկայինենհամարվում:

 Կո ռուպ ցիա յի մա սին տե ղե կատ վութ յան աղբ յուր նե րի վե րա բեր յալ

ՔաղաքացիներիհամարտեղեկատվությանհիմնականաղբյուրներենԶԼՄ-երը,գրեթե
նույն չափով նաևընտանիքիանդամները/ազգականները/ընկերները/ ծանոթները, ինչ-
պեսնաև(երրորդտեղում)սոցիալականցանցերը։

Տեղեկատվության հավաստիության առումով առավել վստահելի հեռուստաընկե-
րություններ են համարվում «Հանրայինը», «Արմենիա» ՀԸ-ն և «Շանթ» ՀԸ-ն։ Միևնույն
ժամանակ, ոչ մի հեռուստաընկերությանը չվստահող հարցվածների թիվը (22,5%) գե-
րազանցում է նույնիսկ առավել վստահելի համարվող՝ Հ1-ին վստահողների թվին
(17,4%): Ընդհանուր առմամբ, համեմատած 2019 թ.-ի հետ, քաղաքացիների շրջանում
մոտ 20%-ով աճել է կոռուպցիայի շուրջ տեղեկատվություն ստանալու ցանկությունը։

Ուստի,ՀՀքաղաքացիներըչունենկոռուպցիայիմասինտեղեկատվությանարժանահա-
վատլրատվականաղբյուր։Ընտանիքիանդամներից/ազգականներից/ընկերներիցտեղե-
կանալուպրակտիկանպարունակումէլուրջսոցիալականռիսկեր։

Ընդ հա նուր ա ռա ջարկ ՀՀ Կա ռա վա րութ յա նը և ԱԺ-ին

Հակակոռուպցիոն ռազմավարությունները և գործողությունների պլանները մշակելիս
առաջնորդվելտվյալահենմոտեցմամբ՝հաշվիառնելովայսևայլհարցումների,ուսումնա-
սիրություններիարդյունքները։

Անհրաժեշտէմշակելհակակոռուպցիոնքայլերիվերաբերյալհստակհաղորդակցության
պլան,որըսիստեմատիկկերպովկիրագործվիբոլորհակակոռուպցիոնմարմինների,ինչ-
պեսնաևկառավարությանկողմից։

Ազգայինժողովըկարողէակտիվացնելխորհրդարանականվերահսկողությանգործիք-
ներըհակակոռուպցիոնմարմիններիհաշվետվողականությանուղղությամբ։
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Հավելված 1. 
Հարցաթերթ
Կո ռուպ ցիա յի վե րա բեր յալ հան րա յին ըն կա լում ներ

 

Բարևձեզ:Իմանունը________է։ԵսաշխատումեմՀետազոտականռեսուրսներիկով-
կասյանկենտրոն-Հայաստանհիմնադրամում:ՄենքիրականացնումենքՀայաստանում
հանրային կարծիքի հարցում և կցանկանայինք Ձեր տնային տնտեսությունից մեկ չա-
փահասանդամիհետհարցազրույցանցկացնել:Ձերտնայինտնտեսություննընտրվելէ
պատահականընտրությանարդյունքում:Խնդրումենքմասնակցելմերհարցմանը:Դրա
ամփոփարդյունքներըկարողեննպաստելմերերկրիհասարակականկյանքիառողջաց-
մանը: Երաշխավորումենք,որայսհարցմանարդյունքումստացվածպատասխանները
կլինենգաղտնի,ևդրանքկօգտագործվենմիայնընդհանրացված/ամփոփտեսքով:
 

Այժմ ե կեք ա ռա վել ման րա մասն զրու ցենք Հա յաս տա նում (հա կա)կո ռուպ-
ցիա յի հա սա րա կա կան ըն կալ ման մա սին:

 

Հ1. Որ քա նո՞վ եք հա մա ձայն, որ այս գոր ծո ղութ յուն նե րը կո ռուպ ցիա յի դրսևո րում ներ 
են։ [Զ/Վ: Տար բե րակ նե րը կար դալ պա տա հա կան հեր թա կա նութ յամբ]

  
Լիովին

համաձայն
եմ

Ավելիշուտ
համաձայն

եմ

Ավելի
շուտ

համաձայն
չեմ

Ընդհանրապես
համաձայնչեմ ԴՊ ՀՊ

1

Պետականպաշտոնզբաղեց-
նողանձինգումարառաջար-
կելը՝իրօգտինորոշում,գործո-
ղությունկատարելուկամչկա-
տարելուհամար

1 2 3 4 98 99

2

Գյուղապետարանի/քաղաքա-
պետարանիշենքումխորհր-
դարանականընտրությունների
նախընտրականհանդիպումնե-
րիանցկացումը

1 2 3 4 98 99

3
Բժշկին,ուսուցչիննվերկամ
ծաղիկտալը՝ուշադիրվերա-
բերմունքիհամար

1 2 3 4 98 99
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4

Կապերի,ծանոթությանօգտա-
գործումըկամմիջնորդությու-
նըբարեկամի,ազգակցական
սերտկապունեցողանձիօգ-
տինորոշումկայացնելուհա-
մար

1 2 3 4 98 99

5

Պետականգնումներովկնքված
պայմանագրիգումարիմիմասի
թողնելըգործարքըսատարած
պաշտոնյային

1 2 3 4 98 99

6

Պետականպաշտոնատարան-
ձիկողմիցծառայողականավ-
տոմեքենայիօգտագործումը
անձնականնպատակներով

1 2 3 4 98 99

7

Բանկումգրավադրվածգույքի
առգրավումըբանկիկողմից՝
վարկայինպարտավորություն-
ներըչկատարելուդեպքում

1 2 3 4 98 99

8
Պետականպաշտոնյաներին
պարբերաբարպարգևավճար-
ներտալը

1 2 3 4 98 99

9

Գործարարներիկողմիցպե-
տականհիմնադրամներինկա-
տարվողբարեգործականմու-
ծումները

1 2 3 4 98 99

10

Գործարարներիկողմիցկու-
սակցություններին/դաշինքնե-
րինկատարվողնախընտրա-
կանքարոզարշավիհամար
նվիրատվությունները

1 2 3 4 98 99

11

Ընտրականհանձնաժողովի
կողմիցընտրություններիօրը
շահադիտականնպատակով
հանձնաժողովիանդամներին
սննդովապահովելը

1 2 3 4 98 99

12

Քաղաքացուքվենստանալու
նպատակովթեկնածուիկող-
միցորևէապրանքկամծառա-
յությունխոստանալը(օրինակ,
անվճարվիրահատությունկազ-
մակերպել)

1 2 3 4 98 99

13

Պետականպաշտոնզբաղեց-
նելունզուգահեռգործարա-
րությամբ(ձեռներեցությամբ)
զբաղվելը

1 2 3 4 98 99

14

Պետականպաշտոնզբաղեց-
նողանձիկամինստիտուտի
(կառույցի)կողմիցանգործութ-
յունը,կամոչպատշաճաշխա-
տանքը

1 2 3 4 98 99
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Հ2. Հայաստանում ներկայումս որքանո՞վ են տարածված կոռուպցիայի հետևյալ 
դրսևոումները.

 Չափազանց
տարածված

է

Ավելիշուտ
տարածված

է

Ավելիշուտ
տարածված

չէ

Բոլորովին
տարածված

չէ

ԴՊ
 

ՀՊ

Հովանավորչությունը/ԽԾԲ/,մեր-
ձավրազգականներինպաշտոնի
նշանակումը

1 2 3 4 98 99

Կաշառակերությունը 1 2 3 4 98 99

Պետականբյուջեիմսխումըկամ
յուրացումը 1 2 3 4 98 99

Փողերիլվացումը 1 2 3 4 98 99

Բիզնեսիևպետականպաշտոնի
համատեղումը 1 2 3 4 98 99

Պետականդրամաշնորհներիտրա-
մադրմանոչթափանցիկգործըն-
թացը

1 2 3 4 98 99

Գնումներիդեպքում«օտկատներ»
կամմաղարիչը 1 2 3 4 98 99

Հ2ա. Ձեր կար ծի քով որ քա նո՞վ է [................] ֆի նան սա վոր ման աղբ յուր նե րի վե րա բեր-
յալ  ին ֆոր մա ցիան բաց/թա փան ցիկ (հայտ նի):

