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ԳՈՐԾԻՔԱԿԱԶՄԻՆԱԽԱԲԱՆ

Օրինաստեղծ գործունեությունն անվտան
գության ոլորտում բարդ և դժվարին խնդիր է:
Օրենսդիր մարմնի անդամներից շատերը գայ
թակղիչ են համարում այլ պետություններից
օրենսդրություննարտագրելը:Սաարագացնում
է օրինագծերի մշակման գործընթացը, հատ
կապեսայն դեպքում, երբտեքստերնառկաեն
օրենսդիրմարմնիլեզվով,սակայնշատհաճախ
արդյունքումունենումենքվատորակօրենքներ:

Նույնիսկփոփոխություններիենթարկվելուց
հետո արտագրված օրենքները հաճախ ժամա
նակավրեպենայնպահին,երբմտնումենուժի
մեջ:Դրանքկարողենայլևսչհամապատասխա
նելմիջազգային չափանիշներինկամտեղական
քաղաքական և հասարակական համատեքս
տին:Արտագրվածօրենքներըերբեմնհակասում
եննաևգործողներպետականօրենքներին:

Որոշ դեպքերում տարածաշրջանում պար
զապես չկա օրինակելի օրենք օրենդրության
անհրաժեշտ տեսակի համար: Այդպիսն է եղել
իրավիճակն արաբական տարածաշրջանում,
որտեղ անվտանգության ոլորտը բոլորովին
վերջերս է դարձել բաց քննարկումների առար
կա: Այսպիսով, դժվար է գտնել լավ օրինակելի
օրենքներ ժողովրդավարական ոստիկանութ
յան կամ հետախուզական ծառայությունների
խորհրդարանական վերահսկողության համար:
Հետևաբար, զարմանալի չէ, որ արաբական
տարածաշրջանի օրենսդիր մարմիններից շա
տերը հուսալքված, շփոթված կամ անհանգս
տացածենանվտանգությանոլորտումօրինաս
տեղծգործունեությանխնդիրներիպատճառով:
Նրանցհամարհեշտորենմատչելիչենմիջազգա
յին նորմերն ու չափանիշներնայնպատճառով,
որարաբերենովառկառեսուրսներըքիչենկամ
ընդհանրապես գոյություն չունեն: Նրանցից շա
տերըչգիտենորտեղփնտրելօրինակելիօրենք
ներևնահանջումեն:Ոմանքաջակցությանհա
մար դիմել են ԶՈՒԺՎԿին: Օրենսդիր մարմնի
համար պրակտիկ գործիքակազմի գաղափարն
առաջացավայնժամանակ,երբիրավաբաններն
սկսեցին փնտրել չափանիշներ, նորմեր և օրի
նակելիօրենքներարաբերենով,որոնքկօգնեին
նրանց մշակել անհրաժեշտ օրենսդրությունը:
Արաբականտարածաշրջանիփորձագետներըև
ԶՈՒԺՎԿն,այսպիսով,որոշեցինաշխատելմիա
սինևմշակելանհրաժեշտգործիքակազմը:

Ո՞ւմհամարէնախատեսված
գործիքակազմը

Սույնգործիքակազմնառաջինհերթինհաս
ցեագրվածէբոլորայնանձանց,ովքերմտադիր
են ստեղծել նոր կամ լրամշակելանվտանգութ
յան ոլորտի գործող օրենսդրությունը:Այս ցան
կը ներառում է պատգամավորներին, իրավա
բանփորձագետներին և հասարակական կազ
մակերպություններին:Գործիքակազմըկարողէ
նաև օգտակար լինել անվտանգության ոլորտի
պաշտոնատար անձանց և, որպես օգտակար
ռեսուրս,անվտանգության ոլորտի օրենսդրութ
յամբհետաքրքրվողգիտաշխատողներիևուսա
նողներիհամար:

Ի՞նչէներառումգործիքակազմը

Երկլեզվանիայս գործիքակազմը ներառում
էանգլերենևարաբերեն մի շարք բուկլետներ,
որոնք սահմանում են նորմեր և չափանիշներ,
ուղեցույցներ, ինչպես նաև անվտանգության
ոլորտի օրենսդրության տարբեր ոլորտների
օրինակելիօրենքներիգործնականօրինակներ:

Հրապարակված և մշակման փուլում են
հետևյալշարքերը`

- Ոստիկանությանմասինօրենսդրություն,
- Հետախուզականոլորտիմասինօրենսդ
րություն,

- Ռազմականարդարադատությանմասին
օրենսդրություն,

- Ուժայինհամաձայնագրերիկարգավիճա
կը

Անհրաժեշտության դեպքում կթողարկվեն
այլշարքեր:Ներկայիսշարքըկարողէհեշտութ
յամբ ընդլայնվել նոր բուկլետների լրացմամբ`
ի պատասխան արաբական տարածաշրջանից
եկող պահանջարկի: Վերջին հրապարակում
ների համար կարելի է այցելել` www.dcaf.ch/
publications:

Ո՞րնէսույնգործիքակազմինպատակը

Գործիքակազմը նպատակ ունի աջակցելու
արաբականտարածաշրջանիօրենսդիրմարմին
ներիանդամներին`բավարարելուիրենցքաղա
քացիների ակնկալիքները: Արաբական պետու
թյուններիքաղաքացիներըպահանջումենպրո
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ֆեսիոնալ ծառայություն ոստիկանությունից և
անվտանգությանուժերից,որոնքպետքէլինեն
արդյունավետ,մարտունակևիրենցկարիքներին
արձագանքող: Նրանք ցանկանում են ունենալ
այնպիսի ոստիկանություն և անվտանգության
կազմակերպություններ, որոնք պահպանում են
օրենքըևմարդուիրավունքներինորմերըևկա
րողենհաշվետուլինելիրենցգործունեությանև
վարքագծիհամար:Գործիքակազմը,այսպիսով,
խրախուսում է միջազգային չափանիշներն ան
վտանգության ոլորտի օրենսդրության բնագա
վառում, ինչպիսիք են ժողովրդավարական վե
րահսկողությունը, հմուտ կառավարումը և թա
փանցիկությունը:

Գործիքակազմը մատչելի է դարձնում մի
ջազգային նորմերը, ինչպես նաև արաբական
տարածաշրջանի մեջ չմտնող պետությունների
օրենսդրության օրինակներ արաբերեն և ան
գլերենլեզուներով,ինչըթույլէտալիսհամեմա
տել տարբեր փորձառություններն ու պրակտի
կաները:

Անվտանգության ոլորտի օրենսդրության
վերաբերյալ արաբերենով գրականության պա
կասը խնդրահարույց հարց է արաբ օրենսդիր
մարմինների համար: Գործիքակազմը փորձում
է լրացնելայսբացը:Դրանպատակներիցմեկն
էնվազեցնելայնժամանակը,որօրենսդիրմար
մինները ծախսում են տեղեկություններ փնտ
րելու վրա` դրանով իսկ թույլ տալով նրանց
կենտրոնանալ իրենց հիմնական խնդրի վրա:
Այն բանին զուգընթաց, որ ավելի շատ տեղե
կություններ մատչելի կդառնան արաբերե
նով, ավելի մեծ թվով քաղաքացիներ և քա
ղաքացիական հասարակությանխմբեր կկարո
ղանանարտահայտելիրենցտեսակետներնայն
հարցիառնչությամբ,թեինչոստիկանությունև
անվտանգության ծառայություն են ցանկանում
ունենալ, ինչի արդյունքում կնպաստեն ան
վտանգությանոլորտիարդիականևուժեղիրա
վականդաշտիկայացմանը:

Ինչո՞ւէանհրաժեշտանվտանգության
ոլորտումուժեղիրավականդաշտ
ունենալը

Հաստատուն իրավական դաշտը անվտան
գությանոլորտիարդյունավետ,որակյալևհաշ
վետու կառավարման նախապայմանն է, քանի
որայն.

- սահմանում էանվտանգությանտարբեր
կազմակերպությունների դերն ու
առաքելությունը,

- սահմանում է անվտանգության կազմա
կերպությունների և դրանց անդամների
արտոնություններըևլիազորությունների
սահմանները,

- սահմանում է անվտանգության կազմա
կերպությունները վերահսկող հաստա
տություններիդերնուլիազորությունները,

- հիմք է ապահովում հաշվետվողակա
նության համար, քանի որ հստակ սահ
մանազատում է օրինավոր վարքագիծն
ապօրինիվարքագծից,

- մեծացնում է հանրային վստահությունը
և ուժեղացնում կառավարության և
վերջինիսանվտանգությանուժերի լեգի
տիմությունը:

Այս բոլոր հիմունքներով անվտանգության
ոլորտի բարեփոխումները հաճախ սկսվում
են անվտանգության ոլորտի ազգային օրենս
դրության հիմնավոր վերանայումից և փոփո
խությունից: Նպատակն է բացահայտել և
լուծել հակասությունների, ինչպես նաև տար
բեր հաստատությունների դերերի և իրա
վասություններիհստակությանբացակայության
հարցը:
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1.Նախաբան

Սույնբաժնիուսուցողականնպատակները

Այսբաժնիընթերցումնավարտելիսընթերցողները
պետքէկարողանան.

- պատկերացնելուղեցույցինպատակներըև
թիրախլսարանը,

- սահմանել,թեինչէանվտանգության
ոլորտիֆինանսականվերահսկողությունը,

- տեղյակլինել,թեովքերեն
անվտանգությանոլորտիֆինանսական
վերահսկողությանհիմնականգործող
անձինք,

- բացահայտելանվտանգությանոլորտի
հիմնականգործողանձանց,

- բացահայտելանվտանգությանոլորտի
ֆինանսականվերահսկողության
հիմնականգործողանձանց,

- հասկանալ,թեինչուէանվտանգության
ոլորտիֆինանսականվերահսկողությունը
կարևոր:

Ո՞րնէսույնուղեցույցինպատակը

Սույն ուղեցույցի նպատակն է ընթերցողնե
րին նախնական տեղեկություններ հաղորդել
անվտանգության ոլորտի ֆինանսական վե
րահսկողության հիմնական սկզբունքների, մե
խանիզմներիևգործողանձանցմասին:Այննաև
հանդես է գալիս որպես ռեսուրսֆինանսական
վերահսկողության կազմակերպությունների վե
րապատրաստման, կարողությունների ձևավոր
մանևբարեփոխմանհամար:

Ուղեցույցը հնարավորություն է տալիս ըն
թերցողներին.

 ● հասկանալ, թե ինչ է անվտանգության
ոլորտի ֆինանսական վերահսկողությու
նը,

 ● բացահայտել անվտանգության ոլորտի
ֆինանսականվերահսկողությանպաշտո
նական և ոչ պաշտոնական գործող ան
ձանց,

 ● նկարագրել, թե ինչպես է ձևավորվում
անվտանգության և պաշտպանության
բյուջեն,

 ● հասկանալ, թե ինչպես կարող են գոր
ծող անձինք փոխազդել` մեծացնելու
անվտանգության ոլորտի կառավարման
թափանցիկությունն ու հաշվետվողակա
նությունը,

 ● բացատրել, թե ինչու է անվտանգության
ոլորտի կայուն ֆինանսական վերահս
կողությունը նպաստում հասարակության
սոցիալտնտեսականզարգացմանը:

Ի՞նչէպարունակումսույնուղեցույցը

Ուղեցույցի հիմնական շեշտադրումը
մանրամասնելն է, թե ինչ դեր կարող է խա
ղալ խորհրդարանը անվտանգության ոլորտի
ֆինանսականվերահսկողությանասպարեզում:
Միաժամանակ, այն գործնական խորհուրդ
ներէպարունակումդաշտումներգրավվածայլ
պաշտոնականև ոչպաշտոնականգործողան
ձանց մասին: Առաջին բաժինը նկարագրում է,
թե ինչ է ֆինանսական վերահսկողությունը, և
ինչու է այն կարևոր անվտանգության ոլորտի
հմուտ կառավարման տեսանկյունից: Երկրորդ
բաժնում ներկայացված են անվտանգության
և պաշտպանության բյուջեի ձևավորման հիմ
նական սկզբունքները, հասկացությունները և
մոտեցումները: Երրորդ բաժինն ուշադրությու
նը կենտրոնացնում է անվտանգության ոլոր
տի ֆինանսական վերահսկողության հարցում
խորհրդարանի առանձնահատուկ դերի վրա:
Չորրորդբաժինըբացահայտումէ,թեինչհնա
րավորություններունիխորհրդարաննանվտան
գության ոլորտի վերահսկողության այլ պաշ
տոնականևոչպաշտոնականգործողանձանց
հետ հարաբերություններ զարգացնելու միջո
ցով իրֆինանսականվերահսկողությանկարո
ղությունները հզորացնելիս: Վերջապես, հինգե
րորդ բաժնում նկարագրվում են ձեռնարկվելիք
հետագա միջոցառումները, որոնց նպատակն
ուժեղացնելանվտանգությանոլորտիֆինանսա
կանվերահսկողությունը:

Ո՞ւմհամարէնախատեսվածսույն
ուղեցույցը

Սույնուղեցույցնայնանձանցհամարէ,ով
քերհետաքրքրվածենանվտանգությանոլորտի
ֆինանսականվերահսկողությամբ:Ուղեցույցում
ներկայացված տեղեկություններից կարող են
օգուտքաղելհետևյալանձինք.

 ● այն պատգամավորները և նրանց աշ
խատակազմերը, ովքեր ներգրավված են
ֆինանսական և բյուջետային վերահսկո
ղությանգործունեությանմեջ,

 ● աուդիտորական հաստատությունների և
քաղաքացիական հասարակության այն
անդամները, ովքեր իրենց գիտելիքները,
փորձն ու օժանդակությունն են ցուցա
բերում ֆինանսական վերահսկողության
միջոցառումներին,
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 ● բյուջեների կազմման և կատարման հա
մարպատասխանատուանվտանգության
ևպաշտպանությանհաստատությունների
ռազմավարականանդամները,

 ● այն նախարարությունների և գործադիր
իշխանության մարմինների ներկայացու
ցիչները,որոնքվերահսկումենանվտան
գության և պաշտպանության բյուջեների
կազմումնուկատարումը,

 ● այն ուսուցիչները և ուսանողները, ովքեր
ցանկանում են ընդհանուր նախնական
գիտելիքներ ստանալ անվտանգության
ոլորտում ֆինանսական վերահսկողութ
յանմասին:

Սույն ուղեցույցի նյութը ներկայացված է
նկարագրական եղանակով, պարզ հարցերի ու
պատասխանների տեսքով: Այն նաև ներառում
է ուսուցողական նպատակներ յուրաքանչյուր
բաժնիհամար:

Ի՞նչէանվտանգությանոլորտիֆինանսա-
կանվերահսկողությունը

Անվտանգության ոլորտիֆինանսական վե
րահսկողությունըմիգործիքէ,որնապահովում
է, որպետության կողմից մարդկանցանվտան
գության համար հատկացվող պետական ֆի
նանսական միջոցները ծախսվենթափանցիկև
հաշվետուեղանակով:

Անվտանգությանոլորտիարդյունավետֆի
նանսական վերահսկողությունն ապահովում է,
որ.

 ● վերահսկողության պաշտոնական և ոչ
պաշտոնական հաստատությունները կա
նոնավորկերպովստուգեն,թեինչպեսեն
զինվածուժերը,ոստիկանությունըևանվ
տանգության ուժերն օգտագործում պե
տականֆինանսականմիջոցները,

 ● խորհրդարանական, դատական և աու
դիտորական մարմինները բացահայտեն,
քննությանառնենևշտկենֆինանսական
հաշվետվողականությանօրենքների,կար
գավորումների և քաղաքականություննե
րի բացերն  ու խախտումներնանվտան
գությանևպաշտպանությանոլորտիգոր
ծողանձանցկողմից,

 ● վարչականևքրեականվարույթներիրա
կանացվենանվտանգությանևպաշտպա
նության` կոռուպցիայի մեջ մեղադրվող
անձնակազմինկատմամբ,

 ● քաղաքացիական հասարակությունը և
ակադեմիական շրջանակներն իրակա
նացնեն մասնակցային հանրայինքննար
կումներ և հետազոտություններ` գնա
հատելու պետությանանցյալևապագա
մարդկային, տնտեսական և անվտան
գությանկարիքներիծախսերը:

Ովքե՞րեններգրավվածանվտանգության
ոլորտի ֆինանսական վերահսկողության
գործում

Գործողանձինք,ովքերներգրավվածենֆի
նանսականվերահսկողությանմեջ,երկուտիպի
են`պաշտոնականևոչպաշտոնական:Պաշտո
նականգործողանձինք,օրինակ`կառավարութ
յունն ու իր նախարարությունները, ունեն անվ
տանգության ոլորտի ֆինանսական վերահսկո
ղություն իրականացնելու հատուկ իրավասութ
յունևառաջնայինպատասխանատվություն:Այ
դուհանդերձ,ոչպաշտոնականգործողանձինք,
ինչպիսիք են լրատվամիջոցները, մարդու իրա
վունքների կազմակերպություններըևգիտահե
տազոտական հաստատությունները, աստիճա
նաբարլրացնումենպաշտոնականգործողան
ձանցաշխատանքը:

Պաշտոնականգործողանձինք,ովքերորևէ
դերակատարումունենանվտանգությանոլորտի
ֆինանսական վերահսկողության գործում, ներ
կայացնումեն.

 ● Ներքին վերահսկողություն իրականաց-
նող պաշտոնատար անձանց և աուդի-
տորներին, ովքեր աշխատում են անվ-
տանգության և արդարադատության
առանցքային հաստատություններում:
Այս անձանց թվում են գլխավոր տեսուչ
ները, ներքին աուդիտորները կամ զին
վածուժերիօմբուդսմենները,որոնցդերն
է հզորացնել ներքին վերահսկողության
ընթացակարգերը, իրականացնել ներքին
աուդիտ և քննություններ անվտանգութ
յանևզինվածուժերիկողմիցֆինանսա
կանչարաշահումների,ֆինանսականկեղ
ծիքների կամ սխալ կառավարման փաս
տերիկապակցությամբ:

 ● Նախարարություններ: Ներառում են
Ֆինանսների նախարարությունը (կամ
Գանձապետարանը) և վերջինիս բյուջե
տային վարչությունը, Պաշտպանության,
Ներքին գործերի, Արդարադատության և
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Քաղաքաշինության նախարարություն
ները: Այս նախարարություններն են նա
խապատրաստումայն բյուջեն, որը հատ
կացվելու է անվտանգության և արդա
րադատության պատասխանատուներին,
և վերահսկում են բյուջեի կատարումը:Ի
լրումն սրա` նրանցառաջնայինպարտա
կանությունը ներառում է ազգային անվ
տանգության քաղաքականությունների
մշակումըևդրանց ծախսերի հաշվարկը,
ինչպես նաև անվտանգության և արդա
րադատությանառանցքայինպատասխա
նատուների ծախսերի կառավարումն ու
ստուգումը:Նրանքբոլորնէլհաշվետուեն
Նախարարներիխորհրդին,իսկորոշդեպ
քերում`Նախագահիաշխատակազմին:

 ● Խորհրդարանը և նրա մասնագիտա-
ցած հանձնաժողովները: Այն ներառում
էխորհրդարանիընտրյալպատգամավոր
ներին և համապատասխան հանձնաժո
ղովները: Վերջիններիս թվում կարող են
ընդգրկվել Պաշտպանության, Անվտան
գությանևներքինգործերի,Բյուջետային
ևֆինանսականհարցերիհանձնաժողով
ներըև,անհրաժեշտությանդեպքում,Պե
տական հաշվիչ հանձնաժողովը: Խորհր
դարանի անդամները պատասխանատու
են անվտանգության հաստատություննե
րի ֆինանսական հաշվետվողականութ
յունըմեծացնողիրավականդաշտստեղ
ծելու համար: Հանձնաժողովների միջո
ցով պատգամավորները կարողանում են
վերահսկելանվտանգության ծախսերըև
քննություն իրականացնել պետական մի
ջոցներիչարաշահումներիմեղադրանքնե
րիփաստերիկապակցությամբ:

 ● Գերագույն աուդիտորական հաստա-
տություններ (ԳԱՀ-եր): Սրանք այն ազ
գայինմարմիններնեն,որոնքպատասխա
նատուենանվտանգությանոլորտիհաս
տատությունների արտաքին և անկախ
աուդիտանցկացնելուհամար:Նրանքու
սումնասիրում են անվտանգության ոլոր
տի ծախսերը և անկախ կարծիք տալիս
այն մասին,թե ինչպես ենանվտանգութ
յանառանցքայինպատասխանատուները
ևնրանցվերահսկողությանևկառավար
մանմարմիններնօգտագործումռեսուրս
ներնիրենցգործողություններում:

Ոչ պաշտոնական գործող անձինք, ովքեր դեր
ենխաղումանվտանգությանոլորտիֆինանսա
կան վերահսկողության գործում, հիմնականում
ներկայացնումեն.

 ● Քաղաքացիական հասարակության
կազմակերպությունները, որոնք  են գի
տահետազոտական ինստիտուտները,
փորձագիտական կենտրոնները, մարդու
իրավունքներիևնմանատիպկազմակեր
պությունները:Նրանքկարողեն.

- մշտադիտարկել անվտանգության և
պաշտպանության ոլորտների պետա
կանծախսերը,

- իրականացնել բյուջեի և դրա անվ
տանգության բաղադրիչների անկախ
վերլուծություն,

- ստուգել,թեարդյոքանվտանգության
և պաշտպանության բյուջեները ֆի
նանսավորում են ազգային անվտան
գության հռչակվածառաջնահերթութ
յունները,

- իրականացնել լոբբիստական գործու
նեություն՝ինպաստանվտանգության
ևպաշտպանությանբյուջետավարման
գործընթացներն առավել թափանցիկ
ևհաշվետուդարձնելու,

- բացահայտելանվտանգությանևպաշ
տպանության ոլորտների պաշտոնա
տար անձանց կողմից կոռուպցիայի
և ֆինանսական միջոցների չարաշա
հումներիդեպքերը,

- կազմակերպել վերապատրաստում
քաղաքացիական ծառայողների և
մարմիններիհամարանվտանգության
ոլորտի ֆինանսական կառավարման
ոլորտում:

 ● Լրատվականինստիտուտներ:Ներառում
են մամուլի խորհուրդները, մամուլի, տե
սաձայնայինևինտերնետայինմիջոցները
և լրատվամիջոցների զարգացման կազ
մակերպությունները: Լրատվամիջոցները
կարողեն.