 
Լիովին

թափանցիկ
է

Ավելիշուտ
թափանցիկ

է

Ավելիշուտ
թափանցիկ

չէ

Ընդհանրապես
թափանցիկչէ ԴՊ ՀՊ

Կուսակցությունների/դաշինքների 1 2 3 4 98 99

ԶԼՄ-ների 1 2 3 4 98 99

Նախընտրականքարոզարշավի 1 2 3 4 98 99

Հասարակական
կազմակերպությունների 1 2 3 4 98 99
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 Հ2բ. Ձեր կար ծի քով, որ քա նո՞վ են հետև յալ մար մին նե րի/պաշ տոն յա նե րի շա հե րը 
կախ ված օ լի գարխ նե րի, բիզ նե սի շա հե րից:

  
Լիովին
կախված

են

Ավե-
լիշուտ
կախված

են

Ավելի
շուտ

կախված
չեն

Ընդհանրապես
կախվածչեն ԴՊ ՀՊ

1 Կուսակցություններ,դաշինքներ 1 2 3 4 98 99

2 Բարձրաստիճանպաշտոնյաներ 1 2 3 4 98 99

3 Միջինօղակիպաշտոնյաներ 1 2 3 4 98 99

 

Հ5. Ըստ Ձեզ, առ հա սա րակ, որ քա նո՞վ է հնա րա վոր նվա զեց նել կո ռուպ ցիան Հա յաս-
տա նում:

1 Ընդհանրապեսչիկարողնվազեցվել

2 Հնարավորէնվազեցնելմիայնմասամբ

3 Հնարավորէէականորեննվազեցնել

4 Հնարավորէամբողջովինվերացնել

98 ԴՊ

99 ՀՊ

 

Հ5. Ին չու՞, ո՞րն է հիմ նա կան պատ ճա ռը, կո ռուպ ցիան հնա րա վոր չէ նվա զեց նել 
[հարց նել, ե թե Հ5=1 կամ Հ5=2]: 

 

—————————————————————————————————————————
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Հ6. [ՑՈՒՅՑ ՏՎԵՔ ՔԱՐՏ 3-ը] 
Ի՞նչ կա սեք ներ կա յումս հետև յալ ան ձանց/հաս տա տութ յուն նե րի կո ռում պաց ված լի-
նե լու աս տի ճա նի մա սին:

  
Մեծապես
կոռում-

պացվածէ

Որոշ
չափովէ
կոռում-
պացված

Քիչկո-
ռումպաց-
վածէ

Կոռում-
պացված

չէ

Ծանոթչեմ
կառույցին/
չեմլսել
կառույցի
մասին

ԴՊ ՀՊ

1

Ազգայինժողովինա-
խագահ,աշխատա-
կազմ,ԱԺպատգամա-
վորներ

1 2 3 4 95 98 99

2 ՀՀնախագահ,նախա-
գահիաշխատակազմ 1 2 3 4 95 98 99

3 Վարչապետ,վարչապե-
տիաշխատակազմ 1 2 3 4 95 98 99

4 Նախարարություններ 1 2 3 4 95 98 99

5

Վարչապետինենթա-
կամարմիններ(Ոստի-
կանություն,Ազգային
անվտանգությանծա-
ռայություն,Պետական
վերահսկողականծա-
ռայություն)

1 2 3 4 95 98 99

6

Կառավարությանըեն-
թակամարմիններ(Պե-
տականեկամուտների
կոմիտե,անշարժգույքի
կադաստրիկոմիտե,
տեսչականմարմիններ,
Քաղաքաշինությանկո-
միտե)

1 2 3 4 95 98 99

7

Sարածքայինկառա-
վարմանմարմիններ
(մարզպետ,մարզպե-
տարան)

1 2 3 4 95 98 99

8

Քննչականմարմիններ
(Հատուկքննչականծա-
ռայություն,Քննչական
կոմիտե)

1 2 3 4 95 98 99

9 Կոռուպցիայիկանխար-
գելմանհանձնաժողով 1 2 3 4 95 98 99

10 Դատախազություն 1 2 3 4 95 98 99

11 Դատավորներևդատա-
րաններ 1 2 3 4 95 98 99
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12

Տեղականինքնակա-
ռավարմանմարմիններ
(Երևանիավագանի,
համայնքիղեկավար,
ավագանիևհամայն-
քապետարաններ)

1 2 3 4 95 98 99

13
Կենտրոնականընտ-
րականհանձնաժողով
(ԿԸՀ)

1 2 3 4 95 98 99

14
Մարդուիրավունքների
պաշտպան(Օմբուդս-
մեն)

1 2 3 4 95 98 99

15 Հաշվեքննիչպալատ
(Վերահսկիչպալատ) 1 2 3 4 95 98 99

16

Ինքնավարանկախպե-
տականմարմիններ(Տն-
տեսականմրցակցութ-
յանպաշտպանության
հանձնաժողով,Կենտրո-
նականբանկ)

1 2 3 4 95 98 99

17 Կուսակցություններ/դա-
շինքներ 1 2 3 4 95 98 99

18 ԶԼՄ-ներ 1 2 3 4 95 98 99

19 Հասարակականկազ-
մակերպություններ 1 2 3 4 95 98 99

20 Բիզնեսընկերություն-
ներ 1 2 3 4 95 98 99

21
Հայաստանումգործող
միջազգայինկազմա-
կերպություններ

1 2 3 4 95 98 99

22 ՀայԱռաքելականԵկե-
ղեցի 1 2 3 4 95 98 99

23 Կրոնականայլկազմա-
կերպություններ 1 2 3 4 95 98 99

24 Բանակ 1 2 3 4 95 98 99

 

Q7. Երբ ևէ լսե՞լ եք ՀՀ Կո ռուպ ցիա յի կան խար գել ման հանձ նա ժո ղո վի (ԿԿՀ) մա սին: 

1 Այո,տեղյակեմգործունեության/գործառույթներիմասինմասին  

2 Այո,բայցչունեմբավարարտեղեկությունգործառույթներիմասին →Հ8

3 Ոչ →Հ8

98 ԴՊ →Հ8

99 ՀՊ  
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Հ7ա. Որ քա նո՞վ է արդ յու նա վետ Կո ռուպ ցիա յի կան խար գել ման հանձ նա ժո ղո վը կո-
ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում: [Զ/Վ: Կար դալ տար բե րակ նե րը]

1 Շատարդյունավետէ

2 Ավելիշուտարդյունավետէ

3 Ավելիշուտարդյունավետչէ

4 Բոլորովինարդյունավետչէ

98 ԴՊ

99 ՀՊ

Հ8. Խնդ րում եմ, ա սեք, թե ըստ ձեզ, որ քա նո՞վ է կո ռուպ ցիան տա րած ված այս ո լորտ-
նե րից և ծա ռա յութ յուն նե րից յու րա քանչ յու րում:

  Շատտա-
րածվածէ

Ավելի
շուտտա-
րածվածէ

Հազվա-
դեպէ
հանդի-
պում

Ընդհան-
րապես
տարած-
վածչէ

Տեղյակ
չեմնման
ծառա-
յության
մասին

ԴՊ ՀՊ

1

Առողջապահություն(պո-
լիկլինիկաներ,հիվանդա-
նոցներ,ամբուլատորիա-
ներևայլն)

1 2 3 4 95 98 99

2
Կրթություն(մանկապար-
տեզներ,դպրոցներ,բուհեր
ևայլն)

1 2 3 4 95 98 99

3
Իրավաբանականան-
ձանց/կազմակերպություն-
ներիգրանցում

1 2 3 4 95 98 99

4
Հարկադիրկատարումն
ապահովողծառայություն
(ԴԱՀԿ)

1 2 3 4 95 98 99

5 Զինվորականծառայութ-
յուն(բանակ) 1 2 3 4 95 98 99

6

Ընտրականգործընթաց-
ներ(ընտրահանձնաժո-
ղովներ,ընտրացուցակներ,
քվեաթերթերիհաշվարկ,
նախընտրականքարո-
զարշավևն)

1 2 3 4 95 98 99

7 Մաքսայինծառայություն 1 2 3 4 95 98 99

8 Հարկայինծառայություն 1 2 3 4 95 98 99

9

Լիցենզավորման/թույլտ-
վություններիևհավատար-
մագրմանծառայություն-
ներ

1 2 3 4 95 98 99
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10 Ճանապարհայինոստիկա-
նությանծառայություններ 1 2 3 4 95 98 99

11

Ոստիկանությանծառա-
յություններ(բացիճանա-
պարհայինոստիկանութ-
յունից)

1 2 3 4 95 98 99

12
Քրեակատարողականծա-
ռայություններ(հիմնարկ-
ներ)

1 2 3 4 95 98 99

13
Անշարժգույքիգրանցման
(կադաստրի)ծառայութ-
յուններ

1 2 3 4 95 98 99

14 Նոտարականծառայութ-
յուն 1 2 3 4 95 98 99

15
Քաղաքացիականկացութ-
յանակտերիգրանցման
ծառայություններ

1 2 3 4 95 98 99

16

Սոցիալականապահո-
վությանծառայություններ
(նպաստներ,թոշակներև
այլն)

1 2 3 4 95 98 99

17
Կապ(հեռախոսակապ,ին-
տերնետտրամադրողներ
ևայլն)

1 2 3 4 95 98 99

18
Կոմունալծառայություններ
(ջուր,գազ,էլեկտրաէներ-
գիա)

1 2 3 4 95 98 99

19

Համայնքայինծառայութ-
յուններ(աղբահանություն,
հողհատկացման,շինարա-
րությանթույլտվություններ
ևայլն)

1 2 3 4 95 98 99

20

Քաղաքաշինություն(հո-
ղօգտագործմանթույլտ-
վություններ,շինարարութ-
յունևայլն)

1 2 3 4 95 98 99

21

Լրատվություն(հեռուս-
տաընկերություններ,ռա-
դիո,թերթեր,սոցիալական
մեդիաևայլն)

1 2 3 4 95 98 99
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Հ10. [ՑՈՒՅՑ ՏՎԵՔ ՔԱՐՏ 4-ը]  
Ձեր ըն կալ մամբ, ստորև թվարկ ված նե րից ո՞ր գոր ծոն ներն են նպաս տում կո ռուպ-
ցիա յի տա րած մա նը: [Զ/Վ: Ըն դու նեք մինչև 3 պա տաս խան]

1 Պետական,համայնքայինմարմիններիոչպրոֆեսիոնալաշխատանքը(մասնագիտականէթիկայիբացակա-
յություն,աշխատակիցներիցածրանձնականբարոյականությունևայլն)

2 Պետությանկողմիցօրենքներիկիրառումըչապահովելըկամկիրառմաննկատմամբթույլվերահսկողությունը

3 Օրենքներիանկատարությունը

4 Հանրությանկողմիցօրենքներինչհետևելը

5 Բարիքներին,իշխանականլծակներինևայլռեսուրսներինամենգնովտիրանալուձգտումը

6 Տնտեսականծանրվիճակը,աղքատությունը

7 Պետականմարմիններիևպաշտոնյաներիհաշվետվողականությանպակասը

8 Ազգայինավանդույթներըևհանդուրժողականությունը

9 Հանրությանկողմիցվերահսկողությանպակասը/դրամեխանիզմներիանկատարությունը

10 Հակակոռուպցիոնկրթական/իրազեկմանծրագրերիսակավությունը

11 Դատականհամակարգիանկատարությունը

12 Այլ(նշեք)_______________________

98 ԴՊ

99 ՀՊ

 

Հ11. [ՑՈՒՅՑ ՏՎԵՔ ՔԱՐՏ 5-Ը] Պատ կե րաց րեք ինչ-որ մե կը կա շառք է տա լիս, ստորև 
նշված նե րից ո՞ րը կլի նի նրա կո ռուպ ցիոն գոր ծե լա կեր պի հիմ նա կան շար ժա ռի թը: 
[Զ/Վ: Կար դա ցեք տար բե րակ նե րը: Ըն դու նեք մինչև 3 պա տաս խան:]

1 Խնդիրըլուծելուայլ՝օրինականտարբերակչկա

2 Խուսափելըպատժից/տուգանքից/այլպատասխանատվությունից

3 Խուսափելըօրենքովսահմանվածավելիխոշորվճարումներից

4 Պատշաճ/նորմալվերաբերմունք(ծառայություն)ստանալը

5 Արտոնյալվերաբերմունքստանալը

6 Հակաօրինականգործարքիրականացնելը

7 Այլ(նշեք)

98 Չգիտեմ

99 Հրաժարվումեմպատասխանել
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Հ12. [ՑՈՒՅՑ ՏՎԵՔ ՔԱՐՏ 6-ը]  
Ա սա ցեք, խնդրեմ, Դուք տեղ յա՞կ եք կա ռա վա րութ յան կող մից ի րա կա նաց ված/ող 
հետև յալ գոր ծո ղութ յուն նե րի/նա խագ ծե րի մա սին:

  Այո Ոչ ԴՊ ՀՊ

1 ՀՀ2019-2022թթ.Հակակոռուպցիոնռազմավարություն 1 0 98 99

2 Հակակոռուպցիոնմոնիթորինգիհարթակ(www.anti-corruption.gov.am) 1 0 98 99

3 Տարբերպետականմարմիններիթեժգծեր 1 0 98 99

4 Ազդարարման՝կոռուպցիոնդեպքերիմասինանանունհայտնելու,միաս-
նականէլեկտրոնայինհարթակ(www.azdararir.am) 1 0 98 99

5 Մասնակցայինժողովրդավարությանէլեկտրոնայինգործիքներ
(e-request,e-hotline,e-petition) 1 0 98 99

6 Ընկերություններիիրականսեփականատերերիբացահայտում 1 0 98 99

7 Իրավականակտերինախագծերիմշակմանըհասարակությանմասնակ-
ցությանապահովման՝e-draftհարթակ 1 0 98 99

8 «Բացկառավարմանգործընկերություն»նախաձեռնություն 1 0 98 99

9 Հանրայինծառայություններիմիասնականգրասենյակներ 1 0 98 99

10 Այլ(նշեք)___________________ 1 0 98 99
 

Հ13. Կա ռա վա րութ յու նը հայտ նել էր մի քա նի հա կա կո ռուպ ցիոն նա խա ձեռ նութ յուն-
նե րի մա սին, ո րոնց մի մասն ար դեն օ րեն քի կար գա վի ճա կում է: Դուք հա վա նութ յուն 
տա լի՞ս եք, թե ոչ հետև յա լին. 

  

Լիովին
հավա-
նություն
եմտալիս

Ավելի
շուտհա-
վանութ-
յունեմ
տալիս

Ավելի
շուտհա-
վանութ-
յունչեմ
տալիս

Ընդհան-
րապես
հավա-
նություն
չեմտա-
լիս

Չեմլսել
այդմա-
սին/տեղ-
յակչեմ

ԴՊ ՀՊ

1

Ապօրինիծագումունեցող
գույքիևունեցվածքիվե-
րադարձ/բռնագանձումպե-
տությանկողմից

x1 2 3 4 97 98 99

2
Դատավորներիթեկնա-
ծուներիբարեվարքության
ստուգում(վեթինգ)

1 2 3 4 97 98 99

3
Գույքիևեկամուտներիհա-
մատարածհայտարարագ-
րում

1 2 3 4 97 98 99

4 Հակակոռուպցիոնդատա-
րաններիստեղծում 1 2 3 4 97 98 99

5
Հակակոռուպցիոնկոմիտեի
(քննչականմարմնի)ստեղ-
ծում

1 2 3 4 97 98 99

6 Այլ[նշել] 1 2 3 4 97 98 99

file:///C:/Users/Manyu/Desktop/New%20folder/../../../balas/Dropbox/My PC (LAPTOP-SNNAELN6)/Downloads/www.anti-corruption.gov.am
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Հ14. Ըստ Ձեզ, որ քա նո՞վ է արդ յու նա վետ ՀՀ ներ կա յիս կա ռա վա րութ յան պայ քա րը 
կո ռուպ ցիա յի դեմ: [Զ/Վ: Կար դա ցեք տար բե րակ նե րը:]

1 Լիովինարդյունավետէ

2 Ավելիշուտարդյունավետէ

3 Ավելիշուտարդյունավետչէ

4 Բոլորովինարդյունավետչէ

98 ԴՊ

99 ՀՊ

Հ15. Ձեր կար ծի քով, որ քա նո՞վ է Հա յաս տա նի ներ կա յիս կա ռա վա րութ յու նը ան կեղծ 
կո ռուպ ցիան հաղ թա հա րե լու հար ցում: [Զ/Վ: Կար դա ցեք տար բե րակ նե րը:]

1 Լիովինանկեղծէ

2 Ավելիշուտանկեղծէ

3 Ավելիշուտանկեղծչէ

4 Բոլորովինանկեղծչէ

98 ԴՊ

99 ՀՊ

Հ17. [ՑՈՒՅՑ ՏՎԵՔ ՔԱՐՏ 7-ը]  
Ն շեք խնդրեմ, հա կա կո ռուպ ցիոն պայ քա րի այն ուղ ղութ յուն նե րը, ո րոնց վրա ՀՀ կա-
ռա վա րութ յու նը պետք է ա ռաջ նա հերթ ու շադ րութ յուն դարձ նի: [Զ/Վ. Ըն դու նեք մինչև 
3 պա տաս խան:]