 ● իրականացնել հետաքննական հետազո
տություններ անվտանգության ինստի
տուտների ֆինանսական կառավարման
ոլորտում,

 ● բարձրացնելքաղաքացիներիիրազեկվա
ծությունը անվտանգության և պաշտպա
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Շրջանակ1.Ի՞նչէանվտանգությանոլորտը

Անվտանգության ոլորտը բաղկացած է անվ
տանգության և արդարադատության հիմնական
պատասխանատուներիցևնրանցկառավարմանև
վերահսկողության ինստիտուտներից: Իրավական
և քաղաքականության շրջանակը կարգավորում
է նրանցխնդիրները, իրավասությունըև կառուց
վածքը:

Անվտանգությանևարդարադատության
առանցքայինպատասխանատուներ

 ● Անվտանգության ուժեր (զինված ուժեր, ոս
տիկանություն,հետախուզականևանվտան
գության ծառայություններ, միաժամանակ՝
ազատագրական բանակներ և ապստամբ
խմբեր):

 ● Արդարադատության և իրավապահ ինստի
տուտներ (դատարաններ, դատախազական
ծառայություններ,կալանավայրեր,արդարա
դատությանավանդականհամակարգեր):

Կառավարման և վերահսկողության ինստի-
տուտներ

- Գործադիրկառավարմանևվերահսկողութ
յանմարմիններ(Նախագահ,նախարարների
խորհուրդ,պաշտպանության,ներքինգործե
րի,արդարադատությանևֆինանսներինա
խարարություններ):

- Օրենսդիր կառավարմանևվերահսկողութ
յանմարմիններ (խորհրդարանևխորհրդա
րանական հանձնաժողովներ, օմբուդսմեն
ներ):

- Վերահսկողությանոչպաշտոնականինստի
տուտներ (քաղաքացիական հասարակութ
յան կազմակերպություններ, լրատվամիջոց
ներ, հետազոտական և քարոզչական կազ
մակերպություններ):

նությանբյուջետայինգործընթացներիվե
րաբերյալ,

 ● տրամադրել քննադատական և անկախ
տեղեկություններ անվտանգության և
պաշտպանությաննպատակներովպետա
կանֆինանսականմիջոցներիօգտագործ
մանմասին,

 ● հրապարակայնացնելանվտանգությանև
պաշտպանությանծախսերինվերաբերող
աուդիտորականհաշվետվությունները:

Ինչո՞ւ էկարևորանվտանգությանոլորտի
ֆինանսականվերահսկողությունը

Անվտանգության ոլորտիֆինանսական վե
րահսկողությունը կարևոր է, քանի որ դրա մի
ջոցով անվտանգության և պաշտպանության
պատասխանատուները հաշվետու են դառնում
պետականֆինանսականմիջոցներիօգտագործ
մանհամար:Պատշաճկերպովիրականացվելու
դեպքումայնապահովումէ,որ.

 ● ռեսուրսները հատկացվեն քաղաքացինե
րի անվտանգության կարիքներին համա
պատասխան,

 ● անվտանգության և պաշտպանության
ոլորտիծախսերըկատարվենթափանցիկ
ևարդյունավետեղանակով,

 ● ավտանգության և արդարադատութ
յան հիմնական պատասխանատուները
չգործեն որպես պետություն պետության
ներսում և ֆինանսական տեսանկյունից
հաշվետու լինեն իրենց վերահսկողական
ինստիտուտներիառջևուհասանելի՝հան
րությանհամար,

 ● անվտանգության և պաշտպանության
համար հատկացվող պետական ֆինան
սականմիջոցները չխաթարենայնծրագ
րերը, որոնց թիրախն աղքատության
կրճատումն ու կայուն սոցիալտնտեսա
կանզարգացումխթանելնէ:

Ֆինանսական վերահսկողության ինստի
տուտներըքննությանենառնումանվտանգութ
յան և պաշտպանության բյուջետային գործըն
թացները: Հաջորդ բաժինն ընդհանուր գծերով
ուրվագծում է անվտանգության և պաշտպա
նությանբյուջեիտարբերփուլերըևայնդերը,որ
ֆինանսական վերահսկողության ինստիտուտ
ներըխաղումենայսփուլերիցյուրաքանչյուրում:

Իրավականևքաղաքականությանշրջանակ

Քաղաքացիական
հասարակություն

Օրենսդիրվերահսկողության
մարմիններ

Գործադիրմարմինների
հիմնականկազմ

Անվտանգությանև
արդարադատության
պատասխանատուներ
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 Սույնբաժնիուսուցողականնպատակները

Սույնբաժինըկարդալուցհետոընթերցողըպետք
էկարողանա.

- բացատրել,թեինչէբյուջեն,
- նկարագրել,թեորոնքենբյուջեիտարեկան
պարբերաշրջանիփուլերը,

- հասկանալ բյուջեի պարբերաշրջանում
ներգրավվածտարբերգործողանձանցդե
րերը,

- բացահայտել,թեինչէներառումանվտան
գությանևպաշտպանությանբյուջեն,

- հասկանալ, թե ինչ է միջնաժամկետ անվ
տանգությանևպաշտպանությանբյուջեն,

- բացատրել,թեինչպեսկարող էկատարո
ղականիկողմնորոշումունեցողբյուջետա
վարումըկիրառվելանվտանգությանոլոր
տինկատմամբ:

Ի՞նչէբյուջեն

Բյուջենտողերի բաժանվածփաստաթուղթ
է, որը ներառում է կանխատեսվող ծախսերը,
եկամուտները,պակասուրդը,հավելուրդըևմեկ
ֆինանսական տարում կուտակվելիք պարտքը:
Պետության տարեկան բյուջեն ներկայացնում է
կառավարության ֆինանսական ծրագրերը պե
տության գործունեության բոլոր ոլորտներում
մեկֆինանսականտարվաընթացքում:

Տնտեսական համագործակցության և զար
գացման կազմակերպությունը (ՏՀԶԿ) սահմա
նումէբյուջեիդերըհետևյալեզրերով.

«Բյուջենկառավարությանքաղաքականութ
յանառանցքայինփաստաթուղթնէ:Այնպետքէ
լինի համակողմանի` ներառելով կառավարութ
յանբոլորեկամուտներնուծախսերը,որպեսզի
հնարավոր լինի գնահատել տարբեր քաղաքա
կանություններիմիջևեղածփոխզիջումները»1:

Որպես այդպիսին` բյուջեն պարզապես ֆի
նանսական գործիք չէ: Այն քաղաքականութ
յան համապարփակ հավաստում է, որն իթիվս
այլ ծառայություններինառնչվող ֆինանսական
ծախսերի`ուրվագծումէնաևանվտանգությանն
ու պաշտպանությանն առնչվող ֆինանսական
ծախսերը:

Տարեկան բյուջեի պարբերաշրջանը, որը
նկարագրվածէստորև,ֆինանսականվերահս
կողության հնարավորություն է ընձեռում դրա
չորսհիմնականփուլերիցյուրաքանչյուրում:

Ի՞նչէբյուջեիտարեկանպարբերաշրջանը

Բյուջեիտարեկանպարբերաշրջանըբաղկացած
էչորսփուլից,որոնցընթացքումորոշումներեն
կայացվումպետականբյուջեիվերաբերյալ.

Ստորև ներկայացվող հատվածում նկա
րագրվում է, թե ինչպես ենանվտանգությանև
պաշտպանության ծախսերը ձևավորվում տա
րեկան բյուջեիպարբերաշրջանի չորսփուլերից
յուրաքանչյուրում: Այն նաև նկարագրում է, թե
ովքերեն յուրաքանչյուրփուլիգործողանձինք,
ևորոնքեննրանցդերերը:

1. Նախապատրաստման փուլ: Բյուջեի նա
խապատրաստմանփուլումքննարկվումև
կազմվումէպետականբյուջեինախագիծը
գործադիր մարմինների կողմից: Բյուջեի
անվտանգությանևպաշտպանությանբա
ղադրիչները կազմվում են անվտանգութ
յան և արդարադատության առանցքային
պատասխանատուներիևնրանցվերահս
կողական ու կառավարման մարմինների
կողմից(տե՛սՇրջանակ1):

Այսփուլի հիմնականգործողանձինքանվ
տանգության և արդարադատության առանց
քայինպատասխանատուներնենևայննախա
րարությունները,որոնքունենֆինանսականվե
րահսկողության գործառույթներ, հիմնականում
ֆինանսների,ներքինգործերի,քաղաքաշինութ
յան ևարդարադատության նախարարություն
ները:Նրանցպարտականություններնեն.

 ● նախորդ ֆինանսական տարվա ծախ
սերիվերանայում,

2.Ի՞նչէանվտանգությանոլորտիբյուջետայինգործընթացը

. 1.Բյուջեի
. նախապատրաստում

. 2.Բյուջեի

. հաստատում

3.Բյուջեի
կատարում

3.Բյուջեի
. գնահատում



Անվտանգությանոլորտիֆինանսականվերահսկողությանուժեղացում

14

 ● ծախսային քաղաքականությունների
և նպատակների սահմանում հաջորդ
տարվահամար,

 ● պլանավորում միջնաժամկետ և եր
կարաժամկետ բյուջետային ժամանա
կաշրջաններիհամար,

 ● բյուջեի համապատասխանեցում կա
ռավարության ավելի լայն ֆինանսա
կանառաջնահերթություններինև կա
րողություններին,

 ● բյուջետային փաստաթղթի նախագծի
կազմումևդրաներկայացումուշրջա
նառումխորհրդարանում:

2. Հաստատման փուլ: Բյուջեի հաստատ
ման փուլում կառավարության բյուջեի
նախագիծը ներկայացվում է խորհրդա
րան:Համաձայնլավագույնգործելակար
գերի2`սաարվումէֆինանսականտար
վա մեկնարկից առնվազն երեք ամիս
առաջ: Այսպիսով խորհրդարանն ու իր
մասնագիտացված հանձնաժողովները
բավարարժամանակենունենում`ուսում
նասիրելու և, անհրաժեշտության դեպ
քում, փոփոխելու և ընդունելու բյուջեի
փաստաթուղթը:

Այս փուլում հիմնական գործող անձինք են
խորհրդարանի բյուջետային և ֆինանսական
հարցերի հանձնաժողովը, մասնագիտացված
հանձնաժողովները, օրինակ` անվտանգության,
պաշտպանության և հետախուզության հարցե
րիհանձնաժողովները,ինչպեսնաևլիագումար
խորհրդարանը:Նրանցպարտականություններն
են.

 ● բյուջեի փաստաթղթային առաջարկի
վերանայում,

 ● բյուջեի փաստաթղթի փոփոխություն
գործադիրի հետ բանակցությունների
արդյունքում,

 ● բյուջեիփաստաթղթի ընդունում օրեն
քիտեսքով:

3. Կատարման փուլ: Բյուջեի կատարման
փուլումգործադիրմարմիններնուծախ
սողմարմինները(օրինակ`անվտանգութ
յան և պաշտպանության առանցքային
պատասխանատուներըևնրանցգործա

դիր կառավարման և վերահսկողության
մարմինները)ծախսումենիրենցգործու
նեությանհամարնախատեսվածֆինան
սականմիջոցները:

Այս փուլում հիմնական գործող անձինք են
անվտանգության և պաշտպանության առանց
քային պատասխանատուները և նրանց կա
ռավարման և վերահսկողության մարմիննե
րը, օրինակ` ֆինանսների նախարարությունը:
Նրանցպարտականություններըներառումեն.

 ● բյուջեիմասինօրենքիկիրարկում,

 ● ռեսուրսներիկառավարում,

 ● արդյունքներիևծառայությունների
ստեղծում:

4. Գնահատման փուլ: Բյուջեի գնահատ
ման փուլում գերագույն աուդիտորական
ինստիտուտները, խորհրդարանը և քա
ղաքացիական հասարակության կազմա
կերպություններն իրականացնում ենպե
տության կողմից ֆինանսավորվող աու
դիտ և գնահատումներ: Սա ներառում է
անվտանգության և պաշտպանության
ինստիտուտներիաուդիտևգնահատում:
Առանցքայինգործողանձինքենֆինանս
ներինախարարությունըևմյուսճյուղային
նախարարությունները, խորհրդարանը,
աուդիտորական հաստատությունները և
քաղաքացիական հասարակության կազ
մակերպությունները: Նրանց պարտակա
նություններըներառումեն.

 ● մասնագիտական ուսումնասիրություն
ների անցկացում` ստուգելու, թե արդ
յոքկատարվածբյուջենհամապատաս
խանումէիրավական,ֆինանսականև
կատարողականսկզբունքներին,

 ● անվտանգության ոլորտի ինստիտուտ
ներիևնրանցծրագրերիաուդիտ,

 ● հաշվետվությունխորհրդարանին,գոր
ծադիրինևքաղաքացիներին:
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Շրջանակ 2. Լավ բյուջետավարման հինգ
սկզբունքները

1. Համակողմանիություն. բյուջեն պետք է
ներառիկառավարությանբոլորֆինանսա
կանգործառնությունները,այդթվում`պե
տականբոլոր ծախսերն ու եկամուտները:
Սաթույլ կտանաևձևավորել լիարժեքև
իրազեկ քննարկումտարբեր քաղաքակա
նությունների հնարավոր փոխզիջումների
մասին:

2. Կանխատեսելիություն. ֆինանսավորվող
մարմիններըպետք է որոշակիտեղեկութ
յունունենանմիջնաժամկետհեռանկարում
իրենց հատկացվող միջոցների մասին, որ
պեսզի կարողանան պլանավորել գործո
ղությունները: Կայուն ֆինանսական հոս
քերը թույլ են տալիս վարչություններին
պլանավորելևապահովելգործունևարդ
յունավետգործընթացներ:

3. Վիճարկելիություն. բյուջեի և ոչ մի տող
չպետք է ինքնաբերաբար, չհիմնավորված
կերպով ենթակա լինի ֆինանսավորման:
Բոլոր քաղաքականությունները և դրանց
ֆինանսավորումըպետք է ենթակա լինեն
պարբերական վերանայման և գնահատ
ման` ապահովելու ծախսող մարմինների
առաջնահերթություններըևօպտիմալկա
տարողականը:

4. Թափանցիկություն.բյուջետայինհարցերի
շուրջ հիմնավոր որոշումների ընդունման
համար պահանջվող ողջ համապատաս
խանտեղեկատվությունըպետքէառկալի
նիմատչելիձևաչափովևներկայացվիժա
մանակին և կանոնավոր կերպով: Բյուջեի
մասին տեղեկությունները պետք է լինեն
ճշգրիտ,հուսալիևհամակողմանի:

5. Պարբերականություն.բյուջենպետքէվե
րաբերի ժամանակի որոշակի հատվածի
(որպեսկանոն՝մեկտարվա):Բյուջեիկազմ
մանգործընթացըպետք է կազմակերպվի
ըստ նախապես համաձայնեցված և հրա
պարակված հստակ և հուսալի ժամանա
կացույցի:

Աղբյուրը` «Արդյունավետ ֆինանսական վե
րահսկողություն. Խորհրդարանի դերը պետա
կան ֆինանսների ոլորտում», Համաշխարհա
յին բանկի Խորհրդարանի աշխատակազմի
վերապատրաստման ծրագիր, 19, http://www.
parliamentarystrengthening.org/budgetmodule/index.
html

Ինչպե՞սէպետությանբյուջենծածկում
անվտանգությանևպաշտպանության
ծախսերը

Պետության տարեկան բյուջեի մասին
փաստաթուղթը ներառում է կոնկրետ տո
ղեր, որոնք պարունակում են անվտանգու
թյան և արդարադատության առանցքային
պատասխանատուների կողմից ծախսվելիք
այնգումարը,որովհնարավորկլինիմարդ
կանց մատուցել անվտանգության ծա
ռայություններ:

Անվտանգության և պաշտպանության
հաստատությունների կոնկրետ վարչու
թյուններկամբաժիններպատասխանատու
են ռազմավարական ծրագրերը տողերով
և հաշվարկելի բյուջետային ներդրումների
փոխակերպելու հարցում: Այս բյուջետային
ներդրումներըսովորաբարներառումեն.

 ● աշխատակազմի հետ կապված ծախ
սերը,օրինակ`աշխատավարձերը,նպաս
տները, հավելավճարները և պարգևա
վճարները,

 ● վարչական ծախսերը, ինչպիսիք են
սննդիևճամփորդական,տրանսպորտի,
անդամավճարներն ու գրանցմանվճար
ները, ուսումնառության և հաղորդակ
ցություններիծախսերը,

 ● պահեստային ծախսերը, այդ թվում`
զինամթերքիևպայթուցիկների, նորմալ
պահպանման համար պահեստային
և բաղադրիչների ծախսերը, շինա
րարական և կառուցապատման նյութե
րի, գրասենյակային պարագաների, վա
ռելիքի,հագուստիևայլնիծախսերը,

 ● սարքավորումների,օրինակ`տրանսպոր
տայինմիջոցների,զենքերի,մեքենաների
ևկահույքիծախսերը,

 ● հողիևշինություններիվարձակալության
հետկապվածծախսերը,

 ● պրոֆեսիոնալ և հատուկ մասնագի
տական ծառայությունների, օրինակ`
խորհրդատվության, արտագնա ծառա
յությունների և հետազոտական և զար
գացման կարողությունների հետ կապ
վածծախսերը3:



Անվտանգությանոլորտիֆինանսականվերահսկողությանուժեղացում

16

Աղյուսակ1.Անվտանգությանևպաշտպանությանո՞րհաստատություններինենվերաբերում
պետականբյուջեիտարբերտողերը

Բյուջեիտող Հաստատություններ

Պաշտպանություն  ● Զինվածուժերը.ներառումէարտասահմանումտեղակայված
խաղաղապահուժերը:

 ● Բանակիհատվածիքաղաքացիականվարչակազմը.ներառումէ
պաշտպանությաննախարարությունըևպաշտպանությանբնագավառում
ներգրավվածայլկառավարականմարմիններ,ինչպիսիքենզենքի
արտադրությունը,ներկրմանուարտահանմանպատասխանատուները:

 ● Ռազմականացվածուժերը.ոչկանոնավորզինվածուժերնեն,որոնք
վերապատրաստվում,հանդերձավորվում,զինվումևհատկացվումեն
ռազմականգործողություններիհամար,օրինակ`ժանդարմներըկամ
սահմանապահուժերը(կարողէներառվելպաշտպանությանկամներքին
գործերինախարարությանբյուջեում):

Իրավապահներ  ● Ոստիկանությունըևհասարակականկարգիպահպանությանև
իրավապահգործառույթիրականացնողայլուժերը:

 ● Ոստիկանությանևհասարակականկարգիպահպանությանուժերի
քաղաքացիականվարչակազմը(գտնվումեններքինգործերի
նախարարությանենթակայությանտակ):

Սահմանիկառավարում/
մաքսայինոլորտ

 ● Սահմանապահներըևմաքսայինմարմնիվարչականապարատը:

Քրեակատարողական
ոլորտ

 ● Քրեակատարողականհիմնարկներիվարչարարություն.կարողէ
ներառվելներքինգործերինախարարությանկամարդարադատության
նախարարությանբյուջեում:

Հետախուզություն  ● Հետախուզականծառայություններ.սրանքկարողենլինելռազմական
կամքաղաքացիական:Սովորաբարհետախուզականգործունեությամբ
զբաղվումենտարբերմարմիններ,ևայդծախսերըկարողեններառվել
պաշտպանության,ներքինգործերիկամարդարադատության
նախարարություններիբյուջեումկամէլհանդեսգալորպեսգործադիրի
անմիջականենթակայությանտակգտնվողանկախծառայություններ:

Քաղաքացիական
արտակարգ
իրավիճակներ

 ● Քաղաքացիականպաշտպանություն.արտակարգիրավիճակների,հատուկ
հաղորդակցությունների,ռազմավարականենթակառուցվածքների
պաշտպանության,բարձրաստիճանպաշտոնատարանձանց
պաշտպանությանհամարպատասխանատուևայլմարմիններ:

Անվտանգության 
ռազմավարական 
կառավարում

 ● Պաշտպանությանգերագույնխորհուրդկամազգայինանվտանգության
խորհուրդ.կարողէլինելվարչականտեսանկյունիցանկախ
հաստատությունկամգործադիրիղեկավարիենթակայությանտակգտնվող
խորհրդատվականվարչություն:

Վերցվածէ`Teodora Fuior,“BudgetAnalysis”, inDCAFUNDP:Public Oversight of theSecurity Sector.AHandbookfor
CivilSocietyOrganisations(Geneva,DCAFUNDP,2008).
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Ի՞նչէանվտանգությանևպաշտպանության
միջնաժամկետբյուջետավարումը

Անվտանգությանևպաշտպանության ոլոր
տների միջնաժամկետ բյուջետավարումը ան
վտանգության և արդարադատության առանց
քային պատասխանատուների ֆինանսական
կառավարումը կապում է պետության ան
վտանգության և պաշտպանության քաղաքա
կանությունների ձևավորման և պլանավորման
գործընթացներիհետ:
Անվտանգության և պաշտպանության միջ

նաժամկետ բյուջետավարման նպատակը պե
տության անվտանգության և արդարադատու
թյան պատասխանատուների ֆինանսական
կարիքների կանխատեսումն է երկուսից հինգ
տարվամիջնաժամկետհեռանկարում:
Անվտանգության և պաշտպանության միջ

նաժամկետ բյուջետավարումը թույլ է տալիս
համապատասխանեցնել անվտանգության և
պաշտպանության առանձին գործող անձանց
ֆինանսական պլանները պետության եկա
մուտներիկանխատեսումներին:Այսշրջանակում
է,որայնուհետևպետականռեսուրսներըհատ
կացվում են առանձին ծախսող մարմինների`
պետության միջնաժամկետ բյուջեի հաշվառ
մամբ: Սա պետք է տեղի ունենա պետության
ընդհանուր ֆինանսական նպատակների հաշ
վառմամբ:
Անվտանգության և պաշտպանության միջ

նաժամկետ բյուջետավարումը հաճախ անհրա
ժեշտէհետևյալիպատճառով.