1 Վարչականկոռուպցիայի(քաղաքացիներիհետամենօրյաշփումներումդրսևորվող)հաղթահարում

2 Հանրայինծառայողներիբարեվարքության/օրինավորության/ազնվությանամրապնդում

3 Պաշտոնատարանձանցեկամուտներիևունեցվածքիհայտարարագրումևստուգում

4 Օրենքներումուկառավարությանորոշումներումկոռուպցիոնռիսկերիվերացում

5 Կոռուպցիոնհանցագործություններիբացահայտումևպատժիանխուսափելիությանապահովումիրավապահ-
ներիկողմից

6 Հակակոռուպցիոնկրթությունևիրազեկում

7 Թափանցիկևհաշվետուկառավարում

8 Դատականհամակարգիբարեփոխում

9 Ապօրինիծագումունեցողգույքիվերադարձ՝առանցքրեականհետապնդման

10 Քաղաքացիներիներգրավվումհակակոռուպցիոնպայքարում

11 Ոչինչպետքչէանել

12 Այլ(նշեք)______________________________

98 ԴՊ

99 ՀՊ
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Այժմ ե կեք ա ռա վել ման րա մասն զրու ցենք, թե ինչ պի սին է ներ կա յումս (հա-
կա)կո ռուպ ցիոն ի րա վի ճա կը Հա յաս տա նում:

Հ19. Ձեր կար ծի քով, ներ կա յումս որ քա՞ն մեծ է կո ռուպ ցիա յի (կա շա ռա կե րութ յան, հո-
վա նա վոր չութ յան /ԽԾԲ/ հան րա յին բա րի քի, ֆի նանս նե րի, բյու ջեի մսխման/յու րաց-
ման, փո ղե րի լվաց ման, քա ղա քա կան կո ռուպ ցիա յի և  այլն) ազ դե ցութ յու նը Ձեր և 
Ձեր շրջա պա տի/հա մայն քի վրա: [Զ/Վ: Կար դա ցեք տար բե րակ նե րը:]

1 Շատմեծէ

2 Ավելիշուտմեծէ

3 Ավելիշուտփոքրէ

4 Ազդեցությունչունի

97 [ՄԻԿԱՐԴԱՑԵՔ]
(Հայաստանումկոռուպցիագոյությունչունի)

98 ԴՊ

99 ՀՊ
 

Հ20. Ձեր կար ծի քով, պե տա կան պաշ տոն յա նե րի կող մից պա հանջ վող/ակն կալ վող 
կա շառ քի չա փը և  այն պա հան ջե լու/ակն կա լե լու դեպ քե րի հա ճա խա կա նութ յու նը 
2018թ. ապ րիլ-մա յի սից հե տո ինչ պե՞ս են փոխ վել:

  Կաշառքի
չափը

Կաշառքի,հովանավորչությանև
այլկոռուպցիոնդեպքերիհաճա-
խականությունը

1 Էականորենաճելեն 1 1

2 Որոշչափովաճելեն 2 2

3 Մնացելեննույնը 3 3

4 Որոշչափովնվազելեն 4 4

5 Էականորեննվազելեն 5 5

98 ԴՊ 98 98

99 ՀՊ 99 99
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Հ 21. [ՑՈՒՅՑ ՏՎԵՔ ՔԱՐՏ 10-ը]  
Ին չի՞ վրա եք հիմն վում կո ռուպ ցիա յի մա կար դա կը գնա հա տե լիս: [Զ/Վ: Ըն դու նեք 
մինչև 3 պա տաս խան` խնդրե լով դա սա վո րել դրանք ըստ կար ևո րութ յան:]

  

1 Անձնականփորձ(օրինակ`Դուքստիպվածեքեղելկաշառք,նվերտալկամորևէծառայությունմատուցել՝ծա-
ռայությանդիմաց)

2 Տեղեկություններընտանիքիանդամներից,ազգականներից,ընկերներիցկամծանոթներից

3 Հասարակականկազմակերպություններիկողմիցկոռուպցիայիմասինտրվածտեղեկատվություն(հանրային
իրազեկում)

4 Լրատվամիջոցներիտվածտեղեկատվություն(հեռուստատեսություն,ռադիո,թերթերևայլն)

5 Սոցիալականցանցերիցստացվածտեղեկատվություն

6 Այլ(նշեք)__________________

98 ԴՊ

99 ՀՊ
 

Հ23. [ՑՈՒՅՑ ՏՎԵՔ ՔԱՐՏ 8-Ը]  
Պատ կե րաց րեք պաշ տոն յա յին կա շառք են ա ռա ջար կել, նշված նե րից ո՞ րը կլի նի 
պաշ տոն յա յի կող մից կա շառ քը վերց նե լու հիմ նա կան շար ժա ռի թը: [Զ/Վ: Կար դա ցեք 
տար բե րակ նե րը: Ըն դու նեք 1 պա տաս խան:]

 

1 Քանիորբոլորնենվերցնում/սովորեն

2 Քանիործառայությունըմատուցելուցհետոշնորհակալությունըկաշառքչիկարողհամարվել

3 Քանիորուզումենավելիլավապրել

4 Քանիորպետքէընտանիքպահեն

5 Քանիորպարտավորենմիմասը«վերև»տալ

6 Այլ(նշեք)___________________

98 ԴՊ

99 ՀՊ
 



83

Հ24. Պատ կե րաց րեք՝ որ ևէ պաշ տոն յա հրա ժար վել է ներ քաշ վել կո ռուպ ցիա յի մեջ: 
Ըստ Ձեզ՝ ո՞րն է հրա ժար վե լու հիմ նա կան դրդա պատ ճա ռը: [Զ/Վ. Մի կար դա ցեք 
տար բե րակ նե րը: Ն շեք այն միակ տար բե րա կը, ո րին հարց վո ղի պա տաս խանն ա ռա-
վել մոտ է:]

1 Քանիորպատժվելուռիսկըբարձրէ

2 Քանիորդանրահամարբարոյապեսընդունելիչէ

3 Որովհետևդահանցագործությունէ

4 Որպեսզինպաստիկոռուպցիայինվազեցմանը/վերացմանը

5 Այլ(նշեք)_________________________

98 ԴՊ

99 ՀՊ

 

Հ25_26. Վեր ջին 12 ա միս նե րի ըն թաց քում Դուք գործ ու նե ցե՞լ եք հետև յալ հաս տա-
տութ յուն նե րի հետ կամ օգտ վե՞լ եք հետև յալ ծա ռա յութ յուն նե րից։ [Զ/Վ: Կար դա ցեք 
տո ղե րը և  ա մեն մե կի հա մար հա ջոր դա բար լրաց րեք Q7, Q8:

  

Հ25.Առնչվելե՞ք:
Նշեք`
Այո=1,=>Հ26
Ոչ=0=>Հ30
ԴՊ=98=>Հ30
ՀՊ=99=>Հ30

Հ26.ԵթեԱՅՈ,ստիպված
եղե՞լեքհավելյալվճար
տալ/ստանալ(“ստանալ”
նշելմիայնտարբերակ
20-իդեպքում):
Նշեք`
Այո=1=>Հ29
Ոչ=0=>Հ30
ԴՊ=98=>Հ30
ՀՊ=99=>Հ30

1 Առողջապահություն(պոլիկլինիկաներ,հիվանդանոց-
ներ,ամբուլատորիաներևայլն):   

2 Բժշկականսոցիալականփորձաքննությանծառայութ-
յուններ   

3 Սոցիալականապահովությանծառայություններ
(նպաստներ,թոշակներևայլն)   

4 Կրթություն(մանկապարտեզներ,դպրոցներ,բուհերև
այլն)   

5 Զինվորականծառայություն(բանակ)   

6 Ճանապարհայինոստիկանությանծառայություններ
(վարորդականիրավունքիստացումևայլն)   

7 Ոստիկանությանծառայություններ,բացիճանապար-
հայինոստիկանությունից   

8 Քրեակատարողականծառայություններ(հիմնարկներ)   
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9 Հարկադիրկատարմանծառայություն(դատարանների
որոշումներիկատարում)   

10 Նոտարականծառայություն   

11 Իրավաբանականանձանց/կազմակերպությունների
գրանցում   

12 Մաքսայինծառայություն   

13 Հարկայինծառայություն   

14 Լիցենզավորման/թույլտվություններիևհավատար-
մագրմանծառայություններ   

15 Անշարժգույքիգրանցման(կադաստրի)ծառայութ-
յուններ   

16 Պետականգնումներ   

17 Կոմունալծառայություններ(ջուր,գազ,էլեկտրաէներ-
գիա)   

18
Համայնքայինծառայություններ(աղբահանություն,
հողհատկացման,շինարարությանթույլտվություններ
ևայլն)

  

19
Բնականռեսուրսների(ընդերք,անտառային,ջրային
պաշարներևայլն)շահագործմանթույլտվությունների
տրամադրում

  

20 Նախընտրականքարոզարշավ   

21 Անձնագրա-հրավիրային(վիզայի)ծառայություններ   

22 Կապ(հեռախոսային,ինտերնետծառայություններև
այլն)   

24 Քաղաքացիականկացությանակտերիգրանցմանծա-
ռայություններ   

25 Քաղաքաշինություն(հողօգտագործմանթույլտվութ-
յուններ,շինարարությունևայլն)   

26 Լրատվություն(հեռուստաընկերություններ,ռադիո,
թերթեր,սոցիալակնմեդիաևայլն)   

 

Q29. Նշեք խնդրեմ այն անձի սեռը, ում վերջին անգամ ստիպված էիք լրացուցիչ 
վճար կատարել կամ նվեր տալ: (Հարցնել եթե Հ26=1)

1 Տղամարդ

2 Կին

99 ՀՊ
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Այժմ եկեք առավել մանրամասն զրուցենք (հակա)կոռուպցիոն գործունեության 
և դրա մեխանիզմների վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկացվածության 
մակարդակի մասին։

Հ31. Ն շեք, խնդրեմ, ե րեք զանգ վա ծա յին լրատ վա մի ջոց, ո րոն ցից կա րե լի է վստա հե լի 
նո րութ յուն ներ ի մա նալ  Հա յաս տա նում կո ռուպ ցիա յի մա սին:  
[Զ/Վ: Ն շեք մինչև ե րեք ԶԼՄ: Ոչ մի ԶԼՄ չնշե լու դեպ քում, ԶԼՄ 1 դաշ տում լրաց րեք «Ոչ 
մի»]

1 ԶԼՄ1

2 ԶԼՄ2

3 ԶԼՄ3

98 ԴՊ

99 ՀՊ

 

Հ34. Ն շեք, խնդրեմ,  Հա յաս տա նում հա կա կո ռուպ ցիոն գոր ծու նեութ յամբ զբաղ վող 
 Ձեզ հայտ նի պե տա կան մար մին նե րը և  հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը:  
[Զ/Վ: Ըն դու նեք բո լոր հնա րա վոր պա տաս խան նե րը, մի կար դա ցեք:]

1 Ինֆորմացիայիազատությանկենտրոն

2 Թրանսփարենսիինթերնեշնլհակակոռուպցիոնկենտրոն

3 «Հետք»հետաքննողլրագրողներ

4 Իրազեկքաղաքացիներիմիավորում

5 Իրավաբաններիհայկականասոցիացիա(AYLA)

6 ՀակակոռուպցիոնՀԿ-ներիկոալիցիա

7 ՀելսինկյանքաղաքացիականասամբլեայիՎանաձորիգրասենյակ

8 «Ասպարեզ»ժուռնալիստներիակումբ

9 Հակակոռուպցիոնքաղաքականությանխորհուրդ

10 Կոռուպցիայիկանխարգելմանհանձնաժողով

11 ՀՀհաշվեքննիչպալատ

12 ՀՀվարչապետինենթակաՊետականվերահսկողականծառայություն

13 Դատախազություն

14 Ոստիկանություն

15 Ազգայինանվտանգությանծառայություն(ԱԱԾ)

16 Հատուկքննչականծառայություն(ՀՔԾ)

17 Քննչականկոմիտե(ՔԿ)

18 Արդարադատությանմարմիններ(դատարան)
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19 Այլ(նշեք)___________________

20 Ոչմի

98 ԴՊ

99 ՀՊ

 

Հ36. Ըստ  Ձեզ, որ քա նո՞վ արդ յու նա վետ են գոր ծում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի 
նշված պե տա կան մար մին նե րը կամ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը  Հա-
յաս տա նում: [Զ/Վ:  Կար դա ցեք տար բե րակ նե րը, հարց րեք, ե թե Հ34=/98 կամ 99] 
(ՀարցվողըպատասխանումէՀ34-ումնշվածպետականմարմիններիևհասարակական
կազմակերպություններիմասին) 

1 .................. Շատ 
արդյունավետ

Ավելիշուտ 
արդյունավետ

Ավելիշուտոչ
արդյունավետ

Լիովին 
անարդյունավետ ԴՊ ՀՊ

2 ................       

3 .................       

4 .................       

98 .................       

99 ................       

 

Հ37.  Հա յաս տա նում ո մանք տար բեր պատ ճառ նե րով չեն ցան կա նում հայտ նել կո-
ռուպ ցիոն դեպ քե րի մա սին:  Ձեր կար ծի քով՝ ո րո՞նք են կո ռուպ ցիոն դեպ քե րի մա սին 
չհայտ նե լու պատ ճառ նե րը: [Զ/Վ:  Նա յեք  Քարտ 11-ին, ըն դու նեք մինչև 3 պա տաս խան]

1 Մերհասարակությունումկոռուպցիայիմասինհայտնելըքննադատվումէկամհամարվումէ«գործտալ»

2 Կոռուպցիայիմասինհայտնողինկպատժեն,օրինակ՝աշխատանքիցկհեռացնեն,պատասխանատվության
կենթարկեն‹‹սուտ»մատնությանհամար

3 Նրանքկարծումեն,որպաշտոնյաները,ումնրանքկդիմեն,նույնպեսկոռումպացվածեն/այդպաշտոնյանե-
րըևսներգրավվածենկոռուպցիայիմեջ

4 Նույնիսկկոռուպցիայիմասինհայտնելուցհետոոչմիքայլչիձեռնարկվի

5 Կարիքչկակոռուպցիայիմասինհայտնել,եթեայնանձամբքոշահերինչիառնչվում

6 Ըմբռնումովենվերաբերումկոռուպցիոնդեպքերին,քանիորդրամասնակիցներնայդքայլինդիմումենհիմ-
նականումկարիքիցդրդված

7 Հայտնելուգործընթացներինծանոթչեն

8 Հայտնելըդժվարէևժամանակատար

9 Երկուստեքփոխշահավետէ

10 Դժվարապացուցվողհանցագործությունէ

11 Այլ(նշեք)_______________________________________
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Հ38. Ե թե ան ձամբ առնչ վեք կո ռուպ ցիա յի հետ, այդ մա սին կհայտ նե՞ք հա մա պա տաս-
խան մար մին նե րին:

1 Այո  

2 Ոչ →Հ41

98 ԴՊ →Հ41

99 ՀՊ →Հ41

 
Հ39. Ե թե ա յո, ա պա ա ռա ջին հեր թին ու՞մ կդի մեք: [Զ/Վ:  Մի կար դա ցեք տար բե րակ նե-
րը, ըն դու նեք 1 պա տաս խան:]

1 ՀՀՆախագահին

2 ՀՀՎարչապետին

3 Ոլորտայիննախարարինկամտվյալմարմնիղեկավարին

4 Տվյալպաշտոնյայիվերադասին

5 Դատարանին

6 Մարդուիրավունքներիպաշտպանիգրասենյակին

7 Հատուկքննչականծառայությանը

8 Պետականվերահսկողությանծառայությանը(ՊՎԾ)

9 Ոստիկանությանը

10 Դատախազությանը

11 Կոռուպցիայիկանխարգելմանհանձնաժողովին

12 Կոռուպցիայիդեմպայքարիխորհրդին/հակակոռուպցիոնխորհրդին

13 Հաշվեքննիչպալատին/վերահսկիչպալատին

14 ՀակակոռուպցիոնգործունեությամբզբաղվողՀԿ-ներին

15 ԿոռուպցիոնդեպքերլուսաբանողԶԼՄ-ներին

16 Միջազգայինկազմակերպություններին

17 Ձերսատարածկուսակցության/դաշինքիներկայացուցիչներինԱԺ-ում

18 Ազդարարմանանանունհարթակ(www.azdararir.am)

19 Տվյալմարմնիբարեվարքությանհարցերովպատասխանատուներին

20 Այննույնկառույցին,որիհետկապվածէկոռուպցիայիդեպքը

22 Այլ(նշեք)______________________________

file:///C:/Users/Manyu/Desktop/New%20folder/../../../balas/Dropbox/My PC (LAPTOP-SNNAELN6)/Downloads/www.azdararir.am
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Հ41. Ինչու՞ չեք դիմի: [Զ/Վ: Մի կարդացեք, նշեք այն տարբերակը, որը 
համապատասխանում է հարցվողի ասածին, անհրաժեշտության դեպքում գրանցեք 
բառացի պատասխանը:]