- պետության ռազմավարական և ան
վտանգությանմիջավայրիպարբերական
վերանայման,

- առկա ֆինանսական ռեսուրսների մա
կարդակի,

- միջնաժամկետ հեռանկարում հասա
րակության առջև հնարավոր ծառացող
անվտանգության սպառնալիքների փո
փոխության,

- չկանխատեսված ծախսատար այնպիսի
գործողությունների, ինչպիսիք են խա
ղաղապահծրագրերըկամպատերազմը,

- պետականայլհատվածներում,ինչպիսիք
են,օրինակ,առողջապահությունը,կրթու
թյունը կամ սոցիալական զարգացումը,
աճողկարիքները:

Զարգացող շատ երկրներում անվտան
գությանևպաշտպանությանմիջնաժամկետբյու
ջետավարումըտեղի է ունենում միջնաժամկետ
ծախսերի շրջանակների սահմաններում (տե՛ս
Շրջանակ3):



Շրջանակ3.Միջնաժամկետծախսերի
շրջանակներ(ՄԾՇ-ներ)

Միջնաժամկետ ծախսերի շրջանակները
(ՄԾՇները) ամբողջական մոտեցում են նախա
տեսում քաղաքականության, պլանավորման
և բյուջետավարման հարցում: Նրանք թույլ են
տալիս պետություններին գնահատել ծախսերը
ներկապահից՝երեքտարվակտրվածքով:

ՄԾՇների նպատակներն են կապել միջնա
ժամկետռազմավարականպլաններըևտարեկան
բյուջեի գործընթացը` ծախսերը հստակորեն
նախասահմանվածառաջնահերթություններինև
առկա ռեսուրսներին համապատասխանեցնելու
համար:

Կիրառվելով անվտանգության և արդա
րադատության առանցքային պատասխանա
տուների նկատմամբ` ՄԾՇները ենթադրում են
հետևյալքայլերը.

 ● անվտանգության և արդարադատության
առանցքային պատասխանատուների հա
մարհստակտեսլականիընդունում,

 ● նրանց նպատակների և առաջնահեր
թությունների վերաբերյալ կոնսենսուսի
մատնանշումևձեռքբերում,

 ● գնահատում,թեորգործողություններնեն
անհրաժեշտ այդ նպատակների և առաջ
նահերթություններիիրագործմանհամար,

 ● գնահատել այս գործողությունների իրա
կանացմանհամարանհրաժեշտծախսերը,

 ● ստանալհաստատումֆինանսականմիջոց
ներիծախսերիհամար:

Տե՛ս World Bank, Public Expenditure Management 
Handbook, Washington, 1998, http://www1.
worldbank.org/publicsector/pe/handbook/pem98.
Pdf:

Ինչպե՞սէանվտանգությանև
պաշտպանությանմիջնաժամկետ
բյուջետավարումնառնչվումազգային
անվտանգությանքաղաքականության
մշակմանը

Անվտանգության և պաշտպանության միջ
նաժամկետ բյուջետավարումը հաճախ վերա
գրվում է ազգային անվտանգության քաղա
քականությանը (հայտնի է նաև որպես ազ
գային անվտանգության ռազմավարություն):
Կառավարությունը կարող է մշակել ազգային
անվտանգության քաղաքականություն` ի պա
տասխան պետության առջև ծառացած ան
վտանգությաններքինևարտաքինփոփոխվող
մարտահրավերների:



Անվտանգությանոլորտիֆինանսականվերահսկողությանուժեղացում
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Ազգային անվտանգության քաղաքակա
նության ձևավորման գործընթացի շրջանակ
ներում միջնաժամկետ բյուջետավարումը թույլ
է տալիս պլանավորել ռեսուրսների արդյու
նավետ օգտագործումը: Այն նաև նպաստում
է այն ծախսերի վերին շեմի սահմանմանը, որ
պետությունը կարող է կատարել անվտան
գության և պաշտպանության ոլորտում միջ
նաժամկետհեռանկարում:

Շրջանակ4.Ի՞նչէազգայինանվտանգության
քաղաքականությունը

Ազգային անվտանգության քաղաքականու
թյունը բարձր մակարդակի քաղաքականության
շրջանակ է, որը նկարագրում է, թե ինչպես է
երկիրնապահովումիրևիրքաղաքացիներիան
վտանգությունը: Այն կատարում է մի շարք գոր
ծառույթներ,օրինակ`

- Ապահովում է, որ կառավարությունն ան
դրադառնա բոլոր մարտահրավերներին
համակողմանիեղանակով:

- Սահմանում է անվտանգության և ար
դարադատության բոլոր պատասխանա
տուներիարդյունավետությանչափանիշները:

- Ուղղորդումէպետությանանվտանգության
և պաշտպանության պետական հատուկ
ռազմավարություններիիրագործումը:

- Նպաստում է ներքին կոնսենսուսի ձևավոր
մանը:

- Խթանում է անվտանգության և պաշտ
պանության հարցերի շուրջ տարածա
շրջանային և միջազգային վստահության և
համագործակցությանամրապնդումը:

Նյութը՝ ըստ հետևյալ աղբյուրի` DCAF Backgrounder: 
National Security Policy (Geneva, DCAF,November 2005),p.1,
http://www.dcaf.ch/Publications/NationalSecurityPolicy:

Շրջանակ5.Ազգայինանվտանգության
ռազմավարությանշրջանակներում
պաշտպանությանոլորտումձեռքբերումների
ևպայմանագրերիկնքմանվերանայում.
ՄիացյալՆահանգներիօրինակը

Իր՝2010թ.Ազգայինանվտանգությանռազ
մավարության մեջ Սպիտակ տունը հայտարարել
էր, որ կմեծացնի պաշտպանության ոլորտի
ֆինանսականվերահսկողությանմեխանիզմները.

«Մենք կվերանայենք մեր ծրագրերը և կդա
դարեցնենք կամ կվերակազմակերպենք այն
ծրագրերը, որոնք ժամանակավրեպ են, կրկն
վող, անարդյունավետ կամ վատնող: Արդյուն
քում կունենանք առավել տեղին, կարող և ար
դյունավետ ծրագրեր և համակարգեր, որոնք
կհամապատասխանենբանակիցանկություններին
և կարիքներին: Մենք նաև բարեփոխում ենք
պետականպայմանագրերիհամակարգըևամրա
պնդում պայմանագրային գործելակարգերը և
կառավարման վերահսկողությունը` նպատակ
ունենալովխնայելուտարեկան40միլիարդդոլար
պետականգործակալություններից»:

Աղբյուրը`National SecurityStrategy,(Washington,TheWhite
House,May2010),pp.345:
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Ի՞նչէարդյունքներինմիտված
անվտանգությանևպաշտպանության
բյուջետավարումը

Արդյունքներին միտված բյուջետավարումը
(որը հայտնի է նաև որպես կատարողականի
միտված բյուջետավարում) բյուջետավարման
մեթոդ է, որի միջոցով պետության կոնկրետ
գործող անձանց առնչվող եկամուտներն ու
ծախսերը չափվում են ըստ այդ գործող ան
ձանցից ակնկալվող կոնկրետ արդյունքների:
Բյուջետավարման այս մեթոդն ապահովում է,
որ անվտանգության և արդարադատության
առանցքային պատասխանատուները հար
կատուների փողի դիմաց արժեք տան (տե՛ս
Շրջանակ6):

Արդյունքներին միտված բյուջետավարու
մըթույլ էտալիսհամեմատելանվտանգության
և պաշտպանության ինստիտուտների գոր
ծառնական ծախսերը իրենց աշխատանքի ար
տադրանքի և արդյունքների հետ: Հետևաբար
անվտանգության ոլորտի հաստատությունների
համարկարևորէ.

 ● Իրենց գործողությունների համար նա
խատեսելչափմանենթակաարտադրանքի
ևարդյունքներինպատակներ:

 ● Սահմանել, թե ինչ եղանակով կարող են
իրենց գործողությունների արտադրանքն
ուարդյունքներըգնահատվել:

 ● Ներկայացնել այս ակնկալվող արտա
դրանքիևարդյունքներիգործակիցնիրենց
բյուջետայինփաստաթղթերում:

Շրջանակ7.Արդյունքներինմիտվածբյուջետավարումանվտանգությանոլորտիհամար.ներդրումների,
արտադրանքիևարդյունքներիսահմանում

 ● Ներդրումներ.  վերաբերում են այն ռեսուրսներին, որ կազմակերպությունն է ստանում իր
գործունեությանիրականացմանհամար:Օրինակ`սարքավորումը,որնանհրաժեշտէոստիկանությանը
իրավապահխնդիրներիիրականացմանհամար,օրինակ`արագությունըգերազանցողավտոմեքենա
ներըհայտնաբերելուռադարներ:

 ● Արտադրանք. վերաբերում է անվտանգության և արդարադատության առանցքային պա
տասխանատուների աշխատանքի չափելի արդյունքներին (օրինակ` նպատակային ոստիկանական
օպերացիայի ընթացքում ձերբակալված արագությունը գերազանցած վարորդների թիվը):
Արտադրանքըերբեմննաևկոչումենարդյունքներ:Արտադրանքըչափելըհիմնականումավելիհեշտ
է,քանարդյունքները:

 ● Արդյունքներ. վերաբերում են նրան, թե ինչի է հնարավոր հասնել կոնկրետ օպերացիայի միջոցով
(օրինակ` ավելի անվտանգ ճանապարհային միջավայր վարորդների և հետիոտների համար):
Արդյունքներըհաճախկոչումեննաևանդրադարձներկամներգործություն:Արդյունքներնավելիլայն
կատարողականիցուցանիշեն,քանարտադրանքը,ևդրանքչափելնավելիդժվարէ:Բացիդրանից՝
ավելիդժվարէչափել,թեինստիտուտըինչքանովէնպաստելգործողությանարդյունքինհասնելուն:

Տե՛սնաև`“FinalGlossary”,inBudget Practices and Procedures Database (Paris,OECD,2007),p.5:

Շրջանակ6.Արժեք՝փողիդիմաց

Անվտանգության ոլորտում փողի դիմաց
արժեքը նշանակում է, որ անվտանգության և
արդարադատության առանցքային պատաս
խանատուների կողմից տրամադրվող ծառայու
թյուններնարժենայնքան,որքանհարկատուները
վճարում են դրանց համար: Այն ապահովում է,
որ այդ ծառայությունները համապատասխան
են անվտանգության ոլորտում հարկատուների
կարիքներին և առաջահերթություններին: Փողի
դիմացարժեքնստուգելուհամարտրվումենհե
տևյալերեքհիմնականհարցերը.

 ● Տնտեսական ռեսուրսների կառավարում.
արդյո՞քանվտանգությանևպաշտպանության
ինստիտուտներն ստանում են անհրաժեշտ
ռեսուրսները (ֆինանսներ, անձնակազմ,
շենքուշինություններ,սարքավորումևայլն)`
նվազագույն ծախսով գործողությունը կա
տարելուհամար:

 ● Գործընթացիարդյունավետություն.արդյո՞ք
անվտանգության և պաշտպանության ինս
տիտուտների գործողությունները տալիս են
առավելագույն արտադրանք/արդյունքներ
իրենցտրվածռեսուրսներիմակարդակիհա
մեմատ:

 ● Վերջնարդյունք. արդյո՞ք անվտանգության
և պաշտպանության ինստիտուտներն իրա
գործում են քաղաքականության հռչակված
նպատակները հատկացված բյուջեի շրջա
նակներում:

Վերցված է` Hans Born, Phillip Fluri, Anders Johnsson,
Parliamentary Oversight of the Security Sector: Principles, 
Mechanisms and Practices, Handbook for Parliamentarians 
(Geneva,DCAF,2003),p.132:
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Աղյուսակ2.Կատարողականինպատակներըևբյուջեիցուցանիշները.դիմումքաղաքականության
նպատակներիվերահսկողությանհամար

Քաղաքականության
նպատակ

Կատարողականինպատակ Կատարողականիցուցանիշ

Պակասթվով
հանցագործություններ

Հանրայինվայրերում
ավազակային
հարձակումներիկրճատում
25%ով

• Այստարիավազակայինհարձակումների
մասինոստիկանություններկայացրած
հաղորդումներիթիվընախորդտարվա
համեմատ

Ավելիմեծթվով
հանցագործությունների
բացահայտում

Հանցագործությունների
մասիններկայացված
հաղորդումներիառնվազն
27%ըփոխանցվումէ
դատախազություն:

• Ոստիկանությունհանցագործությունների
մասիններկայացվածայնհաղորդումների
թիվը,որոնքփոխանցվելեն
դատախազություն`հաղորդված
հանցագործություններիթվիհամեմատ:

Ոստիկանության
տեսանելիությունըև
հասանելիությունը

Ոստիկանությանհետ
առնչվողքաղաքացիների
առնվազն85%ը
բավարարվածէ
ոստիկանությանհետ
առնչություններում
ծառայությունով:

• Հաղորդմանհեռախոսազանգերին
պատասխանելուարագությունը:

• Անձնագրերստանալուժամկետները:

• Զենքիհամարլիցենզիաների
տրամադրմանժամկետներ:

Որո՞նքենարդյունքներինմիտված
բյուջետավարմանառավելությունները
անվտանգությանոլորտիհամար

Արդյունքներին միտված բյուջետավարման
մեթոդի միջոցով գործադիր իշխանությունները,
անվտանգության և պաշտպանության հաս
տատությունները սահմանում են չափելի նպա
տակներ իրենց գործողությունների համար:
Արդյունքներին միտված բյուջետավարումը
լրացնում է ավելի ավանդական ճյուղտող
բյուջետավարմանմեթոդը,որըկենտրոնանումէ
բացառապեսներդրումներիվրաևթույլէտալիս.

 ● առավել մեծ շեշտադրում կատարել
այն ծառայությունների վրա, որոնք ակ
նկալվում են անվտանգության հաս
տատություններից ստացված պետական
միջոցներիդիմաց,

 ● բացահայտել, թե ինչ ռեսուրսներ են
անհրաժեշտ անվտանգության և պաշտ
պանության հաստատություններին իրենց
գործողությունների իրականացման հա
մար,

 ● բարձրացնելհարցեր՝հայցվողռեսուրսների
ևձևակերպվածնպատակներիմիջևառկա
կապերիվերաբերյալ,

 ● նպաստել, որ բյուջետային ռեսուրսները
հատկացվեն այն գործողություններին/
ծրագրերին, որոնք ցույց են տվել լա
վագույն արդյունքը և ունեցել դրական
ներգործություն,

 ● խթանել ամբողջական մոտեցում կա
ռավարության` անվտանգությանն առնչ
վող գործողությունների և ծրագրերի
նկատմամբ,

 ● տալ գործիք անվտանգության գործո
ղությունների ծախսարդյունավետությունը
գնահատելու համար` հստակ կատա
րողականի նպատակներով և ցուցանիշ
ներով:

Ստորևտրվածաղյուսակըներկայացնումէ
կատարողականինպատակներիևցուցանիշների
օրինակներ այնպես, ինչպես դրանք կարող են
օգտագործվել արդյունքներին միտված բյու
ջետավարմանմեթոդում:
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3.Անվտանգությանոլորտիֆինանսականվերահսկողության
ուժեղացում.խորհրդարանիդերը

Սույնբաժնիուսուցողականնպատակները

Սույնբաժիննընթերցելուցհետոընթերցողները
պետքէկարողանան.

- հասկանալ խորհրդարանի դերն անվտան
գության ոլորտի ֆինանսական վերա
հսկողությանբնագավառում,

- որոշարկել խորհրդարանի դերը տարեկան
բյուջեիփուլերիցյուրաքանչյուրում,

- նկարագրել, թե որոնք են ֆինանսական
վերահսկողության խորհրդարանական գոր
ծիքները,

- բացատրել ֆինանսական վերահսկողու
թյան մեջ ներգրավված խորհրդարանական
հանձնաժողովների գործառույթները և
կառուցվածքները,

- բացահայտել և լուծել խորհրդարանի
ֆինանսական վերահսկողության ոլորտում
առկամարտահրավերները:

Ո՞րնէխորհրդարանիդերը
անվտանգությանոլորտիֆինանսական
վերահսկողությանբնագավառում

Խորհրդարանի դերն է ապահովել, որ քա
ղաքացիների անվտանգության կարիքներն
ու շահերը հաշվի առնվեն անվտանգության և
պաշտպանության բյուջեի գործընթացում:Խոր
հրդարանի դերն է նաև գործադիր իշխանու
թյուններին հաշվետու դարձնել պետական ֆի
նանսականմիջոցներիօգտագործմանհարցում:
Անվտանգության ոլորտի ֆինանսական

վերահսկողությունը ներգրավում է խորհրդա
րանը իր երկու առանցքային՝ օրենսդիր և
վերահսկիչ գործառույթների կատարման գոր
ծում:Այդգործառույթներնառավելմանրամասն
նկարագրվածենստորև.

 ●Օրենսդիր գործառույթ. խորհրդարանը
սահմանում և փոփոխության է ենթարկում
անվտանգության և պաշտպանության հաս
տատությունների ֆինանսական հաշվե
տվողականության իրավական շրջանակը
(տե՛ս Շրջանակ 8): Ավելին, խորհրդարանն
ընդունումէբյուջեիտարեկանփաստաթուղթն
օրենքի տեսքով: Խորհրդարանն ընդունում
է օրենքներ, որոնք կարգավորում են ան
վտանգությանինստիտուտներիմարդկայինև
նյութականռեսուրսները,ինչպեսնաևիրենց
վերահսկիչ մարմինների իրավասությունների
շրջանակը:

 ●Վերահսկողական գործառույթ. խորհր
դարանը վերահսկում է անվտանգության
հաստատությունների բյուջեն: Շատ պետու

թյուններում խորհրդարանը և նրա մաս
նագիտացված հանձնաժողովներն իրա
վունք ունեն փոփոխության ենթարկելու
բյուջեի  մասին  փաստաթուղթը  նախքան
դրա հաստատումը: Շատ խորհրդարան
ներ կանոնավոր կերպով լիագումար նիս
տերի ընթացքում քննարկում են, թե
արդյոք կառավարության ներկայացրած
հայտերը  պատշաճ են: Սա նաև ենթադ
րում է այդ հայտերի համեմատություն ազ
գային անվտանգության և երկրի ֆինան
սական պայմանների ոլորտում առկա մար
տահրավերների հետ: Խորհրդարանները
կարող են նաև հարցականի տակ դնել ան
վտանգության հաստատությունների ծախ
սային քաղաքականությունները: Այդ անե
լու համար նրանք կարող են կազմակերպել
հանրային լսումներ, որոնց ընթացքում ան
վտանգությանհատուկծախսերիհամարպա
տասխանատու պաշտոնատար անձանցից
կարողէպահանջվելբացատրել,թեինչուև
ինչպեսպետքէկատարվենայդծախսերը:

Շրջանակ8.Ի՞նչէներառում
անվտանգությանոլորտիֆինանսական
հաշվետվողականությանիրավականդաշտը

Ֆինանսական հաշվետվողականության մա
սին օրենքները դաշտ են ապահովում հանրա
յին ֆինանսական միջոցերի և հանրային սե
փականությանկառավարմանհամար:Այդօրենք
ներըհիմնականումներառումեն.

- պետության սահմանադրությունը, որը սահ
մանում է իշխանությունների բաժանումը և
խորհրդարանիվերահսկիչդերը,

- ֆինանսական վարչարարության մասին
օրենքները,որոնքնախատեսումենկանոններ
պետկան ֆինանսական միջոցներով գործա
ռնություններիկարգավորմանհամար,

- ֆինանսական հաշվետվողականության մա
սինօրենքներ, որոնցնպատակնէմեծացնել
կառավարության ծախսային մեխանիզմների
թափանցիկությունը,

- օրենքներ, որոնցով ստեղծվում են հատուկ
ֆինանսական վերահսկողության գործա
ռույթներով օժտված նախարարություններ
(օրինակ`ֆինանսներինախարարությունը),

- օրենքներ,որոնցովստեղծվումենգերագույն
աուդիտորական հաստատությունները կամ
գլխավորաուդիտորները,

- հակակոռուպցիոնօրենքները,
- պետական բյուջեն, որն ընդունվում է խոր
հրդարանիկողմից, հետևաբարունիօրենքի
արժեք:



Անվտանգությանոլորտիֆինանսականվերահսկողությանուժեղացում
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Խորհրդարանականո՞րհանձնաժողովներն
եններգրավվածանվտանգությանոլորտի
ֆինանսականվերահսկողությանգործում

Անվտանգության ոլորտի խորհրդարա
նական ֆինանսական վերահսկողությունը
կարող է պահանջել խորհրդարանական մի
քանի հանձնաժողովների մասնակցությունը:
Ներգրավված են խորհրդարանական հանձ
նաժողովներիհետևյալտեսակները.