1 Չեմկարծումորկօգնեն/անիմաստէ

2 Չեմվստահում

3 Դժվարապացուցելիէ

4 Վախենումեմհետևանքներից

5 Ժամանակչունեմ

6 Ուրիշներըկդիմեն

7 Նրանքևսկոռումպացվածեն

8 Չգիտեմումևինչպեսդիմել

9 Վճարելըկամնվելտալըտարածվածերևույթէ,ինչու՞պետքէեսդիմեմ/ահազանգեմ

10 Այլ(նշեք)

98 ԴՊ

99 ՀՊ
 

Հ42. [ՑՈՒՅՑ ՏՎԵՔ ՔԱՐՏ 12-ը:]  
Կոռուպցիայի հարցում ինչպիսի՞ աջակցության կարիք ունեք: 
Կա արդյո՞ք հակակոռուպցիոն օժանդակության այլ տեսակ, որը կցանկանայիք, որ 
Ձեզ տրամադրեին: [Զ/Վ: Ընդունեք բոլոր հնարավոր պատասխանները]

1 Տեղեկատվություն`կոռուպցիայիառնչությամբքաղաքացիներիիրավունքներիևպարտականությունների
մասին

2 Տեղեկատվությունհակակոռուպցիոնօրենսդրությանևքաղաքականությանմասին

3 Տեղեկատվությունայնհաստատություններիմասին,որոնցկարելիէդիմել/բողոքելպաշտոնյաների
կոռուպցիոնվարքիդեպքում

4 Տեղեկատվությունկոռումպացվածպաշտոնյաներինպատժելուգործընթացիև/կամնրանցբռնագրաված
գույքիվերաբերյալ

5 Անվճարիրավախորհրդատվություն`կոռուպցիայիմասինբողոքըձևակերպելու,տեղեկատվությունև
ապացույցներ,ուփաստաթղթերհավաքագրելուհամար

6 Անվճարներկայացուցչությունիրավապահմարմիններումևդատարանում/փաստաբանականծառայություն

7 Հակակոռուպցիոնկրթականծրագրերիևիրազեկմանգործունեություն

8 Պետականմարմիններիթեժգծերիմասինմանրամասնտեղեկատվություն

9 Ձեզառնչվողկոռուպցիոնդեպքիլուսաբանումլրատվամիջոցներում(ավանդականկամսոցիալական
ցանցերում)

10 Այլ(նշեք)____________________

11 Ոչմի

98 ԴՊ

99 ՀՊ
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Այժմ եկեք առավել մանրամասն զրուցենք կոռուպցիայի մասին անձնական 
պատասխանաատվության պատկերացումների շուրջ։

Հ44. Պատրա՞ստ եք/ցանկանու՞մ եք մասնակցել/ներգրավվել կոռուպցիան 
նվազեցնելու գործողություններում:

1 Այո  

2 Ոչ Անցում---->Հ44դ

98 ԴՊ Անցում---->Հ45

99 ՀՊ Անցում---->Հ45
 

Հ44ա. Անձամբ Դուք ի՞նչ եք պատրաստ անել` Հայաստանում կոռուպցիայի 
մակարդակը նվազեցնելու համար: Թվարկեք խնդրեմ մինչև երեք կոնկրետ քայլ, 
որ անձամբ կձեռնարկեիք կոռուպցիայի դեմ պայքարում: [Զ/Վ: Մի կարդացեք 
տարբերակները, համապատասխանեցրեք:]

1 Մասնակցելհանրությանկողմիցվերահսկողությանմիջոցառումներին

2 Պահպանելկարգըևհետևելօրենքներին

3 Խուսափելհանրայինծառայություններիհամարկաշառքտալուց

4 Հրաժարվելպաշտոնյաներինկամնրանցբարեկամներին«լավություն»անելուց

5 Հայտնել(ազդարարել)պատկանմարմիններին

6 Հայտնելպետականմարմիններիթեժգծերիմիջոցով

7 Ընտրելհակակոռուպցիոնիմաստովվստահություններշնչողկուսակցությունների/դաշինքների

8 Խոսելազգականներիսևընկերներիսհետկոռուպցիայիանընդունելիլինելումասին

9 Մասնակցելհակակոռուպցիոնստորագրահավաքների/միջոցառումների/ցույցերի

10 Հայտնելհեռուստառադիոհաղորդումներինկամսոցիալականմեդիաներին

11 Բոյկոտելկոռումպացվածբիզնեսը

12 Մասնակցելևաջակցելհակակոռուպցիոնգիտելիքիտարածմանըևկրթականարշավներին

13 Պատրաստչեմորևէքայլձեռնարկել

14 ՆերգրավվելհակակոռուպցիոնՀԿ-իաշխատանքներին

15 Այլ(նշել)________________

98 ԴՊ

99 ՀՊ
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Հ44բ. Որքանո՞վ են Ձեզ հետևյալ ռեսուրսները/հմտությունները բավարար այդ 
գործողությունները կատարելու համար: 

 Լիովին
բավարարէ/են

Ավելիշուտ
բավարարէ/են

Ավելիշուտ
բավարարչէ/

չեն

Ընդհանրապես
բավարարչէ/

չեն
ԴՊ ՀՊ

Ժամանակը 1 2 3 4 98 99

Ֆինանսականռեսուրսները 1 2 3 4 98 99

Գիտելիքը 1 2 3 4 98 99

Տեղեկատվությունը 1 2 3 4 98 99

Հմտությունները 1 2 3 4 98 99

 

Հ44դ. Ինչու՞ չեք ցանկանում գործել / ներգրավվել կոռուպցիան նվազեցնելու 
գործողություններում:

1 Սովորականմարդիկոչինչչենկարողանելկոռուպցիաննվազեցնելուհամար

2 Այնկարողէինձհամարբացասականհետևանքներունենալ

3 Ըմբռնումովեմմոտենումկոռուպցիոնդեպքերին,քանիորմարդիկդրանդիմումենկարիքիցելնելով

4 Կոռուպցիանինձոչմիվնասչիտալիս

5 Այլ,նշել_____________

98 ԴՊ

99 ՀՊ

Հ45. [ՑՈՒՅՑ ՏՎԵՔ ՔԱՐՏ 13-ը]  
Նշվածներից ո՞րն եք երբևէ կատարել կոռուպցիայի դեմ պայքարելու նպատակով: 
[Զ/Վ: Ընդունեք մինչև 3 պատասխան]

1 Խուսափելեմհանրայինծառայություններիհամարկաշառքտալուց

2 Հրաժարվելեմպաշտոնյաներինկամնրանցբարեկամներին«լավություն»անելուց

3 Հայտնել(ազդարարել)եմպատկանմարմիններին

4 Հայտնելեմպետականմարմիններիթեժգծերիմիջոցով

5 ԿոռուպցիայիդեպքիմասինհաղորդելեմԱզդարարմանմիասնականէլեկտրոնայինհարթակիմիջոցով(www.
azdararir.am)

6 Ընտրելեմհակակոռուպցիոնիմաստովվստահություններշնչողկուսակցությունների/դաշինքների

7 Խոսելեմազգականներիսևընկերներիսհետկոռուպցիայիանընդունելիլինելումասին

8 Մասնակցելեմհակակոռուպցիոնստորագրահավաքների/միջոցառումների/ցույցերի

9 Հայտնելեմհեռուստառադիոհաղորդումներինկամսոցիալականմեդիաներին

file:///C:/Users/Manyu/Desktop/New%20folder/../../../balas/Dropbox/My PC (LAPTOP-SNNAELN6)/Downloads/www.azdararir.am
file:///C:/Users/Manyu/Desktop/New%20folder/../../../balas/Dropbox/My PC (LAPTOP-SNNAELN6)/Downloads/www.azdararir.am
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10 Բոյկոտելեմկոռումպացվածբիզնեսը

11 Մասնակցելևաջակցելեմհակակոռուպցիոնգիտելիքիտարածմանըևկրթականարշավներին

12 ՆերգրավվելեմհակակոռուպցիոնՀԿ-իաշխատանքներին

13 Ոչինչչեմկարողացելանել

14 Այլ(նշել)________________

98 ԴՊ

99 ՀՊ

 

Հ49.  Վեր ջին 12 ա միս նե րի ըն թաց քում  Դուք կամ  Ձեր տ/տ ան դամ նե րից որ ևէ մե կը 
հայտ նել է արդ յո՞ք որ ևէ պաշ տոն յա յի կող մից կո ռուպ ցիոն եր ևույ թի դրսևոր ման մա-
սին:

1 Այո  

2 Ոչ Անցում---->Հ52

98 ԴՊ Անցում---->Հ52

99 ՀՊ Անցում---->Հ52

 

Հ50. [ՑՈՒՅՑ ՏՎԵՔ ՔԱՐՏ 14-ը] 
Ու՞մ կամ որ կազ մա կեր պութ յանն էր ուղղ ված այդ դի մու մը: [Զ/Վ: Ն շեք բո լոր հնա րա-
վոր տար բե րակ նե րը]

1 1.ՀՀնախագահին

2 2.ՀՀՎարչապետին

3 3.Ոլորտայիննախարարինկամտվյալմարմնիղեկավարին

4 4.Տվյալպաշտոնյայիվերադասին

5 5.Դատարանին

6 6.Մարդուիրավունքներիպաշտպանիգրասենյակին

7 7.Հատուկքննչականծառայությանը

8 8.Պետականվերահսկողությանծառայությանը(ՊՎԾ)

9 9.Ոստիկանությանը

10 10.Դատախազությանը

11 11.Կոռուպցիայիկանխարգելմանհանձնաժողովին

12 12.ոռուպցիայիդեմպայքարիխորհրդին/հակակոռուպցիոնխորհրդին
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13 13.Հաշվեքննիչպալատին/վերահսկիչպալատին

14 14.ՀակակոռուպցիոնգործունեությամբզբաղվողՀԿ-ներին

15 15.ԿոռուպցիոնդեպքերլուսաբանողԶԼՄ-ներին

16 16.Միջազգայինկազմակերպություններին

17 17.Ձերսատարածկուսակցության/դաշինքիներկայացուցիչներինԱԺ-ում

18 18.Ազդարարմանանանունհարթակ(www.azdararir.am)

19 19.Տվյալմարմնիբարեվարքությանհարցերովպատասխանատուներին

20 20.Այննույնկառույցին,որիհետկապվածէրկոռուպցիայիդեպքը

21 21.Այլ(նշեք)___________________________

98 98.ԴՊ

99 99.ՀՊ
 

Հ51. Որ քա նո՞վ եք  Ձեզ պաշտ պան ված զգա ցել, երբ հայտ նել եք կո ռուպ ցիոն եր ևույ թի 
կամ դեպ քի մա սին: [Զ/Վ:  Կար դա ցեք տար բե րակ նե րը:]

1 Լիովինպաշտպանված

2 Ավելիշուտպաշտպանված

3 Ավելիշուտչպաշտպանված

4 Բոլորովինչպաշտպանված

98 ԴՊ

99 ՀՊ
 

Հ51ա. Ի՞նչ տե ղի ու նե ցավ կո ռուպ ցիա յի դեպ քի մա սին հա ղոր դե լուց հե տո:  
[Զ/Վ:  Կար դա ցեք տար բե րակ նե րը և  ըն դու նեք 1 պա տաս խան:]

1.Պետականպաշտոնյայիդեմհարուցվելէպաշտոնականընթացակարգ

2.Խնդիրըոչֆորմալկերպովլուծվեց,ևՁեզվերադարձրեցինգումարը/նվերը

3.Ձեզխորհուրդենտվելչշարունակելհաղորդմանգործընթացը

4.Ձերհաղորդմանհետկապվածքայլերչենձեռնարկվել

5.Դուքկրելեքմիջադեպիմասինհաղորդելուբացասականհետևանքները

6.Այլ(նշել)____________________
 

file:///C:/Users/Manyu/Desktop/New%20folder/../../../balas/Dropbox/My PC (LAPTOP-SNNAELN6)/Downloads/www.azdararir.am
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Հ52. Որ քա նո՞վ եք բա վա րար ված այն գոր ծո ղութ յուն նե րից, որ ձեռ նարկ վել են կո-
ռուպ ցիոն եր ևույ թի մա սին հա ղոր դում տա լիս: [Զ/Վ:  Կար դա ցեք տար բե րակ նե րը]

1 Լիովինբավարարվածեմ Անցում-->Հ54

2 Ավելիշուտբավարարվածեմ Անցում-->Հ54

3 Ավելիշուտբավարարվածչեմ  

4 Բոլորովինբավարարվածչեմ  

98 (ԴՊ) Անցում-->Հ54

99 (Հրաժարվ.եմպատասխ.) Անցում-->Հ54
 

Հ53. Ո՞րն է բա վա րար ված չլի նե լու պատ ճա ռը: [Զ/Վ:  Կար դա ցեք տար բե րակ նե րը:] 

1 Հարցըլուծումչիստացել

2 Ձևականմոտեցումէցուցաբերվել

3 Այլ(նշեք)____________

98 (Չգիտեմ)

99 (Հրաժարվ.եմպատասխ.)

 

Հ54. Ըստ  Ձեզ, ով քե՞ր են պա տաս խա նատ վութ յուն կրում  Հա յաս տա նում կո ռուպ ցիա-
յի դեմ պայ քա րի հա մար: [Զ/Վ:  Մի կար դա ցեք: Ըն դու նեք բո լոր հնա րա վոր պա տաս-
խան նե րը:]

1 ԱԺ-ումներկայացվածբոլորքաղաքականուժերը

2 Կառավարությունը/Իշխողքաղաքականուժը

3 Հակակոռուպցիոնմարմինները/կառույցները

4 Քաղաքացիներնանհատապես

5 Քաղաքացիներըհավաքականորեն

6 Հասարակականկազմակերպությունները

7 ԶԼՄ-ները

8 Միջազգայինկազմակերպությունները

9 Բոլորը

10 Այլ(նշեք)______________________

98 ԴՊ

99 ՀՊ
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ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ժ1.  Տա րի քը ______________

Ժ2.  Սե ռը

1 Իգական

2 Արական
 

Ժ3.  Հար ցազ րույ ցի ամ սա թի վը _________(օր/ամիս)

Ժ4. Գ րան ցել հար ցազ րույ ցի տևո ղութ յու նը 
[Զ/Վ: Oգտա գոր ծել 24-ժամ յա ժա մա ցույ ցը]

 Հար ցազ րույ ցի սկիզ բը: ____:____

Ժ5.  Մար զը 

1 ԵՐԵՎԱՆ

2 ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ

3 ԱՐԱՐԱՏ

4 ԱՐՄԱՎԻՐ

5 ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ

6 ԼՈՌԻ

7 ԿՈՏԱՅՔ

8 ՇԻՐԱԿ

9 ՍՅՈՒՆԻՔ

10 ՎԱՅՈՑՁՈՐ

11 ՏԱՎՈՒՇ
 

Ժ6. Բ նա կա վայ րը

1 Քաղաքային

2 Գյուղական
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Ժ7.  Ձեր ներ կա յիս կրթա մա կար դա կը:

1 Տարրական(ընդհանուր,մասնագիտացված,հատուկ)

2 Հիմնական(ընդհանուր,մասնագիտացված,հատուկ)

3 Միջնակարգ(ընդհանուր,մասնագիտացված,հատուկ)

4 Նախնականմասնագիտական(արհեստագործական)

5 Միջինմասնագիտական

6 Թերիբարձրագույն

7 Բարձրագույնմասնագիտական(բակալավր,մասնագետ)

8 Բարձրագույնմասնագիտական(մագիստրոս)

9 Հետբուհականմասնագիտական

99 ՀՊ
 

Ժ8.  Ձեր ներ կա յիս ըն տա նե կան կար գա վի ճա կը:

1 Երբեքամուսնացածչեմեղել

2 Ամուսնացածեմ

3 Ամուսնալուծվածեմ

4 Այրի

5 Համակեցություն

99 ՀՊ
 

Ժ9. Ու նե՞ք արդ յոք ե րե խա ներ

1 Այո

2 Ոչ
 

Ժ10.  Ձեր ներ կա յիս աշ խա տան քա յին կար գա վի ճա կը 
[Զ/Վ: Ըն դու նել ա ռա վե լա գույ նը 2 տար բե րակ]

1 Աշխատումեմլրիվդրույքով  

2 Աշխատումեմկեսդրույքով`մեկաշխատավայրում  

3 Աշխատումեմկեսդրույքով`մեկիցավելիաշխատավայրերում  

4 Չեմաշխատում,աշխատանքեմփնտրում ->ԱնցումՀ12.

5 Չեմաշխատում,աշխատանքչեմփնտրում ->ԱնցումՀ12.

6 Թոշակառու ->ԱնցումՀ12.

7 Ուսանող ->ԱնցումՀ12.

8 Տնայինտնտեսուհի ->ԱնցումՀ12.

9 Այլ/նշել______ ->ԱնցումՀ12.