1. Մասնագիտական ֆինանսական հանձնա
ժողովները, որոնք խորհրդարանի մաս
նագիտացված մարմիններն են և առա
ջարկություններ են ներկայացնում լիա
գումար խորհրդարանին պետական ֆի
նանսական միջոցների կառավարման վե
րաբերյալ: Նրանք խորհրդատվություն են
ներկայացնում պատգամավորներին այն
հարցերիվերաբերյալ,թեինչպեսպատշաճ
կարգովիկատարածենպետականբյուջեին
և ծախսերին վերաբերող օրենքներն ու
որոշումները:

2.Մասնագիտական պաշտպանության և/
կամ անվտանգության հանձնաժողովները,
որոնք խորհրդարանի մասնագիտացված
մարմիններն են (տե՛ս Շրջանակ 9): Նրանք
մասնագիտացված են զինված ուժերին,
ազգային անվտանգությանը և արտա
քին գործերին, ներքին գործերին և հե
տախուզական գործունեությանն առնչվող
հարցերում: Նրանք խորհրդատվություն
և առաջարկություններ են ներկայացնում
լիագումար խորհրդարանին: Այդ խոր
հրդատվությունը վերաբերում է քաղա
քացիների պաշտպանության և անվտան
գությանն առնչվող օրենքներին և որո
շումներին, որոնք կարող են ազդեցություն
ունենալ պետության ֆինանսական մի
ջոցներիվրա:

Շրջանակ9.Ո՞րնէխորհրդարանի
անվտանգությանևպաշտպանության
հանձնաժողովներիդերը

Խորհրդարանի անվտանգության և պաշտ
պանության հանձնաժողովների գործունեության
ոլորտներիթվումեն.

- պաշտպանության և անվտանգության
ոլորտիօրենսդրությանմշակումը,

- բյուջեներիմասինխորհրդատվությունըև
ծախսերիմոնիթորինգը,

- կառավարության պաշտպանության քա
ղաքականության և անվտանգության
ռազմավարությանվերանայումը,

- միջազգային պարտավորությունների և
խորհրդարանի կողմից վավերացման
ենթակա պայմանագրերի վերաբերյալ
խորհրդատվությունը,

- ուժի կիրառման և զորքերի՝ արտա
սահմանում տեղակայման վերաբերյալ
խորհրդատվությունխորհրդարանին,

- պաշտպանության գնումների մշտադի
տարկում(մոնիթորինգ),

- բարձրաստիճան պաշտոններում նշա
նակումներիվերանայում,

- կադրային քաղաքականության և մար
դու իրավունքների իրավիճակի մշտա
դիտարկում:

Աղբյուրը`Building Integrity and Reducing Corruption 
in Defence:A Compendium of Best Practices (Geneva,
NATODCAF,2010),p.222:



Ստորև տրված հատվածն ընդհանուր
գծերով ներկայացնում է խորհրդարանի դերը
պետության բյուջեի նախապատրաստման,
հաստատման, կատարման և գնահատման
ոլորտում` հատուկ շեշտադրում կատարելով
անվտանգությանևպաշտպանությանվրա:



Գործիքակազմ – Օրենսդրի գործունեությունն անվտանգության ոլորտում
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Ո՞րնէխորհրդարանիդերըբյուջեի
նախապատրաստմանփուլում

Որպեսկանոն՝բյուջեիհաստատմանփուլում
առաջնորդողդերըպատկանումէգործադիրին`
առանց խորհրդարանի ֆորմալ ներգրավման:
Այդուհանդերձ, կարիք չկա, որ բյուջեի նա
խապատրաստումը տեղի ունենա փակ դռների
հետևում: Գործընթացն աստիճանաբար դառ
նում է բաց քննարկումների բաղադրիչ` պատ
գամավորների և քաղաքացիական հասա
րակության ներկայացուցիչների ներգրավ
մամբ: Խորհրդարանի ներգրավումը բյուջեի
նախապատրաստմանփուլումտեղիէունենում
լիագումար քննարկումների ընթացքում: Այս
քննարկումներըհաճախուղղորդվումենխորհր
դարանում ներկայացված քաղաքական ուժերի
քննարկումներով: Դրանք կարող են ազդել
բյուջեիկազմմանվրաայնդեպքերում,երբ.

- բյուջեի կազմումն առավել լայն պլա
նավորմանգործընթացիմասէ,օրինակ`
ազգային անվտանգության քաղաքա
կանությանմշակման,

- պետությանանվտանգությանմիջավայրի
լուրջփոփոխություններըպահանջումեն
խորհրդարանի ներգրավումը պլանա
վորմանփուլում,

- օրենսդրի կողմից անհրաժեշտ է քայ
լեր ձեռնարկել, քանի որ բացահայտ
վել են բացթողումներ նախկին ֆի
նանսական կառավարման ոլորտում և
կոռուպցիոնդեպքերանվտանգությանև
արդարադատության առանցքային պա
տասխանատուներիևնրանցվերահսկիչ
ևկառավարմանմարմիններում:

Խորհրդարանի ներգրավումը բյուջեի
նախապատրաստման փուլում կարող է նե
րառել կառավարության ներկայացրած նա
խաբյուջետային հաշվետվության քննարկումը:
ՏՀԶԿն առաջարկում է, որ նախաբյուջետային
հաշվետվությունն ընդգծի «կառավարության
երկարաժամկետտնտեսականևֆինանսական
քաղաքականության նպատակները և մտա
դրություններըառաջիկաբյուջեիհամարևառ
նվազն հաջորդ երկու ֆինանսական տարվա
համար»:4

Ո՞րնէխորհրդարանիդերըբյուջեի
հաստատմանփուլում

Խորհրդարանը առանցքային դերակա
տարում ունի բյուջեի հաստատման փուլում:
Այն գործադիրից ստանում և վերանայում է

բյուջեի մասին փաստաթուղթը: Հարցը, թե
խորհրդարանը որքանով կարող է փոփոխու
թյան ենթարկել բյուջեն և դրա տարբեր բա
ղադրիչները, այդ թվում` անվտանգության և
պաշտպանության,նախքանայնօրենքիտեսքով
ընդունելը,պետությունիցպետությունտարբերէ:
Սակախվածէպետությանսահմանադրության
կողմից խորհրդարանին վերապահված լիա
զորությունից: Հետևաբար խորհրդարանի և
նրա մասնագիտացված հանձնաժողովների և
ենթահանձնաժողովների լիազորությունները
տարբեր են` սկսած անսահմանափակից մինչև
սահմանափակ,ինչպեսորցույցենտալիսհետ
ևյալօրինակները.

- Անսահմանափակլիազորություններ.Շվե
դիայումևՖինլանդիայումխորհրդարաններն
ունեն բյուջեի ցանկացածտող,այդթվում`
անվտանգությանն ու պաշտպանությանը
վերաբերող՝ փոփոխության ենթարկելու
իրավունք: Նրանք կարող են դա անել,
նույնիսկ եթե դրա արդյունքը ծախ
սերի ընդհանուր թվի ավելացումն է կամ
բյուջեի նոր տողերի ավելացումը: Հա
մեմատած այլ խորհրդարանների մեծ
մասի հետ` ԱՄՆի Կոնգրեսն ունի ամե
նամեծ լիազորությունները` որոշելու բյու
ջեի ներսում ֆինանսական միջոցների տե
ղափոխման հարցը` փոփոխվող առաջնա
հերթություններինհամապատասխան:

- Սահմանափակլիազորություններ.Շվեյցա
րիայում և Իսպանիայում խորհրդարաննե
րը կարող են փոփոխություններ կատարել
բյուջեում, սակայն չեն կարող փոփոխել
բյուջեիծախսերիհանրագումարը:

- Խիստ սահմանափակ լիազորություններ.
ՄԹի և Կանադայի խորհրդարանները
կարող են միայն նվազեցնել բյուջեի ծախ
սերը:

Պետությունների մեծ մասում պետական
բյուջեն, այդ թվում` դրա անվտանգության
և պաշտպանության բաղադրիչները, հաս
տատվում է խորհրդարանի կողմից միայն
չնչին փոփոխություններով: Մի քանի պետու
թյուններում (օրինակ` Հարավային Աֆրիկա,
Նոր Զելանդիա և Ավստրալիա) խորհրդարանի
քվեարկությունը բյուջեի մասին օրենքի վե
րաբերյալ համարվում է կառավարության հան
դեպվստահությանքվե:





Անվտանգությանոլորտիֆինանսականվերահսկողությանուժեղացում
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Աղյուսակ3.Ինչպիսի՞նէտարբերպետություններիանվտանգությանևպաշտպանությանբյուջեի
հարցերիխորհրդարանականհանձնաժողովներիկառուցվածքը

Պետություն Անվտանգությանևպաշտպանությանբյուջենքննարկողհանձնաժողովիկառուցվածքը

Ֆրանսիա Բյուջեին վերաբերող բոլոր հարցերով զբաղվում է մի հանձնաժողով: Ոլորտային
հանձնաժողովները կարող են առաջարկություններ անել, սակայն անպայման չէ,
որ բյուջետային հանձնաժողովը հետևի դրանց: Համապատասխան ոլորտային
հանձնաժողովների անդամները միանում են բյուջետային հանձնաժողովին, երբ
քննարկվումեննրանցոլորտներինվերաբերողհարցեր:

Շվեդիա Կուսակցությունները և պատգամավորներն ազատ են ներկայացնելու հակընդդեմ
առաջարկություններ կառավարության բյուջետային առաջարկի վերաբերյալ, այդ
թվում` անվտանգության հարցերով: Բոլոր հակընդդեմ առաջարկությունները,
ինչպես նաև կառավարության` բյուջեի մասին առաջարկությունները քննարկվում
են խորհրդարանական հանձնաժողովներում (օրինակ` պաշտպանության և
անվտանգությանհանձնաժողովըպետությանպաշտպանությանուանվտանգության
հարցերի առնչությամբ): Ֆինանսական հարցերի հանձնաժողովն ընդունում է
առաջարկություններըևմիավորումդրանքառաջարկվողբյուջեիներքո,ինչըենթակա
էվերջնականքննարկմանևպալատումքվեարկության:

Իտալիա Բյուջեի հարցերով զբաղվում է մի բյուջետային հանձնաժողով: Ոլորտային
հանձնաժողովները, օրինակ` Հանրապետության անվտանգության հանձնաժողովը,
զբաղվումէյուրաքանչյուրոլորտիհատկացումներով:

Հոլանդիա Բյուջետայինհարցերիհանձնաժողովչկա:Ոլորտայինհանձնաժողովներնենզբաղվում
սեփական ոլորտների հատկացումներով: Կարող է ստեղծվել հատուկ բյուջետային
հանձնաժողով,որըմիայնմասնագիտականաջակցությունէցուցաբերումոլորտային
հանձնաժողովներին, երբ նրանք քննարկում են բյուջեի` իրենց համապատասխան
բաժինները:

Հնդկաստան Պետականհաշիվներիհանձնաժողովնստեղծվում էխորհրդարանիկողմիցտարին
մեկ` ուսումնասիրելու կառավարության հատկացումները և գլխավոր վերահսկիչի
հաշվետվությունները:

Ինչպիսի՞նէխորհրդարանիկողմից
քննարկումներիհաջորդականությունը
բյուջեիհաստատմանփուլում

Բյուջեի հաստատումն իրականացվում է
խորհրդարանի կողմից քննարկման մի քանի
փուլերով:Բյուջեիվերանայմանայսգործընթացը
կարող է տևել միջինում երեքից չորս ամիս:
Ընդհանուրառմամբայսփուլումներգրավվածէ
միայնբյուջետայինկամֆինանսականհարցերի
հանձնաժողովը:Սակայնկարողենպահանջվել
նաև այլ մասնագիտացված (կամ ոլորտային)
հանձնաժողովների (օրինակ` անվտանգության
և պաշտպանության) համագործակցությունը և
մասնակցությունը:
Մասնագիտացված հանձնաժողովները,

կախված այն հանգամանքից, թե ինչ լիա
զորություններևժամանակունեն,սովորաբար
անում են դիտարկումներ և առաջարկում
փոփոխություններբյուջետայինևֆինանսական
հարցերի հանձնաժողովին: Բյուջետային կամ
ֆինանսական հանձնաժողովն այնուհետև
նախապատրաստում է իր միասնական հաշ
վետվությունըխորհրդարանիլիագումարնիստի
համար:
Այս գործընթացը ներկայացված է Աղյուսակ
4ում:

Շրջանակ10.Անվտանգությանև
պաշտպանությանբյուջենփոփոխելու
անսահմանափակլիազորություն.
խորհրդարանինախաձեռնության
անդամներըՖինլանդիայում

Բյուջեի մասին կառավարության առաջարկի
ներկայացումիցհետոՖինլանդիայիխորհրդարա
նիանդամներըտասնօրյա ժամկետում կարող են
ներկայացնել բյուջետային նախաձեռնություններ:
Դրանցում պատգամավորըկարողէառաջարկել,
որ կառավարության բյուջեի հատկացումն ավե
լացվի կամ նվազեցվի կամ ավելացվի նոր հատ
կացում՝կոնկրետնպատակով:

Որպեսզի խորհրդարանը քվեարկության
դնի առաջարկվող փոփոխությունը, այն պետք է
վերստին ներկայացվի այն ժամանակ, երբ լիա
գումար նիստով ֆինանսական տարվա ավար
տին քննարկվում է բյուջեն: Վերջին տարիների
ընթացքում տարեկան կարգով ներկայացվել է
9001500բյուջետայիննախաձեռնություն:

Աղբյուրը`http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/parliament/
index.htx:
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Աղյուսակ4.Անվտանգությանևպաշտպանությանբյուջեներիվերանայմանքայլերի
հաջորդականությունը

Հաջորդականություն Գործողություններ

1.Քննություն Բյուջետայինկամֆինանսականհարցերիհանձնաժողովըքննության էառնում
գործադիրիկողմիցներկայացվածանվտանգությանբյուջեն:

2.Փոփոխություն Բյուջետային կամ ֆինանսական հարցերի հանձնաժողովը համակարգում է
մասնագիտացված հանձնաժողովների հետ և դիտողություններ կատարում
բյուջեի`առաջարկվողփաստաթղթիվերաբերյալ:

3.Ներկայացում Խորհրդարանիբյուջետայինկամֆինանսականհարցերիհանձնաժողովինախա
գահըներկայացնումէբյուջեիմասինմիասնականհաշվետվությունըլիագումար
նիստին:

4.Պատասխան Կառավարությունը պաշտոնապես պատասխանում է խորհրդարանին: Սա չի
նշանակում,որբյուջետայինհանձնաժողովիդիտողություններըկընդունեն:

Ո՞րնէխորհրդարանիդերըբյուջեի
կատարմանփուլում

Բյուջեիկատարմանփուլումխորհրդարանի
դերըապահովելն է, որ գործադիր մարմինները
պատշաճորենկատարենբյուջեն:Խորհրդարանն
այդ անում է ֆինանսական տարվա իրական
ծախսերըվերահսկելումիջոցով:

Հաշվի առնելով իրենց աշխատանքի բնու
յթը`անվտանգությանևպաշտպանությանհաս
տատություններըկարողենբյուջեիփոփոխման
մասինորոշումներընդունելֆինանսականտար
վա ընթացքում: Այդ փոփոխությունների պատ
ճառկարողենլինելանվտանգությանմիջավայրի
հանկարծակի փոփոխությունները, ինչպիսիք
են ծագող կոնֆլիկտները, ներգրավումը խա
ղաղապահառաքելություններում կամ բնական
աղետները:

Նման դեպքերում խորհրդարանը թույլատ
րումէբյուջեիլրացուցիչառաջարկություններև
վերահսկողություն իրականացնում բյուջեի փո
փոխությունների կամ պահուստային ֆոնդերի
օգտագործմաննկատմամբ:

Որո՞նքենվերահսկողության
խորհրդարանականմիջոցներըբյուջեի
կատարմանփուլում

Խորհրդարաններն  օգտագործում  են  մի
քանի գործիքներ` վերահսկելու բյուջեի կատա
րումը:Ինչվերաբերումէանվտանգությանև
պաշտպանությանծախսերին,վերահսկողության
ամենատարածված խորհրդարանական գոր
ծիքներնեն.

 ● Հարցերն ու հարցապնդումները: Խոր
հրդարանները լիագումար քննարկումներ
են ունենում անվտանգության և պաշտ
պանության հարցերի վերաբերյալ: Այդ քն
նարկումները կարող են տեղի ունենալ
հատկապես միջազգային հարաբերություն
ների կամ կարևոր իրադարձությունների
ժամանակ, մասնավորապես` պատերազմի
կամ քաղաքական, բնապահպանական
կամ տնտեսական  ճգնաժամերի  ժամա
նակ: Այդպիսի իրադարձությունները ենթա
դրում են լուրջ փոփոխություններ օրեն
սդրության կամ ֆինանսական միջոցների
հատկացումներում: Այս փուլում խորհրդա
րանի պատգամավորներն ու հանձնա
ժողովներըկարողեն.

- հարցեր տալ կառավարության պաշտո
նատարանձանց,օրինակ`ներքինգործերի
նախարարինկամպաշտպանությաննա
խարարին, իրենցպլանների կամքաղա
քականությանմտադրություններիմասին
գործունեությանառանձինոլորտներում,

- քննարկելևընդունելառաջարկություններ
անվտանգության և պաշտպանության
բյուջեի փոփոխությունների վերաբերյալ,
քննարկել բյուջեի կատարման մասին
վերահսկիչհաշվետվությունները,

- առաջարկելկամհայցելհատուկաուդիտ
Գերագույն աուդիտորական հաստա
տությունից:
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- Խորհրդարանական հանձնաժողովների
լսումներ: Խորհրդարանական հանձնա
ժողովներիլսումներըխորհրդարանիֆի
նանսական վերահսկողության կարևոր
գործիքներիցեն:Օրինակ`ԱՄՆիԿոնգ
րեսի մասնագիտացված հանձնաժողով
ները հաճախ լսումներ են անցկացնում
պաշտպանության գնումների թեմայով`
սկսած պաշտպանության բյուջեների
կայունությունիցմինչևպաշտպանության
ոլորտի պայմանագրերի հետ կապված
խնդիրները: Կախված քննարկվող թե
մաներիխոցելիությունից`այդպիսիլսում
ները կարող են բաց լինել հանրության
համար կամ անցկացվել դռնփակ: Երբ
հայտարարվում է, որ անվտանգության
և պաշտպանության բյուջեների որոշ
մասերպետքէգաղտնիմնան,լսումներն
անցկացնող խորհրդարանական հանձ
նաժողովների անդամները կարող են
ընտրել մասնակիցներին (տե՛ս Շրջանակ
11):

Խորհրդարանական հանձնաժողովների
լսումներըթույլենտալիս.

- հարցումներ կատարելանվտանգության
և պաշտպանության հաստատություն
ներին վերաբերող կոնկրետ խնդիրների
վերաբերյալ,

- ուսումնասիրել կառավարության գոր
ծունեությունը, այդ թվում` անվտան
գության և պաշտպանության գործո
ղությունների համար հատկացվող ֆի
նանսականմիջոցները,

- կառավարությունից կամ անվտան
գության և պաշտպանության հաս
տատություններից հաշվետվողակա
նություն պահանջելը պետական ֆի
նանսական միջոցների օգտագործման
համար:

Վերջին միտումները խթանում են խոր
հրդարանի կողմից առավել մեծ թափանցի
կություն և հրապարակայնություն լիագումար
նիստերում կամ հանձնաժողովների լսում
ներում քննարկվող թեմաների հարցում: Օրի
նակ` Ավտրալիայի խորհրդարանական հանձ
նաժողովները կանոնավոր կերպով հրա
պարակում են իրենց զեկույցներն օնլայն
ռեեստրում:

Շրջանակ11.Անվտանգությանև
պաշտպանությանինստիտուտների
վերահսկողությանհամարպատասխանատու
խորհրդարանականաշխատակազմի
ընտրություն

Այնպիսիպետություններում,ինչպիսին,օրինակ,
Գերմանիան է, պահանջվում է խորհրդարանի
պաշտպանության և հետախուզության հանձնա
ժողովերի անդամների հատուկ ընտրություն: Այդ
ընտրության ընթացակարգերը նպատակ ունեն
զննելուպետականպաշտոնատարանձանցնախ
քան անվտանգությանն առնչվող կարևոր տեղե
կություններընրանցհամարհասանելիդարձնելը:
Համաձայն այս ընթացակարգերի` խորհրդարանի
միայն մեկ կամ մի քանի պատգամավորներ,
անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նա
խագահը, ինչպես նաև վերահսկիչ մարմնի մի
քանի վերահսկիչներ կարող են առնչվել գաղտնի
փաստաթղթերին:

Սա ապահովում է, որ իրականացվի ֆինան
սական վերահսկողության գոնե որոշ աստիճան
նույնիսկ խիստ գաղտնի անվտանգության և
պաշտպանությանբյուջեներինկատմամբ:

Վերցվածէ`DCAF Backgrounder:  Vetting  and theSecurity 
Sector,(Geneva,DCAF,October2006):

- Ներքին քննությունների խորհրդարա-
նական հատուկ հանձնաժողովներ:
Խորհրդարանները կարող են կազմել
ներքին քննությունների հատուկ հանձ
նաժողովներ, որոնցում ներգրավվում
են հատուկ գիտելիքներ ունեցող պատ
գամավորներ: Խորհրդարանական այդ
հանձնաժողովները կարող են վերցնել
ապացույցներ տեղում կամ երդում՝
համապատասխաննախարարությունների
նախարարներից կամ քաղաքացիական
ծառայողներից: Որոշ դեպքերում կարող
են հարցաքննվել բարձրաստիճան զին
վորականներ կամ ոստիկանության հրա
մանատարներ իրենց օպերացիաների
շրջանակում պետական միջոցների օգ
տագործման վերաբերյալ: Ինչ վերաբե
րում է անվտանգությանն առնչվող խո
ցելի վկայություններին, հանձնաժողովը
կարող է անցկացնել դռնփակ նիստեր
և խստագույնս պահպանել խորհրդա
պահությանկանոնները:

- Հանրային քննություններ: ՄԹում և Իռ
լանդիայի Հանրապետությունում գոր
ծադիր մարմինները կարող են նաև քն
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նությանհանրայինհանձնաժողովստեղծել
կառավարության կողմից իրականացվող
ցանկացածգործողությանվերաբերյալ:

Շրջանակ12.Պաշտպանությանծախսերի
հանրայինքննություններ.Միացյալ
Թագավորությանօրինակը

2009թ.հուլիսինԲրիտանիայիայնժամանակ
վա վարչապետ Գորդոն Բրաունը հայտարարեց
ՄԹի`Իրաքիպատերազմումներգրավվելուհար
ցի հանրային քննության իրականացման մասին:
Իրաքի պատերազմի առաջին փուլում Գորդոն
Բրաունըզբաղեցրելէրգանձապետիպաշտոնը:

Իրաքի քննության մասին լսումների ընթաց
քում՝ 2010 թ. սկզբներին, Գորդոն Բրաունը
հայտարարել էր, որ Միացյալ Թագավորության
պաշտպանության ծախսերն աստիճանաբար
աճել էին պատերազմի ամեն տարվա ընթաց
քում: Դրանով նա ժխտել էր այն հանգամանքը,
որՄԹիզինվածուժերինսարքավորումներիմա
տակարարման խափանումներ են արձանագրվել
գանձապետի պաշտոնն իր կողմից զբաղեցնե
լու ժամանակահատվածում: Խորհրդարանա
կան ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում
ընդդիմությունը քննադատել էր այս հայտարա
րություններըևկարողացելապացուցել, որՄԹի
պաշտպանությանծախսերըչէինաճել:

Այսբացահայտումերիարդյունքումվարչապետն
հարկադրված  էր  բացատրական  նամակ  հղել
Իրաքիհարցովքննությանհանձնաժողովին,որում
մանրամասն ներկայացրել էր Իրաքի կոնֆլիկտի
ժամանակ ՄԹի պաշտպանության ծախսերը:
Այդուհանդերձ,ԳորդոնԲրաունըստիպվածեղավ
հրաժարվել իր այն հայտարարությունից, որ
ԻրաքիպատերազմիյուրաքանչյուրտարումՄԹի
պաշտպանությանծախսերնաճելեն:

Գորդոն Բրաունի նամակն Իրաքի հարցով
հանրային քննության հանձնաժողովին կարելի է
գտնել այստեղ` www.iraqinquiry.org.uk/news/100318 
pmletter.aspx:
Աղբյուրը` “The Iraq Inquiry”, http://aphnew.aph.

gov.au/Parliamentary_Business/Committees/House_of_
Representatives_Committees?url=/pjcis/adminexp7/report.
htm:

Ո՞րն է խորհրդարանի դերը բյուջեի գնա-
հատմանգործընթացում

Բյուջեի գնահատման փուլում խորհրդա
րանն ուսումնասիրում է գլխավոր վերահսկի
չի կամանկախաուդիտորի բացահայտումները
պետական ֆինանսական միջոցների վերա
բերյալ: Սա կարող է խթանել լրացուցիչ խոր
հրդարանականլսումներ,որոնքթույլենտալիս
խորհրդարանին.

- առաջարկել բարեփոխումներ անվտան
գությանևպաշտպանությանհաստատու
թյունների ֆինանսական կառավարման
ոլորտում,

- այդ առաջարկությունները հաշվի առ
նելը բյուջեին վերաբերող ապագա որո
շումներում,

- հետագայում ևս մեծացնել կառավարու
թյան հաշվետվողականությունը, հատկա
պես` անվտանգության և պաշտպանու
թյանոլորտում,

- առաջարկելքրեականքննություններկամ
կարգապահականմիջոցառումներկոռում
պացված պաշտոնատար անձանց նկատ
մամբ:

Շրջանակ13.Հետախուզությանոլորտի
բյուջեներիխորհրդարանականգնահատում.
Ավտրալիայիօրինակը

Ավստրալիայում անվտանգության և հետա
խուզության հարցերի՝ խորհրդարանի համատեղ
հանձնաժողովն օրենսդրությամբ պարտավոր է
վերանայել Ավստրալիայի հետախուզական հա
մայնքի բոլոր վեց մարմինների ֆինանսական
հաշվետվությունները:

2010թ.մայիսինհանձնաժողովըհրապարակել
է հանրային հաշվետվություն, որով ներկայացրել
է Ավստրալիայի հետախուզական մարմիններում
անցկացվածլսումներիարդյունքները:

Ի թիվս այլ տարրերի` զեկույցը նկարագ
րում էր Ավստրալիայի անվտանգության և հե
տախուզության կազմակերպության (ԱԱՀԿ)
բյուջեի աճը: Կազմակերպությունն ազգային հե
տախուզական վեց մարմիններից մեկն է: Հանձ
նաժողովի զեկույցը ցույց էր տալիս, որ հետա
խուզական մարմինը 2001թ. 584 հոգուց 2011
թ. դառնալու է 1869: Կազմակերպության՝ կա
ռավարությունից ստացվող եկամուտը համապա
տասխանաբար աճել է՝ 2001 թ. A$66 միլիոնից
2008թ.հասնելովA$417միլիոնի:

Զեկույցի հրապարակումից հետո Ավստրա
լիայի կառավարությունը հայտարարեց, որ հա
մակողմանի ուսումնասիրության կենթարկի հե
տախուզական համայնքի գործունեությունը`
«ապահովելու համարդրաարդյունավետությունը
կառավարությանքաղաքականությանևընթացիկ
կարիքներիբավարարմանհարցում»:
Պաշտոնատար անձինք հայտարարել էին, որ

վերանայման համար անհրաժեշտ A$3 միլիոնը
կհատկացվի ԱԱՀԿի համար հատկացված բյու
ջեից:

Աղբյուրը` Review  of  Administration and Expenditure
No.7 Australian Intelligence   Agencies.http:///armedservices.
house.gov:
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Աղյուսակ5.Տարբերերկրներիխորհրդարաններիմոտեցումներըպետականանվտանգությանև
բյուջեիգնահատմանհարցում

Ստորև ներկայացված աղյուսակը նկարագրում է տարբեր պետությունների խորհրդարանների
մոտեցումներըանվտանգությանևպաշտպանությանբյուջեներիվերանայմանհարցում:

Պետություն Անվտանգությանևպաշտպանությանբյուջեիվերանայումխորհրդարանիկողմից

Ավստրալիա 2009թ.դեկտեմբերինԱվստրալիայիխորհրդարանիՊետականհաշիվներիևաուդիտի
միասնականհանձնաժողովը(JCPAA)հրապարակելէիրառաջինփորձնականԽոշոր
ծրագրերի զեկույցը: Ծրագիրը ներկայացրել է սարքավորումների ձեռքբերման 15
խոշործրագրերիգնահատումըևդրանառնչվողֆինանսականհաշվետվությունների
ընթացակարգերըպետությանպաշտպանությանգերատեսչությանկողմից20072008
թթ.ընթացքում:Վերանայումըներառում էրտեղեկություններվերջինֆինանսական
տարվա ընթացքում պաշտպանության ոլորտի առանձին ծրագրերի ծախսերի,
ժամանակացույցիևկարողություններիգնահատմանվերաբերյալ:

Ֆրանսիա 2009թ.ԱզգայինժողովիՖինանսների,ընդհանուրտնտեսությանևպլանավորման
հանձնաժողովը մասնակցել է խորհրդարանի գնահատման աշխատանքներին
պաշտպանությանն առնչվող երկու կարևոր պետական փաստաթղթերի ընդունման
ուղղությամբ:Խորհրդարանիգնահատմանայսաշխատանքիարդյունքումընդունվել
էԶինվածուժերի2010թ.գործառնականբյուջենևԶինվածուժերիպլանավորման
մասիննորօրենքը(20092014):

Միացյալ
Նահանգներ

2010թ.ՆերկայացուցիչներիպալատիԶինվածծառայությանհանձնաժողովըզեկույց
է ներկայացրել «Ներկայացուցիչների տան Զինված ծառայության հանձնաժողովի
դիրքորոշումըպաշտպանությանոլորտիգնումներիբարեփոխումներիբացահայտումների
ևառաջարկություններիվերաբերյալ»:Զեկույցնըստ էությանգնահատականն էրայն
հարցի,թեորքանովէԱՄՆիպաշտպանությանգնումներիհամակարգնարդյունավետ
զինվորներինևհարկատուներինարժեքապահովելուհարցում:Խորհուրդըեզրակացրել
էր, որ Պաշտպանության դեպարտամենտի գնումների համակարգը պետք է ունենա
կատարողականիկառավարմանհամակարգ:ԱյնվերէրհանումՊԴիանկարողությունը
Ներկայացուցիչների տանը ճշգրիտ և ժամանակին տեղեկությունների տրամադրման
հարցում: Զեկույցում նշվում էր, որ ՊԴն պատշաճորեն չի կառավարում գնումների
ծրագիրը,հետևաբարանկարողէիրականացնելգնումներիիրականբարեփոխումներ:

http://armedservices.house.gov/

Ինչպե՞սենխորհրդարանական
հանձնաժողովներըգնահատում
անվտանգությանևպաշտպանության
բյուջեները

Որոշ պետություններում մասնագիտացված
խորհրդարանական հանձնաժողովներն օրեն
քով պարտավոր են իրականացնել անվտան
գության և արդարադատության հիմնական
պատասխանատուների վարչակազմերի, ծախ
սերի և ֆինանսական հաշվետվությունների

վերանայում: Օրինակ` 2011թ. Ավստրալիայի
հետախուզության մասին ակտը Հետախու
զության և անվտանգության համատեղ հանձ
նաժողովին իրավունք է վերապահում նախա
րարին կամ հետախուզական մարմիններին
հարցեր ուղղելու իրենց կողմից ֆինանսական
միջոցների օգտագործման մասին: Աղյուսակ
6ը ներկայացնում է հարցերի այն ոչ սպառիչ
ցանկը, որը կարող է տալ խորհրդարանական
հանձնաժողովը:



Գործիքակազմ – Օրենսդրի գործունեությունն անվտանգության ոլորտում
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Աղյուսակ 6. Որո՞նք են այն օրինակելի հարցերը, որ խորհրդարանական հանձնաժողովները
կարողենտալբյուջեիգնահատմանփուլում

Թեմա Հարցեր

Ծախսեր - Արդյոքհաշվառվա՞ծենֆինանսականմիջոցներիբոլորաղբյուրները:
- Արդյոք սարքավորման գնումները, աշխատավարձերի վճարումները և զենքերի
վաճառքըլիարժեքորենկարգավորվա՞ծենօրենքով:

- Արդյոքգնումներիհամարհայտարարվո՞ւմենմրցույթներլրատվամիջոցներով:
- Արդյոքառկա՞ենստանդարտընթացակարգերֆինանսավորվողմարմիններիևայն
հաստատությունների համար, որոնց վստահված են անվտանգության ծախսերի
համարնախատեսվածռեսուրսները:

- Արդյոքֆինանսավորվող մարմիններն ու հաստատություններն իրենցծրագրերն
իրագործո՞ւմեննախասահմանվածպլաններիևռազմավարություններիհամաձայն:

- Որո՞նք են այն երաշխիքները, որ ապահովում են, որպեսզի ֆինանսավորվող
մարմիններնուհաստատություններըպահպանենպրոֆեսիոնալչափորոշիչներ:

- Արդյոք ծախսերի տարբեր տեսակների համամասնություններն իրատեսական և
համապատասխա՞նեն:

- Արդյոք հատկացված գումարներով արվե՞լ են ներդրումներ սարքավորման,
ծրագրերիկամգույքիմեջ:

Արդյունքներ - Արդյոք ֆինանսավորվող մարմինների և հաստատությունների կողմից ձեռք
բերվածապրանքներնուծառայություններըթվարկվա՞ծեն:

- Արդյոքառկա՞ենհիմնավորումներներդրումներիևխոշորգնումներիհամար:
- Արդյոք կա՞ հենանիշային փաստաթուղթ, որը ներկայացնում է մատուցված
ապրանքներնուծառայությունները:

- Արդյոք առկա՞ են ընթացակարգեր` գնահատելու անվտանգության և զինված
ուժերիկատարողականըևմարտունակությունը:

- Արդյոքֆինանսավորվողմարմիններըևհաստատություններըհրապարակո՞ւմեն
իրենցկատարողականիարդյունքները:

Անդրադարձներև
ազդեցություն

- Ինչպե՞սենֆինանսավորվողմարմիններիանվտանգությանքաղաքականությունների
անդրադարձներն ու ազդեցությունն առնչվում քաղաքականության հռչակված
նպատակներին:

- Արդյոք մշակվե՞լ են կատարողականի ցուցանիշներ` գնահատելու համար այդ
անվտանգությանքաղաքականություններիանդրադարձերնուազդեցությունը:

- Արդյոք առկա՞ է վերլուծություն այն մասին, թե որքանով է հաստատության
գործունեությունընպաստելանդրադարձներինևազդեցությանը:

- Արդյոք առկա՞ են ընթացակարգեր` գնահատելու համար անվտանգության և
զինվածուժերիկատարողականությունըարդյունավետությանառումով:

Որո՞նքենանվտանգությանոլորտի
խորհրդարանականֆինանսական
վերահսկողությանմարտահրավերները

Խորհրդարանները կանգնած են բազում
մարտահրավերներիառջև`ապահովելուարդյու
նավետ ֆինանսական վերահսկողություն ան
վտանգության ոլորտում: Ամենակարևոր մար
տահրավերներիթվումեն.

1. Գործադիր մարմինների շրջանում քա-
ղաքական կամքի բացակայությունը: Շատ
համատեքստերում ռազմական կամ միակու

սակցական կառավարման տևական փորձը
սահմանափակ ժողովրդավարական պրա
կտիկայի և ուժեղ գործադիրի առկայության
պայմաններում համարյա անհնարին է դարձ
նում խորհրդարանի կողմից ֆինանսական
վերահսկողության իրականացումը: Այս հա
մատեքստերում իշխող վերնախավերը չեն
դրսևորում անհրաժեշտ քաղաքական կամք`
խթանելուանվտանգությանևպաշտպանության
ծախսերի ավելի լուրջ խորհրդարանական վե
րահսկողություն:



Անվտանգությանոլորտիֆինանսականվերահսկողությանուժեղացում
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Ի՞նչկարողենանելպատգամավորները
գործադիրմարմիններիկողմիցֆինանսական
վերահսկողությունիրականացնելու
քաղաքականկամքիբացակայության
պայմաններում

Քաղաքական կամքի բացակայության պայ
մաններումպատգամավորներըկարողեն.

- կազմակերպել և մասնակցել աշխատան
քային խմբերի քննարկումներին և սեմի
նարներին անվտանգության ոլորտի խոր
հրդարանական ֆինանսական վերահսկո
ղությանվերաբերյալ,

- խթանել լիագումեր նիստի քննարկումներ՝
հասարակության սոցիալական և զարգաց
ման կարիքների համեմատ ռազմական
ծախսերըկշռելուվերաբերյալ,

- խրախուսել կառավարությանը՝ ընդունելու
միջազգային փաստաթղթերը և միանալու
հանրային ֆինանսական կառավարման
հարցերով մասնագիտացած կազմա
կերպություններին, օրինակ` ՏՀԶԿին և
Գերագույն աուդիտորական  հաստատու
թյուններիմիջազգայինկազմակերպության,

- փնտրել այլ գործող անձանց աջակցու
թյունը, ինչպիսիք են քաղաքացիական
հասարակությունը և լրատվամիջոցները,
բարձրացնելու համար հանրության իրա
զեկությունն անվտանգության ոլորտի խոր
հրդարանական վերահսկողության վերա
բերյալ:

2. Հստակ սահմանադրական և իրավա-
կան դաշտի բացակայություն: Սահ
մանադրությունը և մնացած օրենքները
սովորաբար պատգամավորներին իրա
վունք են վերապահում վերահսկելու ան
վտանգության և պաշտպանության բյու
ջեն և ծախսերը: Այդօրինակ հստակ
սահմանադրական և իրավական դաշտի
բացակայությունը թույլ չի տալիս խոր
հրդարանին արդյունավետ ֆինանսա
կան վերահսկողություն իրականացնել:
Որոշ պետություններում խորհրդարանը
կարող է շատ թույլ դեր ունենալ իրավա
կան այնպիսի բարեփոխումներ խթա
նելուհարցում,որոնքհանգեցնումենան
վտանգության և պաշտպանության հաս
տատությունների ֆինանսական հաշվետ
վողականությանմեծացմանը:

Ի՞նչկարողենանելպատգամավորներըհստակ
սահմանադրականևիրավականդաշտի
բացակայությանպայմաններում

Հստակսահմանադրականևիրավականդաշ
տի բացակայության պայմաններում պատգա
մավորներըկարողեն.

- առաջարկել փոփոխություններ սահմա
նադրությանմեջ,

- խրախուսել այնպիսի նոր օրենքների
ընդունումը, որոնք կապահովեն ան
վտանգությանոլորտիֆինանսականվե
րահսկողությունը և մշտադիտարկման
կենթարկենայդօրենքներիկիրարկումը:


3. Տեղեկատվության մատչելիության պա-
կաս: Հաճախ գործադիր մարմինները
վկայակոչում են գաղտնապահությունը
որպեսպատրվակ`խուսափելուանվտան
գության և պաշտպանության հաստա
տությունների խորհրդարանական վերա
հսկողությունից: Քանի որ դրանք խոցելի
ոլորտներ են, անվտանգության և պաշտ
պանության ֆինանսական աղբյուրները
և ծախսերը կարող են մնալ բյուջեից և
խորհրդարանական վերահսկողությունից
դուրս: Նմանօրինակ համատեքստերում
անվտանգության և պաշտպանության
հաստատությունների ֆինանսական
փաստաթղթերը մնում են սահմանափակ
մատչելիության:



Գործիքակազմ – Օրենսդրի գործունեությունն անվտանգության ոլորտում
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Ի՞նչկարողենանելպատգամավորները
տեղեկություններիբացակայության
պայմաններում

Տեղեկությունների` հանրային և խորհրդարա
նական մատչելիության պարագայում անվտան
գությանևպաշտպանությանհաստատությունների
ֆինանսական կառավարմանառնչությամբ պատ
գամավորներըկարողեն.

- խրախուսել խորհրդարանի լիագումար քն
նարկումներ անվտանգության և պաշտպա
նությանոլորտներումարտաբյուջետային մի
ջոցներիօգտագործմանվերաբերյալ,

- անցկացնել պարբերական լսումներ` հաշ
վետու դարձնելու անվտանգության ոլորտի
բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց
իրենց հաստատությունների ֆինանսական
գործելակարգերիհամար,

- օգտագործելիրենցլիազորություններըորպես
լծակ և առաջարկել կրճատել կամ մերժել
բյուջեի տարեկան հատկացումները՝ որպես
անվտանգությանոլորտիպաշտոնատարան
ձանցհամարթափանցիկությունըմեծացնելու
խթան,

- տեղեկատվության մատչելիության մասին
օրենքների ընդունում` որպես անվտանգու
թյան ոլորտի թափանցիկ ֆինանսական
կառավարմանմեծացմանխթան,

- անվտանգության ոլորտի հաստատություն
ներում գործող տեղեկատվության աղբյուր
ներիպաշտպանության մասին օրենքների և
կարգավորումներիընդունում:

Շրջանակ14.ՄիացյալՆահանգներում
հետախուզականտեղեկությունների
մատչելիությունըխորհրդարանիհամար

Միացյալ Նահանգների Կոնգրեսը փորձել է
ընդլայնել իր իրավասությունը հետախուզական
տեղեկությունների մատչելիության ուղղությամբ:
Կոնգրեսի երեք հետախուզական վերահսկողու
թյան հանձնաժողովների վերապահված է ԱՄՆի
հետախուզության ոլորտի ծախսերի վերահսկո
ղությունը:Դրանքեն.

- Ներկայացուցիչների տան հետախուզու
թյանհարցերիընտրյալհանձնաժողովը,

- Վերահսկողության և քննությունների են
թահանձնաժողովը,

- Սենատի հետախուզության հարցերի ըն
տրյալհանձնաժողովը:

Այդուհանդերձ, Կոնգրեսի հանձնաժողովների
լիազորություններն ունեն նաև նշանակալի բա
ցառություններտեղեկություններիմատչելիության
հարցում: Մասնավորապես` նրանց համար մատ
չելի չեն այն տեղեկությունները, որոնք բացահայ
տումեն.

- աղբյուրներիինքնությունը,
- միջոցները, որոնց օգնությամբ հետա
խուզական համայնքը ձեռք է բերել տե
ղեկություններըևվերլուծելդրանք,

- հետախուզական «հումքը», որը հետագա
վերլուծությանկարիքունի,

- հետախուզության գրավոր արդյունքնե
րը, «որոնք համապատասխանեցված են
Նախագահի և գործադիրի քաղաքակա
նություն մշակող այլ բարձրաստիճան
պաշտոնատարանձանցառանձնահատուկ
կարիքներին»:

Աղբյուրը` “Congress  as a Consumer of Intelligence
Information”, in Report for Congress (Washington,
CongressionalResearchService,14December 2005),p.
5,http://www.fas.org/sgp/crs/intel/congress.pdf:

4. Ազդեցության և կատարողականի ցուցանիշների բացակայություն: Անցումային և
զարգացող պետությունների համատեքստերում խորհրդարանները կարող են չունենալ շատ
կարևոր տվյալներ` գնահատելու անվտանգության և արդարադատության առանցքային
պատասխանատուների ազդեցությունն ու կատարողականը: Անվտանգության և պաշտ
պանությանհաստատություններիչափելիարդյունքներըկարողենիհայտգալմիայնտարիների
աշխատանքիարդյունքում:Խորհրդարաններիհամարդժվարէգնահատելանվտանգության
և պաշտպանության հաստատությունների ծախսարդյունավետությունը քաղաքացիներին
ծառայություններիմատուցմանհստակֆինանսական չափորոշիչներիևցուցանիշների լույսի
ներքո:

5. Փորձագիտական գիտելիքների և ռեսուրսների պակաս ֆինանսական վերահսկողության
հաստատությունների շրջանում: Շատ համատեքստերում ֆինանսական վերահսկողության
և աուդիտի հաստատությունների աշխատանքը կարող է խաթարվել սակավ ֆինանսական
ռեսուրսներիևնրանցաշխատակիցներիփորձագիտականգիտելիքներիպակասիպատճառով:
Օրինակ` խորհրդարանական հանձնաժողովի անդամները կարող են չունենալ անհրաժեշտ
հմտություններն ու փորձառությունը` անվտանգության և պաշտպանության ոլորտների
պաշտոնատարանձանցմասնակցությամբլսումներանցկացնելուհարցում:Նաևխորհրդարա



Անվտանգությանոլորտիֆինանսականվերահսկողությանուժեղացում
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նըևպետությանվերահսկիչհաստատություններըգուցեչունենանբավարարթվովկրթվածև
վերապատրաստվածաշխատակիցներ`իրենցգործունեությանիրականացմանհամար:

Ի՞նչ կարող ենանելպատգամավորներըֆի-
նանսական վերահսկողության մարմինների
շրջանում փորձագիտական գիտելիքների և
ռեսուրսներիպակասիպայմաններում

Ֆինանսական վերահսկողության հաստատու
թյունների շրջանում փորձագիտական գիտելիք
ներիպակասիդեպքումպատգամավորներըկարող
են.