99 ՀՊ ->ԱնցումՀ12.
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Ժ11. Ի՞նչ աշ խա տանք եք կա տա րում այժմ: [Ըն դու նել մինչև 2 պա տաս խան]

1 Ինքնազբաղված,առանցվարձուաշխատողների

2 Ինքնազբաղված,ունեմվարձուաշխատողներ

3 Ինքնազբաղվածգյուղատնտեսությունում

4 Ունեմփոքրընտանեկանբիզնես/տնայինտնտեսությանարտադրություն

5 Վարձուաշխատող`փոքրտեղականկազմակերպության

6 Միջինկամխոշորմասնավորկազմակերպությանաշխատող

7 Պետականաշխատող

8 Արտասահմանյան/միջազգայինկազմակերպությանաշխատող

9 Տեղականկամմիջազգայինհասարակականկազմակերպությանաշխատող

10 Այլ/նշել

98 ԴՊ

99 ՀՊ
 

Ժ12.  Մի ջին հաշ վով որ քա՞ն է կազ մում  Ձեր տ/տ ամ սա կան ե կա մու տը:  
[Զ/Վ:  Ցույց տվեք  Քար տը 1-ը]

1 Մինչև91.000ՀՀդրամ

2 91.001–148.000ՀՀդրամ

3 148.001–220.000ՀՀդրամ

4 220.001–321.000ՀՀդրամ

5 321.001–620.000ՀՀդրամ

6 620.001ՀՀդրամևավելի

98 ԴՊ

99 ՀՊ
 

Ժ13. Խնդ րում եմ նա յեք քարտ 2-ին և  ա սեք` նշված տար բե րակ նե րից ո՞րն է ա ռա վել 
լիար ժեք ար տա ցո լում  Ձեր ըն տա նի քի/ տ/տ ներ կա ֆի նան սա կան վի ճա կը:  
[Զ/Վ:  Ցույց տվեքպ  Քարտ 2-ը]

1 Սնունդչենքկարողգնել

2 Սնունդկարողենք,հագուստչենքկարողգնել

3 Սնունդևհագուստկարողենքգնել,կարողանումենքխնայել,բայցչենքկարողթանկարժեքիրեր,օր.՝ավտո-
մեքենագնել

4 Թանկարժեքիրեր,օր.՝ավտոմեքենա,կարողենքգնել,բայցոչբնակարանկամամառանոց

5 Ամենինչկարողենքգնել,ներառյալբնակարանկամամառանոց

98 ԴՊ

99 ՀՊ
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 Հա վել ված 2. 
Ժո ղովր դագ րութ յան 
ցու ցա նիշ նե րը 

Աղ յու սակ 1.  Բաշ խումն ըստ սե ռի (կան խա տես վող ըստ ի րա կան ընտ րան քի)

 Սեռ Ընտ րան քում բաշ խու մը Բ նակ չութ յան բաշ խու մը

Արական 44% 45%

Իգական 56% 55%

  

Աղ յու սակ 2.  Բաշ խումն ըստ տա րի քի (կան խա տես վող ըստ ի րա կան ընտ րան քի) 

 Տա րիք Ընտ րան քում բաշ խու մը Բ նակ չութ յան բաշ խու մը

18-35 30% 35%

36-55 38% 33%

56+ 31% 32%

Աղ յու սակ 3.  Բաշ խումն ըստ բնա կա վայ րի տի պի (կան խա տես վող ըստ ի րա կան ընտ րան քի) 

Բ նա կա վայ րի տի պը Ընտ րան քում բաշ խու մը Բ նակ չութ յան բաշ խու մը 

Երևան 38% 37%

Այլքաղաքներ 28% 27%

Գյուղեր 34% 36%
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Աղ յու սակ 4.  Բաշ խումն ըստ մար զե րի (կան խա տես վող ըստ ի րա կան ընտ րան քի)

 Մարզ Ընտ րան քում բաշ խու մը Բ նակ չութ յան բաշ խու մը 

Երևան 38% 37%

Արագածոտն 4% 4%

Արարատ 8% 9%

Արմավիր 8% 9%

Գեղարքունիք 7% 8%

Լոռի 7% 8%

Կոտայք 8% 7%

Շիրակ 8% 8%

Սյունիք 5% 5%

ՎայոցՁոր 2% 2%

Տավուշ 4% 4%

Ընդհանուր 100% 100%
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Հավելված 3.  
Կոռուպցիայի համաթվի 
ցուցանիշների հաշվարկ 

ՀԲԾ ցուցանիշ 2. Կոռուպցիան նվազեցնելու համար գործելու պա տրաստակամ 
մարդկանց տոկոսային աճ (ըստ սեռի, տարիքային խմբերի, բնակավայրի տեսակի)։ 

Նշված ցուցանիշի հաշվարկման համար օգտագործվել է 2021 թվականի ելակետային
հետազոտության հարցաթերթի Հ44ա-ն (Անձամբ Դուք ի՞նչ եք պատրաստ անել`
Հայաստանումկոռուպցիայիմակարդակընվազեցնելուհամար:Թվարկեքխնդրեմմինչև
երեքկոնկրետքայլ,որանձամբկձեռնարկեիքկոռուպցիայիդեմպայքարում:)։Համարիչում
այն մարդկանց թիվն է, ովքեր ընտրել են գոնե մեկ տարբերակ, իսկ հայտարարում
հարցվողների ընդամենը թիվն է, բացի ՀՊ պատասխանողներից։ 2021 թվականին այս
ցուցանիշիելակետայինարժեքըկազմելէ42,8%։

ՀԲԾ ցուցանիշ 3. Կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցում կառավարո ւթյան լավ 
աշխատանքը գրանցած մարդկանց տոկոսային աճ

Նշվածցուցանիշիհաշվարկմանհամարօգտագործվելեն2021թվականիելակետային
հետազոտությանհարցաթերթիՀ14-ը (ԸստՁեզ,որքանո՞վէարդյունավետՀՀներկայիս
կառավարության պայքարը կոռուպցիայի դեմ: Լիկերտի 4 տարբերակներ պարունակող
սանդղակ,տարբերակներըչենկարդացվել)։Համարիչումայնմարդկանցթիվնէ,ովքեր
պատասխանել են «Լիովին արդյունավետ է» և «Ավելի շուտ արդյունավետ է», իսկ
հայտարարում հարցվողների ընդամենը թիվն է, բացի ՀՊ պատասխանողներից։  2021
թվականինայսցուցանիշըկազմելէ51,0%։

ՀԲԾ ցուցանիշ 14. Կոռուպցիայի և բարեվարք ինստիտուտների վե րաբերյալ 
հանրային ընկալման տոկոսային աճ

Նշվածցուցանիշիհաշվարկմանհամարօգտագործվելեն2021թվականիելակետային
հետազոտության հարցաթերթի Հ34-ը (Նշեք, խնդրեմ, Հայաստանում հակակոռուպցիոն
գործունեությամբ զբաղվող Ձեզ հայտնի պետական մարմինները և հասարակական
կազմակերպությունները:Ցանկ,ընդունեքբոլորհնարավորպատասխանները,չկարդալ:)։
Համարիչում բոլոր մարդկանց թիվն է, բացի նրանցից ովքեր ընտրել են «Ոչ մի», «ԴՊ»
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և «ՀՊ»տարբերակները, իսկ հայտարարում հարցվողների ընդամենը թիվն է, բացի ՀՊ
պատասխանողներից։2021թվականինայսցուցանիշըկազմելէ33,9%։ 

ՀԲԾ լրացուցիչ ցուցանիշ. Հանրային ծառայություններից օգտվո ղների տոկոսը, 
ովքեր կաշառք են տվել նախորդ 12 ամիսներին։ 

Նշվածցուցանիշիհաշվարկմանհամարօգտագործվելեն2021թվականիելակետային
հետազոտության հարցաթերթի Հ26-ը (Վերջին 12ամիսների ընթացքում Դուք գործ ուն-
եցե՞լեքհետևյալհաստատություններիհետկամօգտվե՞լեքհետևյալծառայություններից։
Ցանկ, կարդալ տարբերակները։ Եթե ԱՅՈ, ստիպված եղե՞լ եք հավելյալ վճար տալ/
ստանալ (“ստանալ” նշել միայնտարբերակ20-իդեպքում):Այո/Ոչ/ԴՊ/ՀՊ)։ Համարիչում
այն մարդկանց թիվ է, ովքեր պատասխանել են «Այո» գոնե մեկ տարբերակին, իսկ
հայտարարում՝հարցինբոլորպատասխանողներիթիվը։2021թվականինայսչափորոշիչ
կազմելէ 9,5%։

Նշ ում ։ Հարցազրուցավարների վերապատրաստման ընթացքում տեղեկացվել է, որ 
խոսքը գնում է ոչ պաշտոնական հավելյալ վճարների մասին, սակայն սա չի նշանակում, որ 
հարցվողները որպես հավելյալ վճար չէին կարող ընկալել օրենքով սահմանված վճարովի 
ծառայությունները, օրինակ ԴԱՀԿում և մաքսայ ին ծառայությունում։ 
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