- խրախուսել պատգամավորների և խորհր
դարանի մասնագիտացվածաշխատակազմի
վերապատրաստումն ու կարողությունների
ձևավորումն անվտանգության համակարգի
ֆինանսականվերահսկողությանոլորտում,

- իրականացնել լոբբիստական գործունեու
թյուն`պարտադրելուկառավարությանըլրա
ցուցիչ ֆինանսական միջոցներ հատկացնել
ֆինանսական վերահսկողության հաստա
տությունների ինստիտուցիոնալ կարողու
թյուններիձևավորմանհամար,

- համոզել միջազգային դոնորներին հզորա
ցնել խորհրդարանին ցուցաբերվող իրենց
աջակցությունը և կարողությունների ձևա
վորմանծրագրերը:


6. Դոնորների աջակցությունը չներդաշ-
նակեցնելը տեղական կարիքներին և
առաջնահերթություններին: Այն հա
մատեքստերում, որտեղ տեղական իշ
խանությունները կախված են արտաքին
ֆինանսական օժանդակությունից, կար
ևոր է, որ դոնորների օժանդակության
ծրագրերը համապատասխանեն հա
սարակության կարիքներին և առաջնա
հերթություններին: Այդուհանդերձ, այդ
օժանդակությունն ստացող պետություն
ներիխորհրդարաններըհաճախխոսքչեն
ունենում այդ առաջնահերթությունների
սահմանման հարցում: Գործադիր մար
միններն ու անվտանգության ու պաշտ
պանության հաստատությունները հա
ճախ շրջանցում են խորհրդարանական
վերահսկողությունը, երբ դոնորների ռե
սուրսներըկենտրոնացնումևհատկացնում
են իրենց անվտանգության և պաշտպա
նությանգործողություններիհամար:

Ի՞նչկարողենանելպատգամավորները
տեղականկարիքներինդոնորների
աջակցությանանհամապատասխանության
պայմաններում

Այն համատեքստերում, որտեղ դոնորների
աջակցությունը ներդաշնակեցված չէ բավարար
չափով,պատգամավորներըկարողեն.

- մասնակցել տեղական գործադիր մար
մինների հետ միջազգային դոնորների
կազմակերպած համակարգման հանդի
պումներինևսահմանվածմեխանիզմներին,

- ծավալել քննարկում այն հարցի շուրջ,
որ դոնոր համայնքը պետք է պահպանի
միջազգային պայմանագրերով (օրինակ`
Աջակցության արդյունավետության մասին
Փարիզի հռչակագրով) ստանձնած իր
պարտավորությունները,

- պնդի,որմիջազգայինօժանդակությանմե
խանիզմները վերահսկվեն տեղական ֆի
նանսական վերահսկողության մարմինների
կողմից:

Ո՞ւմհետպետքէխորհրդարանըհարա-
բերություններկառուցի`ուժեղացնելու
ֆինանսականվերահսկողությունը

Հաշվի առնելով անվտանգության ոլորտում
ֆինանսականվերահսկողությանբարդբնույթը`
խորհրդարանները և նրանց մասնագիտական
հանձնաժողովները կարող են դիմել արտաքին
աուդիտիև վերահսկողության դերակատարնե
րի` ուժեղացնելու անվտանգության ոլորտի
ֆինանսական վերահսկողությունը: Այդ գործող
անձինքկարողենլինել.

- Գերագույն աուդիտորական հաստա
տությունները (ԳԱՀեր), որոնց հետ խոր
հրդարանները սովորաբար ունենում են
ընթացակարգային հարաբերություններ, և/
կամ

- Քաղաքացիական հասարակության կազ
մակերպությունները (ՔՀԿներ), հետազո
տական կենտրոնները և փորձագիտական
հաստատությունները, որոնք կարող են
լրացնել խորհրդարանի աշխատանքն ան
վտանգության բյուջեի մի քանի ասպեկ
տներիուղղությամբ:
ԳԱՀերի և ՔՀԿների դերերը և նրանց

հարաբերությունները խորհրդարանների հետ
ֆինանսական վերահսկողության հզորացման
ոլորտում առավել մանրամասն քննարկվում է
հաջորդբաժնում:



Գործիքակազմ – Օրենսդրի գործունեությունն անվտանգության ոլորտում
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4.Անվտանգությանոլորտիֆինանսականվերահսկողության
հզորացում.Գերագույնաուդիտորականհաստատությունների
(ԳԱՀ-եր)ևքաղաքացիականհասարակությանդերը

Սույնբաժնիուսուցողականնպատակները

Սույնբաժինըկարդալուցհետոընթերցողները
պետքէկարողանան.

- բացատրել,թե ինչ ենգերագույնաուդիտո
րականհաստատությունները(ԳԱՀեր),

- նկարագրելգերագույնաուդիտորականհաս
տատությունների դերն անվտանգության
ոլորտի ֆինանսական վերահսկողության
հարցում,

- մատնանշելանվտանգությանևբյուջեիաու
դիտիտարբերտեսակները,

- բացատրել, թե որն է քաղաքացիական հա
սարակությանկազմակերպություններիդերն
անվտանգությանոլորտիֆինանսականվե
րահսկողությանգործում,

- քննարկել, թե ինչպես հզորացնել հարաբե
րություններըխորհրդարանների,գերագույն
աուդիտորական հաստատությունների և
քաղաքացիական հասարակության կազմա
կերպություններիմիջև:

Որո՞նքենգերագույնաուդիտորական
հաստատությունները(ԳԱՀ-եր),ևո՞րն
էնրանցդերըանվտանգությանոլորտի
ֆինանսականվերահսկողությանգործում

Գերագույն աուդիտորական հաստատու
թյուններն այն պետական մարմիններն են,
որոնք պատասխանատու են պետական հաս
տատություններիարտաքինևանկախաուդիտ
անցկացնելուհամար:

Գերագույն աուդիտորական հաստատու
թյունները (որոնք երբեմն կոչվում են նաև
գլխավոր աուդիտոր, աուդիտի ազգային գրա
սենյակ, բյուջետային գրասենյակ, աուդի
տորական դատարան կամ հաշվիչ պալատ)
ստեղծվում են սահմանադրությամբ` որպես
գործադիրից, օրենսդիրից և դատական իշխա

նությունիցանկախհաստատություններ:

Գերագույն աուդիտորի իրավասությունը
սովորաբար սահմանափակված չէ կոնկրետ
պետական հաստատություններով: Հետևա
բար ԳԱՀերի ղեկավար սկզբունքները (տե՛ս
Շրջանակ 15) պետք է կիրառվեն նաև ան
վտանգությանևարդարադատությանհիմնական
պատասխանատուներիևնրանցկառավարման
ևվերահսկողականմարմիններինկատմամբ:

ԳԱՀերի դերնանվտանգության ոլորտիֆի
նանսական վերահսկողության գործում հետև
յալնէ.

- ստուգել անվտանգության և արդա
րադատության առանցքային պատաս
խանատուների և նրանց կառավար
ման ու վերահսկողական մարմինների
ներկայացրած ֆինանսական հաշվետ
վությունների ճշգրտությունն ու հուսա
լիությունը,

- ապահովել,որանվտանգությանևպաշտ
պանության ոլորտների բոլոր ֆինանսա
կան գործառնություններն իրականացվեն
գործողօրենքներինևկարգավորումներին
համահունչ,

- հաշվետու դարձնել անվտանգության և
արդարադատության առանցքային պա
տասխանատուների և նրանց կառա
վարմանուվերահսկողությանմարմինների
ներկայացուցիչներին իրենց կողմից
կառավարման դրամական միջոցների
հարցում,

- բացթողումների և կոռուպցիոն երևույթ
ների մասին հաղորդում ներկայացնել
խորհրդարանև/կամդատարան:

Շրջանակ15.Ֆինանսականմիջոցների
արդյունավետօգտագործում.Գերագույն
աուդիտորականհաստատությունների
ղեկավարսկզբունքները

Գերագույնաուդիտորականհաստատություն
ներիգործունեությունըղեկավարվումէհետևյալ
հիմնարարսկզբունքներով.

- պետականֆինանսական միջոցներիպատ
շաճ ևարդյունավետ օգտագործման երաշ
խավորում,

- ֆինանսականկառավարմանկայունմեխա
նիզմներիմշակում,

- վարչական գործունեության ակտիվ իրա
կանացում,

- պետականմարմիններինևլայնհանրությանը
տեղեկությունների հաղորդում օբյեկտիվ
հաշվետվություններիհրապարակմանմիջո
ցով:
Աղբյուրը` Lima Declaration of Guidelines on 

Auditing  Precepts, (INTOSAI, 1988), http://www. issai.
org/media(622,1033)/ISSAI_1_E.pdf:



Անվտանգությանոլորտիֆինանսականվերահսկողությանուժեղացում
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Որո՞նքենգերագույնաուդիտորական
հաստատություններիմոդելները

Կան գերագույն աուդիտորական հաստա
տությունների երեք հիմնական մոդել: Յու
րաքանչյուրմոդելիկարողությունըհզորացնելու
անվտանգության ոլորտի հաստատությունների
և նրանց ներկայացուցիչների հաշվետվողա
կանությունն արդեն իսկ փորձարկված է: Այդ
մոդելներնեն.

1. Խորհրդարանական աուդիտի մոդել,
որըկոչվումէնաևՈւեսթմինսթրյանմոդել,
քանի որամենից հաճախ օգտագործվում
է անգլոսաքսոնական երկրներում: Այս
մոդելում ԳԱՀն անմիջականորեն կապ
ված էխորհրդարանիֆինանսականհաշ
վետվողականության համակարգի հետ
(հաճախ խորհրդարանի բյուջետային և
պետական հաշիվների հանձնաժողովի):
Այսօրինակ համակարգում ԳԱՀի ղեկա
վարը կոչվում է գլխավոր աուդիտոր և
կարող է լինել խորհրդարանական պաշ
տոնատարանձ:

Շրջանակ16.Խորհրդարանական
աուդիտիմոդելըևանվտանգությանու
պաշտպանությանոլորտը.Պերուիօրինակը

Պերուի “ContraloriaGeneral de la Republica”ն
ապահովում է անվտանգության և զինված ուժե
րի ֆինանսական հաշվետվողականությունը:
“Contraloria”ի չորս հիմնական սահմանադրա
կան նպատակներից երրորդը հստակեցնում է
վերջինիս դերը Պերուի անվտանգության և ար
դարադատության առանցքային պատասխանա
տուների ֆինանսական վերահսկողության ոլոր
տում,որնէ.

«…իրականացնել վերահսկողություն` ապա
հովելու,որպեսզիզինվածուժերիևազգայինոս
տիկանության նյութատեխնիկական կարիքների
բավարարմանհամարհատկացվածֆինանսական
միջոցներն օգտագործվեն բացառապես այդ
նպատակով»:

Աղբյուրը` «La Controlaria General de la Republica»,Republica 
del Peru,www.contraloria.gob.pe.

2. Դատականաուդիտիմոդել,որըկոչվումէ
նաև Դատարանի կամ Նապոլեոնի մոդել:
Սա գերագույն աուդիտորական հաստա
տություններից ամենահաճախակի պա
տահող մոդելն է Եվրոպայի լատինական
պետություններում և Աֆրիկայի ու Ասիա
յի ֆրանկոֆոն պետություններում: Այս

մոդելում ԳԱՀը դատական համակարգի
բաղկացուցիչ մասն է: ԳԱՀը դատարան
է, որը գործում է գործադիր և օրենսդիր
ճյուղերից անկախ: Հետևաբար այն ունի
միայն սահմանափակ հարաբերություններ
խորհրդարանի հետ: Այն նախագահում
են մագիստրոսները, որոնք կարող են ան
ցկացնել իրենց սեփական լսումները և
նշանակել տույժեր և ուղղումներ: Աուդի
տորական գործունեության հիմնական
շեշտադրումը կատարված գործառնու
թյուններիօրինականությանստուգումնէ:

Շրջանակ17.Դատականաուդիտիմոդելը
ևանվտանգությանուպաշտպանության
ոլորտներիաուդիտը.Ֆրանսիայիօրինակը

2009 թ. ֆինանսական տարին ծածկող իր
տարեկան հաշվետվության մեջ Ֆրանսիայի հաշ
վիչդատարաննաուդիտորականհաշվետվություն
հրապարակեցպաշտպանությաննախարարության
վերաբերյալ: Հաշվետվությունն անդրադառնում
էր նախարարության կողմից ռազմական ծրա
գրերի ֆինանսական կառավարման լուրջ բաց
թողումներին:Սրանքառնչվումէինհիմնականում
ծախսատար, երկարաժամկետ պլանավորմամբ
ծրագրերին:

Հաշվիչ դատարանն ընդգծեց հետևյալ
բացթողումներըպաշտպանությաննպատակներով
20032008 թթ. ընթացքում պետական ֆինան
սական միջոցների ֆինանսական կառավարման
ոլորտում.

- մշտականանհամապատասխանությունպաշ
տպանությանհամարանհրաժեշտվարկերիև
առկավարկերիմիջև,

- շարունակական մասնակցություն գնումնե
րին և սարքավորումներին առնչվող միջո
ցառումներում ֆինանսական միջոցների բա
ցակայությանպայմաներում,

- առավել ծախսատար ռազմական ծրագրերի
պլանավորման և իրականացման հետ կապ
վածբացթողումներ,

- ապագա ռազմական ծրագրերի վատ հաշ
վարկվածկամանորոշֆինանսավորում:

Աղբյուրը` «Cour des Comptes» , inRapport Annuel 2010 
(Paris,February 2010),pp.413,http://www.ccomptes.fr/fr/CC/
documents/RPA/1_conduitedesprogrammesarmement.pdf:

3. Կոլեգիալ աուդիտի մոդել, որը գործում
է որոշ եվրոպական պետություններում
(օրինակ` Գերմանիայում և Նիդերլան
դներում), ինչպես նաև որոշ ասիական
պետություններում: Այս մոդելի հիմնա
կան կառուցվածքը շատ նման է խոր
հրդարանական մոդելի կառուցվածքին:



Գործիքակազմ – Օրենսդրի գործունեությունն անվտանգության ոլորտում
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Այդ երկու մոդելների միջև հիմնականտարբերությունները վերաբերում ենաուդիտորական
հաստատությաններքինկառուցվածքին:
Ամենակարևոր տարբերությունն այն է, որ այս մոդելում գերագույն աուդիտորական հաս
տատությունն ունի կառավարման խորհուրդ` բաղկացած նշանակված անդամներից, որը
գլխավորումէնախագահը:

Շրջանակ 18. Աուդիտի կոլեգիալ մոդելը և պաշտպանության ոլորտի սարքավորման համար
հատկացվածֆինանսականմիջոցներիչարաշահումը.Գերմանիայիօրինակը

2009 թ. Գերմանիայի պատգամավորները բաց կերպով քննադատեցին կառավարության
պաշտպանության ոլորտի ծախսային ծրագրերի ֆինանսական վերահսկողության բացակայությունը:
Մասնավորապես,պատգամավորներըներկայացրինհարցումպաշտպանությաննախարարությանօդային
տրանսպորտայինմիջոցի/դրոն/ծրագրինպատակներիևդրածախսերիվերաբերյալ:
Հարցմաննիպատասխան`կառավարությունըմերժեցպատգամավորներինմանրամասներտրամադրել

գերմանականդրոնիմշակմանծրագրերիծախսերիևայդծրագրերիիրագործմանհամարպատասխանա
տուընկերություններիվերաբերյալ5:
Հարցին իր հաշվետվության մեջ անդրադարձավ Գերմանիայի գերագույն աուդիտորական

հաստատությունը` “Bundesrechnungshof”ը: Հաշվետվությամբ բացահայտվեց, որ պաշտպանության
նախարարությունը վճարել է դրոնի մշակման ծրագրի ոչ անհրաժեշտ ընթացիկ ծախսերի համար, իսկ
ծրագիրը չեղյալ է հայտարարվել: Պաշտպանության նախարարությունը, փաստորեն, չարաշահել էր
գերմանացիհարկատուներիգումարներըմինչև168միլիոնեվրո:
Հիմնվելով այս և այլ օրինակների վրա` “Bundesrechnungshof”ը խնդրեց պաշտպանության

նախարարությանը բարելավել իր պայմանագրային մեխանիզմները այնպես, որ ապահովվի
գործառնությունների արդյունավետությունը, և սահմանվեն փոխհատուցման պայմաններ ռազմական
զարգացմանևգնումներիծրագրերըչեղյալանելուդեպքում6:
Հարցընաևբարձրացվեցգերմանականմամուլում,ևմիշարքկարևորպարբերականներ(շաբաթաթերթեր

“DerSpiegel”նու“Focus”ը)քննադատեցինպաշտպանությաննախարարությանըպետականֆինանսա
կանմիջոցներըվատնելուհամար7:Դրոններիկիրառումըմարտականևիրավապահգործողությունների
համարաստիճանաբարենթարկվեցխորհրդարանականևհանրայինվերահսկողության8:

Շրջանակ19.Ի՞նչէ1977թ.Լիմայի
հռչակագիրըաուդիտորականկանոնների
ուղենիշներիվերաբերյալ

1977 թ. Աուդիտորական  կանոնների ուղենի
շներիվերաբերյալԼիմայիհռչակագիրնընդունվել
է Գերագույն աուդիտորական հաստատություն
ների միջազգային կազմակերպության (ԳԱՀՄԿ/
INTOSAI) կողմից: Հռչակագիրը ներկայացնում է
կառավարության և դրա գործակալությունների
անկախաուդիտիչափորոշիչներնունորմերը:Այն
սահմանում է պետական հաստատությունների
աուդիտըկարգավորողհարցերի,նպատակներիև
նորմերի սպառիչ ցանկ: Հռչակագիրը սահմանում
է,որ.

 ● Գերագույն աուդիտորական հաստատության
լիազորությունները պետք է սահմանված լի
նեն սահմանադրությամբ և հատուկ օրենս
դրությամբ,

 ● ԳԱՀերըևԳԱՀերիաշխատակազմերըպետք
է անկախ լինեն աուդիտի ենթարկվող կազ
մակերպություններիազդեցությունից,

 ● ԳԱՀերի հարաբերությունները խորհրդա
րանների հետ պետք է ամրագրված լինեն
օրենսդրականմակարդակով,ևնրանքպետք
է տարեկան հաշվետվություններ ներկայաց
նենխորհրդարանին,

 ● ԳԱՀերի համար պետք է մատչելի լինեն
պետական հաստատությունների կողմից
պահվողբոլորփաստաթղթերըևարխիվները:



Որո՞նքենաուդիտիայնտեսակները,
որգերագույնաուդիտորական
հաստատություններըկարողեն
անցկացնելանվտանգությանև
պաշտպանությանհաստատություններում

ԳԱՀերը կարող են իրականացնել անվ
տանգության և պաշտպանության հաստատու
թյուններիաուդիտիերեքտեսակ`ֆինանսական,
համապատասխանությանևկատարողականի:
Դրանքնկարագրվումենհետևյալկերպ.

1. Ֆինանսական աուդիտը կոնկրետ անվ
տանգության և պաշտպանության հաս
տատությունների ֆինանսական փաս
տաթղթերի, հաշիվների և ծախսերի
աուդիտ է մեկ ֆինանսական տարվա
կտրվածքով: Ֆինանսական աուդիտի
նպատակն է ապահովել աուդիտի են
թարկվող հաստատության ֆինանսական
հաշվետվողականությունը: Ավելին, ֆի
նանսական աուդիտը աուդիտորական
կարծիք է այն մասին, թե արդյոք տվյալ
հաստատության ֆինանսական հաշվե
տվությունները ճշգրիտ և արդարացի
պատկեր են հաղորդում այն գործառնու
թյուններիմասին,որկատարելէայդհաս
տատությունը:
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2. Համապատասխանության աուդիտի մի
ջոցով գնահատվում է, թե արդյոք տվյալ
անվտանգության ու պաշտպանության
հաստատությունների գործունեությունը,
ֆինանսական գործառնություններն ու
ընթացիկ ծախսերը համապատասխա
նում են բյուջեի և ֆինանսական հաշվե
տվողականության գործող օրենքներին:
Համապատասխանության աուդիտները
նաևգնահատումեն,թեարդյոքաուդիտի
ենթակա անվտանգության և պաշտպա
նության հաստատությունները պահպա
նում են պետական հատվածի կայուն
ֆինանսական կառավարմանն առնչվող
բանաձևերնուընդհանուրչափորոշիչները:

3. Կատարողականի աուդիտի (կամ ար
ժեք՝ փողի դիմաց  աուդիտ) միջոցով
գնահատվում է, թե արդյոք կոնկրետ
անվտանգության և պաշտպանության
հաստատությունների մարդկային, ֆի
նանսական կամ այլ ռեսուրսները հա
մահունչ են քաղաքականության` նրանց
կողմից սահմանված նպատակներին:
Կատարողականի աուդիտներն ուսում
նասիրում են այդ հաստատությունների
կողմից իրականացվող գործառույթնե
րի ընթացքի և արդյունքի արդյունավե
տությունը: Կատարողականի աուդիտները
կարող են նպաստել, որ անվտանգության
և պաշտպանության հաստատությունների
ֆինանսական կառավարությունը բերի
«արժեք՝փողիդիմաց»:

Որո՞նքենանվտանգությանև
պաշտպանությանհաստատությունների
անկախաուդիտիհարցումառկա
մարտահրավերները

Անվտանգության և պաշտպանության հաս
տատությունների աուդիտ իրականացնող գե
րագույն աուդիտորական հաստատություննե
րը կարող են հանդիպել մի շարքխոչընդոտնե
րի: Ստորև ներկայացվում են այն հիմնական
խոչընդոտները,որոնցհանդիպումենԳԱՀերը,
ևթեինչպեսենդրանքհաղթահարվումԼիմայի
հռչակագրիհիմնականչափորոշիչներիմիջոցով.

 ● Պետական բյուջեի տարրեր, որոնք
զերծ են վերահսկողությունից: ԳԱՀ
երի՝ պետական ֆինանսական գործառ
նությունների, այդ թվում` անվտան
գության և պաշտպանության հաս
տատությունների աուդիտ իրականաց

նելու կարողությունը կարող է սահմա
նափակվել այն բացառությունների մի
ջոցով, որոնք սահմանվում են գործադիր
մարմինների կողմից ազգային բյուջեի
որոշ բաղադրիչների աուդիտի նկատմա
մբ: Նույնիսկ եթե աուդիտորական հաս
տատություններն ստեղծվում են ամուր
իրավական հիմքերի վրա, գործադիր
իշխանությունները և անվտանգության
ուպաշտպանությանհաստատություննե
րը կարող են թույլ չտալ, որ ԳԱՀերն
աուդիտ անցկացնեն իրենց հաշիվների
նկատմամբ:

Ի՞նչէսահմանումԼիմայիհռչակագիրը

«Պետական բոլոր ֆինանսական գործառ
նությունները, անկախ այն բանից, թե արդյոք
դրանք արտացոլված են պետական բյուջեում և
ինչպես,պետքէենթակալինենաուդիտիգերագույն
աուդիտորական հաստատության կողմից: Ֆի
նանսական կառավարման որոշ հատվածներ
պետական բյուջեից հանելը չի ազատում այդ
հատվածները գերագույն աուդիտորական հաս
տատությանաուդիտից»:

Լիմայիհռչակագիր,Բաժին5,Հոդված3:

 ● Հստակ և կիրառելի օրենսդրության
անբավարար մակարդակ: Որոշ պետու
թյուններչունենպատշաճօրենսդրություն`
ապահովելու ԳԱՀի անկախությունն ու
ազատությունը:ԱյսհամատեքստումԳԱՀ
երըկարողենտուժելգործադիրի,քաղա
քականկուսակցություններիկամառանձին
նախարարությունների միջամտությունից:
Բացի դրանից՝ պետական շատ օրենք
ներ թույլ չեն տալիս սահմանել, որ
անվտանգությանևարդարությանառանց
քային պատասխանատուները կարող են
ենթարկվելանկախաուդիտի:

Ի՞նչէսահմանումԼիմայիհռչակագիրը

«Գերագույնաուդիտորականհաստատություննե
րի ստեղծումն ու նրանց անկախության ան
հրաժեշտ մակարդակը սահմանվում են սահ
մանադրությամբ,իսկմանրամասներըկարողեն
սահմանվել օրենսդրությամբ: Մասնավորապես,
պետքէերաշխավորելգերագույնաուդիտորական
հաստատությանանկախությանևիրավասության
նկատմամբ որևէ միջամտությունից պատշաճ
իրավականպաշտպանությունը»:

Լիմայիհռչակագիր,բաժին5,պարբերություն3:
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 ● Տեղեկատվության անբավարար մատ-
չելիություն: ԳԱՀերը կարող են զուրկ
լինել ժամանակին և վերաբերելի տե
ղեկությունների մատչելիությունից, հատ
կապես` անվտանգության գաղտնի փաս
տաթղթերի առնչությամբ: Տեղեկատ
վությունը, թե ինչպես են հիմնավորվում
անվտանգության և պաշտպանության
ծախսերը, կարող է լինել գաղտնի և
չտրամադրվելանկախաուդիտորներին:

Ի՞նչէսահմանումԼիմայիհռչակագիրը

«Գերագույն աուդիտորական հաստատու
թյուններին  հասանելի  են ֆինանսական կա
ռավարմանն առնչվող բոլոր արխիվներն ու
փաստաթղթերը, և նրանք իրավունք ունեն բա
նավորկամգրավորկարգովպահանջելուԳԱՀի
կողմից անհրաժեշտ համարվող ցանկացած
տեղեկություն»:

Լիմայիհռչակագիր,Բաժին10,Հոդված1:


 ● Հզորության և կարողությունների ան-
բավարար մակարդակ: Շատ պետու
թյուններում աուդիտորական հաստա
տությունների աշխատակազմերը չու
նեն մասնագիտական որակավորում և
գործիքներ` իրենց աուդիտորական խն
դիրներն իրականացնելու համար: Աու
դիտորական հաստատությունները հա
ճախ տուժում են ֆինանսական և մարդ
կային ռեսուրսների անբավարար չափից,
ինչն էլ ավելի է նվազեցնում իրենցառա
քելություննիրականացնելուհամարունե
ցածկարողությունները:

Ի՞նչէսահմանումԼիմայիհռչակագիրը

«Հատուկ ուշադրություն պետք է հատկացվի
ԳԱՀերի բոլոր անդամների և աշխատակազմի
տեսական և պրակտիկ մասնագիտական զար
գացման կատարելագործմանը ներքին, համալ
սարանական և միջազգային ծրագրերի մի
ջոցով»: Մասնագիտական զարգացումը պետք
է լինի ավելին, քան ավանդական իրավական,
տնտեսական և հաշվապահական գիտելիքներն
են, և ներառի բիզնեսի կառավարման մեթոդներ,
ինչպիսինէէլեկտրոնայինտվյալներիմշակումը»:
Լիմայիհռչակագիր,Բաժին14,Հոդված3:

Ինչպե՞սկարելիէամրապնդելգերագույն
աուդիտորականհաստատություններիև
խորհրդարանիփոխհարաբերությունները

Գերագույն աուդիտորական հաստատու
թյունների և խորհրդարանի փոխհարաբե
րությունները, որպես կանոն, ամրագրվում են
պետության սահմանադրությամբ: Սահմա
նադրությունը, որպես կանոն, պահանջում
է, որ ԳԱՀն իր բացահայտումների մասին
տարեկան կտրվածքով և անկախ կերպով
զեկուցի խորհրդարանին և/կամ այլ պետա
կան մարմինների, որոնք պատասխանատու
են անվտանգության և պաշտպանության հաս
տատություններին հաշվետվողականության են
թարկելու համար (օրինակ՝  հանրային քննու
թյանհատուկհանձնաժողովը):

Խորհրդարանը պետք է բավարար հեռա
վորություն ունենա ԳԱՀից` ելնելով վերջինիս
ինքնուրույնության շահից:Միևնույնժամանակ,
խորհրդարանըպետք էապահովի, որ իր շահը
ևմասնակցությունըԳԱՀերիաշխատանքներին
նպաստեն ֆինանսական վերահսկողության
ուժեղացմանը: Եթե ԳԱՀի և խորհրդարանի
հարաբերությունները սերտ չեն, խորհրդարանը
կարող է անտեսել կարևոր աուդիտորական
բացահայտումներ, իսկ ԳԱՀը` խուսափել խոր
հրդարանինզեկուցելուց:

Խորհրդարանի և ԳԱՀի փոխհարաբերու
թյունների ամրապնդման նպատակով պետք է
ձեռնարկելհետևյալքայլերը.

 ● ապահովել, որ գերագույն աուդիտի մա
սին օրենսդրությունը երաշխավորիաուդի
տի հաստատությունների անկախությունն
ինչպես կառավարությունից, այնպես էլ
խորհրդարանից,

 ● մշակիհստակնշանակմանընթացակարգեր
ԳԱՀերիղեկավարներիհամարայնպես,որ
նրանք վայելենխորհրդարանի վստահութ
յուննուօժանդակությունը,

 ● սահմանի հստակ ընթացակարգեր, որոնց
հիման վրա խորհրդարանները կկարողա
նան ուսումնասիրել աուդիտորական հաշ
վետվությունները,այդթվում`հատուկխոր
հրդարանական հանձնաժողովների նշա
նակմանմիջոցով(անվտանգության,պաշտ
պանության, հետախուզության հարցերի,
բյուջետայինհանձնաժողովներկամդրանց
համակցությունը) անվտանգության բյուջեն
վերանայելունպատակով:
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 ● նախատեսիընթացակարգեր`ապահովելու,
որ համապատասխան խորհրդարանական
հանձնաժողովնարագմիջոցներձեռնարկի
աուդիտիհաշվետվությանհիմանվրա,

 ● տեղեկացնի ԳԱՀին խորհրդարանական
շահերի,այդթվում`աուդիտիենթակաթե
մաների և հաստատությունների մասին`
վերջնականաուդիտիառաջնահերթություն
ների մասինվերջնականորոշումներըթող
նելովԳԱՀին:

Շրջանակ20.Ի՞նչառավելություններկան
նրանում,որխորհրդարանըներգրավումէ
արտաքինաուդիտիևվերահսկողության
գործողանձանց

Աուդիտորական հաստատությունների և քա
ղաքացիական հասարակության կազմակերպութ
յունների հետ առավել ամուր հարաբերություն
ներձևավորելումիջոցովխորհրդարանըկարողէ
ապահովել.

 ● քննարկում անվտանգության հարցերի վե
րաբերյալհանրայինտիրույթում,որտեղքա
ղաքացիներնունենամենամեծշահերը,

 ● մեծացնելբոլորքաղաքացիների(այդթվում`
հասարակության ամենախոցելի խավերի)
մասնակցությունը  կառավարության անվ
տանգության քաղաքականությունների վե
րաբերյալ հանրային իրազեկման և ընկալ
մանբարձրացմանմիջոցով,

 ● քաղաքացիներին տրամադրել առաջնա
կարգտեղեկություններայնմասին,թեինչ
պես է փողը ծախսվում անվտանգության
ոլորտումանվտանգության հատվածի հաս
տատությունների վերաբերյալ աուդիտո
րական հաշվետվությունների նկատմամբ
ուշադրությանմեծացմանևհարցիհանրայ
նացմանմիջոցով,

 ● գնահատել կառավարությունների և դոնոր
երկրների ծախսերն անվտանգության ոլոր
տումանվտանգությանևարդարադատութ
յան պատասխանատուների կատարողա
կանիլույսիներքո,

 ● ձեռնարկել հրատապ ուղղիչ գործողութ
յուններ` հիմնվելով աուդիտորական այն
հաշվետվությունների վրա, որոնցով բացա
հայտվելենֆինանսականմիջոցներիչարա
շահումներ անվտանգության հաստատութ
յուններիկողմից:



Քաղաքացիականհասարակությանառավել
ակտիվ ներգրավումը, ինչպես նաև արտաքին
աուդիտի հաստատությունների կարողություն
ների օգտագործումը կարող են օժանդակել և
աջակցել` վերացնելու խորհրդարանի` ֆինան
սականվերահսկողությունիրականացնելուկա
րողություններիսահմանափակումները:

Ո՞րնէքաղաքացիականհասարակության
կազմակերպություններիդերն
անվտանգությանոլորտիֆինանսական
վերահսկողությանգործում

Քաղաքացիական հասարակության կազմա
կերպությունները դարձել են անվտանգության
ոլորտի ֆինանսական վերահսկողության կար
ևոր ոչ պաշտոնական գործող անձինք: Քաղա
քացիական հասարակության առավել ակտիվ
ներգրավումը,օրինակ,գործադիրիկողմիցբյու
ջեի կատարման ուսումնասիրության ոլորտում
նպաստում է անվտանգության և արդարադա
տության առանցքային պատասխանատուների`
քաղաքացիներիառջևհաշվետվողականության
մեծացմանը: Քաղաքացիական հասարակութ
յան կազմակերպությունները կարող են օժան
դակել կառավարությանը և խորհրդարանին`
պետական ֆինանսական միջոցների ծախսե
րիառաջնահերթությունների որոշման գործում,
հասարակության զարգացման առավել հրա
տապկարիքներինհամահունչ:
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Աղյուսակ7.Ֆինանսականվերահսկողությանոլորտումակտիվքաղաքացիականհասարակութ-
յանկազմակերպությունները.տարբերպետություններիօրինակներ

Պետություն Ծրագրեր

Բրազիլիա “InstitutoBrasilierodeAnalisesSociaiseEconomicas”(IBASE)իբյուջետայինծրագիրը
նպատակ ունի ձևավորելու բյուջեին վերաբերող տեղեկությունները վերլուծելու` այլ
խմբերիկարողությունները:

Խորվաթիա Պետական ֆինանսների ինստիտուտը (IPF) դարձել է առաջատար հանրային
ֆինանսների և տնտեսության ուսումնասիրությունների ոլորտում` ունենալով ամուր
կապերմիջազգայինցանցերիհետ:

Հնդկաստան Սոցիալականևմարդկայինգործողություններիզարգացմաննախաձեռնությունները
(DISHA) կիրառել են բյուջետային վերլուծությունները՝ որպես ամենաչքավոր
համայնքներիցիրանդամներինկենտրոնացնելուջանք՝հանունիրավունքների:

Մեքսիկա “FUNDAR Centro de Análisis e Investigacián”ը խթանում է սոցիալական արդարությունը
և մարդու իրավունքները` մշտադիտարկելով պետական քաղաքականությունները
և ծախսերը նախագահական բյուջեի շրջանակներում: Այն նաև համագործակցում է
ԼատինականԱմերիկայիբյուջեիթափանցիկությանհամաթվիհետ:

Հարավային
Աֆրիկա

Բյուջետային տեղեկատվության ծառայությունը (BIS) մշտադիտարկում է
մասնակցությունը և ժողովրդավարությունը հետապարտեիդյան կառավարության
քաղաքականություններում: BISը ձևավորել է ծանրակշիռ հեղինակություն բյուջեի
տարբեր ոլորտներում (ՁԻԱՀ, երեխաներ, կրթություն, տեղական իշխանություն և
կանայք)`լուրջվերլուծություններկատարելումիջոցով:

Ուգանդա Ուգանդայի պարտքի ցանցը (ՈՒՊՑ) ՀԿ է, որն իրականացնում է բյուջեի մասին
խոր վերլուծություններ, քարոզչություն և հակակոռուպցիոն գործունեություն: Այն
քաջ հայտնի է իր հրապարակային դիրքորոշումների համար և ձևավորել է ամուր
հեղինակություն տեղական բյուջեի մշտադիտարկման գործունեությունն ազգային
քաղաքականություններիհետկապելուհամար:

Միացյալ
Նահանգներ

ԱՄՆում գտնվող Բյուջեի միջազգային գործընկերությունը համագործակցում է ողջ
աշխարհի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների մի լայն
ցանցի հետ` նպատակ ունենալով պայքարելու աղքատության դեմ և բարելավելու
կառավարումը`կառավարությանբյուջետայինհամակարգերըբարեփոխելումիջոցով
և ազդելով բյուջետային քաղաքականությունների վրա: Այս նախաձեռնության մեջ
կարևոր են այն ջանքերը, որոնք միտված են կառավարության բյուջետավարումն
առավելթափանցիկումասնակցային,ինչպեսնաևազգայինառաջնահերթություններին
ավելիարձագանքողդարձնելուն,որպեսզիհնարավորլինիառավելարդյունավետորեն
դիմակայելկոռուպցիայինևգործելավելիարդյունավետևազդեցիկ:

Աղբյուրը`PaolodeRenzioandWarrenKrafchick“Budgetmonitoringandpolicyinfluence”,inOverseas Development Institute: Briefing Paper 
16,(ODIBriefing Papers16,March2007),http://www.odi.org.uk/resources/details.asp?id=80&title=budgetmonitoringpolicyinfluence.

Շրջանակ21.Քաղաքացիականհասարակությանդերնանվտանգությանոլորտիֆինանսական
վերահսկողությանգործում.ՕրենսդրիզարգացմանևթափանցիկությանՊակիստանիինստիտուտ
(PILDAT)

Օրենսդրի զարգացման և թափանցիկության Պակիստանի ինստիտուտը, որն ստեղծվել է 2001 թ.,
անկախ, անկուսակցական և շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն է: Այն ձգտում  է ձևավորելու
ընտրյալներկայացուցիչներիկարողություններըևհնարավորդարձնելուհասարակությանբոլոր շերտերի
մասնակցությունըՊակիստանիժողովրդավարականգործընթացներում:

2009թ.կազմակերպությունըհրապարակելէուղենիշայնմասին,թեինչպեսվերանայելպաշտպանության
բյուջեն: Սա արվել է ավելի լայն ծրագրի՝ «Հետազոտություններ և երկխոսություն քաղաքացիականներ
զինվորականներփոխհարաբերություններիմասինհանունՊակիստանումկոնֆլիկտներիկանխարգելման»
շրջանակներում:

2010 թ.  կազմակերպությունը սկսել է սեմինարների շարք գործարարների, լրատվամիջոցների և
քաղաքացիական հասարակության համայնքների ներկայացուցիչների հետայն մասին, թե ինչպեսազդել
Պակիստանիբյուջեիվրա:



Անվտանգությանոլորտիֆինանսականվերահսկողությանուժեղացում
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Շրջանակ22.Քաղաքացիական
հասարակությունըևզինվածուժերը
բանակցումենանվտանգությաննառնչվող
տեղեկություններիմատչելիությանշուրջ.
Պերուիօրինակը

Պերուի մամուլի խորհուրդը Պերուում մաս
նակցել է տեղեկատվության մատչելիության մա
սին համապարփակ օրենքի մշակմանը: Տեղե
կատվության ազատության մասին (ՏԱ) օրենքը
մշակվելէքաղաքացիականհասարակությանլայն
մասնակցությամբ:Գործընթացինաջակցել է նաև
օմբուսմենիգրասենյակը:

Բացառիկ դեպք է եղել, երբ Պերուի զինված
ուժերի հետ անց են կացվել լայն քննարկումներ:
ՄիքանիամսվաընթացքումՄամուլիխորհուրդը
և զինված ուժերը բանակցել են և վերջապես
համաձայնության եկել ՏԱի օրենքում ազգային
անվտանգությանն առնչվող բացառությունների
մասին. օրենքն ընդունվել է  2002 թ.: Ավելին,
Մամուլի խորհուրդը նաև վերահսկում է ՏԱի
օրենքիընդունումը:

ԱյսներգրավմանարդյունքումՊերուիաուդիտի
ինստիտուտը  ուրվագծել է իր իրավասությունը
ֆինանսական հաշիվների և զինված ուժերի
կատարողականիվերահսկողությանոլորտում:

 ● Գենդերային հարցերի նախատեսում
անվտանգության բյուջեում: Քաղաքա
ցիական հասարակության կազմակեր
պությունները կարևոր դեր են խաղում
անվտանգության և պաշտպանության
բյուջեի այն հատկացումների վերա
հսկողության գործում, որոնք ազդում
են խոցելի խմբերի, այդ թվում` կանանց
վրա: Կանանց կազմակերպությունները
և մարդու իրավունքների քարոզչական
խմբերը կարող են կառավարությունից
պահանջել թափանցիկություն և հաշվետ
վողականություն գենդերային զարգացման
ծրագրեր խթանելու նպատակով: ՔՀԿ
ները կարող են նաև մշտադիտարկել և
գնահատել կառավարության ծախսերը և,
անհրաժեշտության դեպքում, աշխատել
քաղաքականություն մշակողների հետ`
փոփոխելու ծախսերը՝ դրանք գենդերային
կարիքներին համապատասխանեցնելու
համար: Վերջապես, ՔՀԿները կարող են
աշխատել իրենց գործընկերների հետ`
քարոզելու ապագայում գենդերային տե
սանկյունից առավել զգայուն անվտան
գությանբյուջե:

Շրջանակ23.ՀարավայինԱֆրիկայիկանանց
բյուջետայիննախաձեռնությունը

Կանանց բյուջետային նախաձեռնությունը
(ԿԲՆ) մեկնարկել է 1995 թ.՝ ակնկալելով կին
խորհրդարանականների և ՀԿների համագոր
ծակցությունը: ՀԿները ներկայացնող գործ
ընկերները պատասխանատու են եղել բյուջեն և
դրա հետևում ընկած քաղաքականությունները
վերլուծելուհարցում`պարզելուդրանցգենդերային
անդրադարձները, մինչդեռ քաղաքական գոր
ծիչները պետք է օգտագործեին այդ բա
ցահայտումները՝ ներազդելու խորհրդարանում
բյուջեի մասին քննարկումների վրա: Հրապա
րակվել են հնգամյա մեկնություններ բյուջեի
գենդերայինանդրադարձների վերաբերյալ, որոնց
ազդեցությամբֆինանսներինախարարությունում
մեկնարկելու է նմանատիպ մեկ այլ նախաձեռ
նություն փորձնական կարգով: ԿԲՆն թողարկել
է նաև հրապարակումների մի պարզ շարք, որ
կոչվում է «Փողային հարցեր», և որպես թիրախ
է ընտրում ավելի լայն լսարան, ինչպես նաև
վերապատրաստման նյութեր օրենսդիրների և
քաղաքացիական հասարակության ակտիվիստ
ների համար Հարավային Աֆրիկայի ենթատա
րածաշրջանում:

Աղբյուրը` “Parliament, the Budget and Gender”,
Inter Parliamentary Union, United Nations Development
Programme,WorldBankInstituteandUnitedNationsFundfor
Women(Geneva, IPU,2009):

Քաղաքացիական հասարակության կազմա
կերպությունները(ՔՀԿներ)կարողեննպաստել
անվտանգության ոլորտի ֆինանսական վե
րահսկողությանը՝ գործադրելով հետևյալ մի
ջոցները.

 ● Տեղեկատվության մատչելիության խթա-
նում: Զարգացող և անցումային բազմա
թիվ պետություններում քաղաքացիական
հասարակության կազմակերպությունները
կարևորդերենկատարումտեղեկատվության
ազատության վերաբերյալ օրենսդրության
մշակումը և դրա կիրարկումը խթանելու
հարցում: Շատ համատեքստերում քա
ղաքացիական հասարակության կազ
մակերպությունները լուրջ դեր են կա
տարում վարչական թափանցիկություն և
հաշվետվողականություն խթանելու հար
ցում: Քաղաքացիական հասարակության
և լրատվամիջոցների այս ջանքերը մատ
չելի են դարձնում տեղեկատվությունն
անվտագության ոլորտի բյուջետավարման
գործընթացներն արդյունավետորեն վերա
հսկելու համար: Բացի դրանից՝ զինված
և անվտանգության ուժերի ներգրավումն
օգնում է ամրապնդելու անվտանգության
և հմուտ ֆինանսական կառավարման
սկզբունքներիընդունումը:



Գործիքակազմ – Օրենսդրի գործունեությունն անվտանգության ոլորտում
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Որո՞նքենխորհրդարանների,գերագույն
աուդիտորականհաստատությունների
ևքաղաքացիականհասարակության
կազմակերպություններիմիջև
գործընկերություննամրապնդելուայլ
ձևերը

Խորհրդարանների, գերագույն աուդիտո
րականհաստատություններիևքաղաքացիական
հասարակության կազմակերպությունների միջև
փոխազդեցություններիմեծացումըհանգեցնում
է անվտանգության ոլորտի ավելի ուժեղ
ֆինանսական վերահսկողության: Այն թույլ է
տալիսունենալանվտանգությանոլորտիավելի
համակողմանի և մասնակցային կառավարում
հետևյալմիջոցներով.

 ● Լրացնելով խորհրդարանների և գերա-
գույն աուդիտորական հաստատու-
թյունների աշխատանքը. անվտանգու
թյան ոլորտի ֆինանսական վերահս
կողության մեջ քաղաքացիական հա
սարակության ներգրավումը կարող է
լրացնել ֆինանսավերլուծական կա
րողությունների բացը խորհրդարանում:
Ֆինանսական վերահսկողության ոլոր
տին` քաղաքացիական հասարակության
ունեցած նպաստը կարող է հավասար
լինել անվտանգության ոլորտի աու
դիտի գործընթացում լիակատար հա
մագործակցության: Խորհրդարանը կա
րող է առանցքային դերակատարում
ունենալ քաղաքացիական հասարակու
թյան ներդրումն ընտրելու և/կամ հա
վասարակշռելու հարցում` պրոֆեսիո
նալիզմի և օբյեկտիվության նախապես
սահմանվածչափորոշիչներինհամահունչ:

 ● Զսպումների և հակակշիռների համա-
կարգի պարտադրում. քաղաքացիական
հասարակության փորձագետներին ԳԱՀ
երի աուդիտորական հաշվետվություններն
ուսումնասիրելը խրախուսելը կարող է
թույլ տալ խորհրդարանի բյուջետային
կամ պետական հաշվիչ հանձնաժողովի
պատգամավորներին ստանալ երկրորդ
կարծիքպետությանանվտանգությանբյու
ջեի վերաբերյալ: Գլխավոր աուդիտորի
հաշվետվությունում հնարավոր բացերը
կամ թերացումները կարող են լրացվել
քաղաքացիական հասարակության աջակ
ցությամբ: Նմանապես, ԳԱՀերը կա
րող են օգտագործել քաղաքացիական
հասարակության քարոզչական խմ
բերը հանրայնացնելու իրենց հաշվե
տվություններն այն դեպքում, երբ խոր
հրդարանները բավարար չափով դրանք
հաշվիչենառնում:

 ● Ֆինանսականվերահսկողությանոլորտում
հանրային մասնակցության ուժեղացում.
խորհրդարանը կարող է խթանել առավել
ակտիվ հանրային մասնակցություն ան
վտանգության քաղաքականությունների
և գործողությունների գնահատման հար
ցում: Կարելի է դա անել տեղական
քաղաքացիականհասարակությանկազմա
կերպություններիֆինանսական,իրավական
և մարդու իրավունքների փորձագետների
օժանդակությունը հայցելու միջոցով:
Այդ  կերպ խորհրդարանները կարող են
ստանալ լրացուցիչ խորհրդատվություն
անվտանգության ոլորտի վերահսկողու
թյան հարցերի վերաբերյալ և ձևավորել
ավելի համակողմանի մոտեցում անվտան
գության ոլորտի ֆինանսական կառավար
մանարդյունավետությանվերաբերյալ:



Անվտանգությանոլորտիֆինանսականվերահսկողությանուժեղացում
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Սույնբաժնիուսուցողականնպատակները

Սույն բաժինն ընթերցելուց հետո ընթերցողները
պետքէկարողանան.

- հասկանալ անվտանգության ոլորտի ֆի
նանսական վերահսկողության ուժեղաց
մանայլուղիները,

- նկարագրել ֆինանսական հաշվետ
վողականությանհամապարփակազգային
իրավական դաշտ ձևավորելու առա
վելությունները,

- հասկանալանվտանգությանոլորտիհաս
տատություններումբարեվարքությանինք
նագնահատման գործընթացների խթան
մանուղիները,

- հասկանալ և խրախուսել լավագույն
գործելակարգերըդոնորներիկողմից:

Որո՞նքենֆինանսական
հաշվետվողականությանհամապարփակ
իրավականդաշտիձևավորման
առավելությունները

Անվտանգության ոլորտի հմուտ կառա
վարումը պահանջում է ֆինանսական հաշվե
տվողականության և բարեվարքության հստակ
իրավականշրջանակ,ինչըթույլէտալիս.

 ● ֆինանսական վերահսկողության հաստա
տությունների դերերի, իրավասության և
հարաբերություններիսահմանում,

 ● պետական ֆինանսական միջոցների կա
ռավարման ոլորտում անվտանգության և
պաշտպանության հաստատությունների
արտոնությունների և լիազորությունների
սահմաններիամրագրում,

 ● հաշվետվողականության հիմքերի նախա
տեսում` ապօրինի ֆինանսական վարքա
գիծըսահմանելումիջոցով,

 ● տեղեկատվության աղբյուրների պաշ
տպանություն, երբ վերջիններս հաղորդում
եններկայացնումկոռուպցիայիևպետական
միջոցների չարաշահումների մասին (տե՛ս
Շրջանակ25),

 ● հանրության վստահության բարձրացում
և անվտանգության ոլորտի հաստատու
թյունների լեգիտիմության և բարեվար
քությանամրապնդում:

Սովորաբար խորհրդարանն է սահմանում
ֆինանսական հաշվետվողականության իրա

5.Անվտանգությանոլորտիֆինանսականվերահսկողությունն
ուժեղացնելուլրացուցիչեղանակներ

վական դաշտը: Սակայն սա չի կարող տե
ղի ունենալ առանց գործադիրի մասնակ
ցության, քանի որ վերջինս սահմանում է բա
րեվարքության մանրամասն կանոններ և ձեռ
նարկում արդյունավետ գործողություններ
չարաշահումների դեմ: Գիտնականփորձագե
տները և քաղաքացիական հասարակության
կազմակերպությունները նույնպես կարող են
հաղորդում ներկայացնել կոռուպցիոն դեպքերի
մասին,քարոզելհամապատասխանիրավական
բարեփոխումներևանցկացնել հանրային իրա
զեկման քարոզարշավներ, որոնց նպատակն է
բարելավել այսպես կոչված տեղեկատվության
աղբյուրների իրավական պաշտպանությունը
(տե՛սՇրջանակ24):

Ինչպե՞սկարելիէխթանելանվտանգության
ևպաշտպանությանհաստատությունների
բարեվարքությանինքնագնահատականի
գործընթացները

Շատպետություններում գործադիր մարմին
ներն իրականացնում են իրենց սեփական
վերլուծությունները  անվտանգության և պաշ
տպանության հաստատությունների վրա
ներգործող կոռուպցիոն խնդիրների վերա
բերյալ: Սա հաճախ մասն է կազմում համա
կառավարական հակակոռուպցիոն քարո
զարշավների: Անվտանգության և պաշտպա
նության հաստատությունների ինքնագնա
հատման գործընթացները ենթադրում են կո
ռուպցիայի հարցում առավել լայն մոտեցման
ընդունումևներառումեն.

 ● անվտանգության ոլորտի գործող բոլոր
կողմերին, այդ թվում` անվտանգության և
արդարադատության առանցքային պա
տասխանատուների, նրանց գործադիր
կառավարման և վերահսկողական մար
մինների, խորհրդարանի, պետական աու
դիտորական հաստատությունների և քա
ղաքացիական հասարակության միջև ինս
տիտուցիոնալ փոխհարաբերությունների
նկարագրում,

 ● ազգային իրավական և ինստիտուցիոնալ
դաշտի, այդ թվում` ֆինանսական վերա
հսկողություն ապահովող օրենքների և
հաստատություններիորոշարկում,
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 ● միջազգային հակակոռուպցիոն պայմա
նագրերին, այդ թվում` Կոռուպցիայի դեմ
ՄԱԿիկոնվենցիայինմիացմանհամարհիմ
քերինախապատրաստում,

 ● անվտանգության և պաշտպանության
հաստատություններում ամենաբարձր կո
ռուպցիոնռիսկերիբացահայտում,

 ● վարքագծի կանոնների կիրարկման մո
նիթորինգ` ամրապնդելու անվտանգության
և պաշտպանության անձնակազմի բարե
վարքությունը,

 ● անվտանգության և պաշտպանության
պլանավորման, բյուջետավարման, ծախ
սումների և գնումների գործընթացներում
թափանցիկ ընթացակարգերի կատարե
լագործում:

Շրջանակ 24. Տեղեկատվության աղբյուրների պաշտպանության մասին օրենսդրության ընդունման
վերջինմիտումները.Կանադայիօրինակը

1990ականներից ի վեր Կանադայի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները և
քաղաքական կուսակցություններն իրականացրել են լոբբիստական գործունեություն տեղեկատվության
աղբյուրներիպաշտպանությանարդյունավետօրենսդրությունընդունելուոլորտում:

Հանրայինծառայողներինբացահայտումիցպաշտպանելումասինակտը(PSDPA),որնընդունվելէ2005թ.,
սահմանումէներքինռեժիմ`վարչականապարատումտեղգտածչարաշահումներիմասինհաղորդումներ
ներկայացնելու համար: Այդուհանդերձ, այդ ակտը ոչինչ չի անում տեղեկատվության աղբյուրները
պաշտպանելուուղղությամբևանումէշատքիչբան`ապահովելու,որնրանցմեղադրանքներիուղղությամբ
քննությունանցկացվի:

Հանուն բարեփոխումների դաշնային հաշվետվողականության նախաձեռնությունը  (FAIR), որը
բարեգործական կազմակերպություն է` կազմված Կանադայի խորհրդարանի պատգամավորներից,
գիտնականներից և քաղաքացիներից, իրականացրել է լոբբիստական գործունեություն՝ հանուն
տեղեկատվությանաղբյուրներիպաշտպանությանմասինօրենսդրությանընդունման:Նպատակըեղել է
խթանելթափանցիկությունը,հաշվետվողականությունըևբարեվարքությունըհանրայինծառայությունում:
Վկաների պաշտպանության մասին օրենսդրությունը գնահատելու համար FAIRը մշակել է հետևյալ 5
էականփորձնականսկզբունքները.

- ազատխոսքիլիարժեքիրավունքներ,

- ամենտեսակիապօրինություններըևսխալվարքագիծըբացահայտելուիրավունք,

- զերծմնալտեղեկատվությանաղբյուրներիհետապնդումից,

- ֆորումդատականգործընթացիհամար(արդյունավետդատականգործընթացտեղեկատվության
աղբյուրներիհամար),

- գործադիրիշխանություններիկողմիցպարտադիրուղղիչգործողություններվկաներիդեմ:

Իհեճուկսայսջանքերին՝Կանադանդեռևսչունիտեղեկատվությանաղբյուրներըպաշտպանելումասին
արդյունավետ օրենքներ: Այդուհանդերձ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և
խորհրդարանիպատգամավորներիհամատեղմասնակցություննամենդեպքումբարձրացրելէհանրության
իրազեկվածությանմակարդակըտեղեկատվությանաղբյուրներիպաշտպանությանկարևորությանմասին:

Վերցվածէ`FAIR:Protecting Whistleblowers Who Protect The Public Interest. The Canadian  Experience,http://fairwhistleblower.ca/
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Շրջանակ25.Հաղթահարելովկոռուպցիանպաշտպանությանևանվտանգության
հաստատություններում.«Թրանսփարենսիինթերնեյշնլ»-իբարեվարքությանինքնագնահատականի
շրջանակը

«Թրանսփարենսիինթերնեյշնլ»նստեղծելէշրջանակ`բացահայտելուպաշտպանությանևանվտանգության
հաստատություններում առկա կոռուպցիոն ռիսկերը: Համաձայն այդ շրջանակի` պաշտպանության և
անվտանգությանոլորտումկոռուպցիանկարողէլինել.

1. Քաղաքական.սաայնդեպքնէ,երբանհատներըկամխմբերըկարողեններազդելպաշտպանության
ևանվտանգությանքաղաքականությանվրա՝ելնելովառանձնահատուկանձնականկամխմբային
շահերից:

2. Ֆինանսական.սաայնդեպքնէ,երբպաշտպանությանևանվտանգությանբյուջեներըչարաշահվել
ենկամտեղափոխվելարտաբյուջե`ծառայեցվելուանձնականշահերի:

3. Գործառնական. սա այն դեպքն է, երբ միջամտությունը կամ խաղաղապահ ուժերն ինքնին
պետությանմեջկոռուպցիայիաղբյուրեն`տեղականմակարդակումկաշառակերությունըկամոչ
թափանցիկպայմանագրայինընթացակարգերըխրախուսելումիջոցով:

4.  Գնումներին վերաբերող. սա այն դեպքն է, երբ անվտանգության և պաշտպանության
հաստատությունների համար սարքավորման ձեռքբերման գործընթացը պատշաճ կերպով չի
ստուգվում:

5. Անվտանգությանևպաշտպանությանաշխատակազմը.սաայնդեպքնէ,երբկադրերիհամալրման
գործընթացըևվարձատրությանընթացակարգերովառավելությունըտրվումէորոշանհատների`
մնացածներիփոխարեն:

Հիմնվելով այդ շրջանակի վրա` «Թրենսփարենսի ինթերնեյշնլը» մշակել է հարցարան անվտանգության
և պաշտպանության հաստատությունների համար` գնահատելու այն կոռուպցիոն ռիսկերը, որոնց
առջև կանգնած են նրանք:Այն նաևմշակել է ուղիներ, որպեսզիանվտանգությանևպաշտպանության
հաստատություններն օգտագործեն հարցումներ ու չափումներ` մշտադիտարկելու բարեվարքության
ձևավորմանգործընթացը:

Տե՛ս`Building  Integrity and Countering Corruption in Defence and Security: 20 Practical Reforms (London,Transparencyinternational,
2011),http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2011/defence_handbook_2011:

Ինչպե՞ս կարելի է խրախուսել դոնոր հա-
մայնքիլավագույնգործընթացները

Անվտանգությանոլորտումֆինանսականվե
րահսկողության ուժեղացումը հաճախպահան
ջումէզարգացողպետություններիևդոնորհա
մայնքիհամատեղջանքերը:Զարգացողմիշարք
պետություններումարտաքինդերակատարները
և միջազգային օժանդակության ծրագրերը մեծ
ֆինանսականմիջոցներեն ներդնումանվտան
գությանոլորտիկառավարմանևբարեփոխման
գործընթացներում: Այդուհանդերձ, արտաքին
ֆինանսականօժանդակություննանվտանգութ
յան ոլորտի բարեփոխումներին հաճախ շրջան
ցում է օժանդակություն ստացող պետության
ֆինանսական վերահսկողության հաստատութ
յունները,ինչպիսինէխորհրդարանիկամպետա
կան աուդիտի գրասենյակը: Այս «շրջանցումն»
ունենումէբացասականհետևանքներևկարող
էթույլչտալօժանդակությունստացողպետութ
յանը.

 ● կատարելագործել քաղաքացիական ժո
ղովրդավարականվերահսկողությանգոր
ծընթացները,

 ● հզորացնել ֆինանսական վերահսկողութ
յան պաշտոնական գործող անձանց ինս
տիտուցիոնալկարողությունները,

 ● ձևավորել անվտանգության և պաշտպա
նության ոլորտների տեղական առաջնա
հերթությունները որոշելու նրանց կարո
ղությունը:

Այդուհանդերձ, դոնորները շարունակաբար
պարտավորվել են ուժեղացնել տեղական հաշ
վետվողականությանհաստատությունները:

Նրանքդրանհասելենհետևյալիմիջոցով.

 ● ապահովելով, որ իրենց ֆինանսական
օժանդակությունն անվտանգության ոլոր
տի ներպետական կառավարման և բա
րեփոխման ծրագրերին տրվի «կառավա
րությանը որպես ամբողջություն» անվ
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Շրջանակ27.Oժանդակության
արդյունավետությանմասինՓարիզի2005թ.
հռչակագրիհինգհիմնականսկզբունքները

Փարիզի հռչակագիրը կենտրոնանում է հինգ
փոխլրացնող գործընկերային պարտավորություն
ներիսկզբունքներիվրա.

1. Սեփականություն. գործընկեր պետություն
ներն արդյունավետ ղեկավարում են իրա
կանացնում իրենց զարգացման քաղաքա
կանություններն ու ռազմավարություններն
իրականացնելուհարցումևհամակարգումեն
զարգացմանմիջոցառումները:

2. Համապատասխանեցում. դոնորներն իրենց
ընդհանուր օժանդակությունը խարսխում
են գործընկեր պետությունների ազգային
զարգացման ռազմավարությունների, հաս
տատություններիևընթացակարգերիվրա:

3.Ներդաշնակեցում. դոնորները պարտա
վորվում են իրենց գործողությունները դար
ձնել ավելի ներդաշնակ, թափանցիկ և
հավաքականորենարդյունավետ:

4. Կառավարում՝ հանուն արդյունքների. ռե
սուրսների կառավարում և տեղական որո
շումների ընդունման բարելավում՝ հանուն
արդյունքների:

5. Փոխադարձ հաշվետվողականություն. դո
նորներնուգործընկերներըմիասինպատաս
խանատուենզարգացմանարդյունքներիհա
մար:

Ինչպե՞սկարելիէվերապատրաստել
ֆինանսականվերահսկողությանգործող
անձանց

Վերապատրաստման և կարողությունների
ձևավորմանծրագրերըէականեն`ապահովելու,
որֆինանսականվերահսկողությանպաշտոնա
կանևոչպաշտոնականդերակատարներնառա
վել արդյունավետ գործունեություն ծավալեն:
Հաճախ մասնագիտացված տեղական կամ մի
ջազգային կազմակերպությունները վերապատ
րաստումենկազմակերպումայդդերակատար
ների համար: Վերապատրաստման այս ծրագ
րերըկարողենորպեսթիրախընտրելհետևյալ
խմբերին.

 ● Պատգամավորներին. վերապատրաս
տումն ու կարողությունների ձևավորումը
կարողեննպատակունենալբարձրացնելու
պատգամավորների իրազեկվածությունը
անվտանգության ոլորտի ֆինանսական
վերահսկողության և բյուջեի պարբերաշր
ջանի յուրաքանչյուր փուլում նրանց պար
տականություններիվերաբերյալ:

տանգության ոլորտը հզորացնելու նպա
տակով(տե՛սՇրջանակ26),

 ● օժանդակության համակարգման իրենց
ծրագրերը խարսխելով Օժանդակության
արդյունավետությանմասին2005թ.Փա
րիզիհռչակագրիսկզբունքներիվրա(տե՛ս
Շրջանակ27),

 ● ապահովելով անվտանգության ոլորտի
կառավարման և բարեփոխման ֆինան
սականօժանդակությանիրենցծրագրերի
թափանցիկնկարագրություններ,

 ● օգնելով հզորացնել զարգացող պետութ
յուններիպետականֆինանսական միջոց
ներիկառավարմանընթացակարգերը,ինչ
պիսիք են հաշվապահական հաշվառումը,
աուդիտը,գնումներնումշտադիտարկումը,

 ● օժանդակելով քաղաքացիական հասա
րակության այն նախաձեռնություններին,
որոնքխթանումենանվտանգությանբյու
ջեի անկախ վերլուծությունը, անվտան
գության գործառությունների և ծախսերի
մշտադիտարկումը և տեղեկատվության
մատչելիությունը,

 ● խթանելով խորհրդարանի, քաղաքա
ցիական հասարակության և տեղական
լրատվամիջոցներիդերըպետությանանվ
տանգության քաղաքականությունների և
դրանց ծախսերի մասին քննարկումների
ծավալմանգործում:

Շրջանակ26.Ի՞նչէնշանակում
«կառավարությանը`որպեսամբողջության»
(WGA)մոտեցումը

«Կառավարությանը` որպես ամբողջության»
մոտեցումը նշանակում է այն մարմինների
ներգրավում, որոնք պատասխանատու են
անվտանգությանևտնտեսականուքաղաքական
հարցերի, ինչպես նաև զարգացման օժան
դակության և մարդասիրական օժանդակության
արտաքին քաղաքականության և անվտան
գության քաղաքականության մշակման և իրա
կանացման գործում` ինչպես քաղաքական,
այնպես էլ օպերատիվ մակարդակում:  WGAը
նշանակում է, որպետության քաղաքական,ան
վտանգության, տննտեսական և սոցիալական
հատվածներն անկախ են: Այս մոտեցման
առավելություններիցմեկնայնէ,որյուրաքանչյուր
ոլորտի բարեփոխումներն աջակցում և վերար
տադրվումենայլոլորտներում:

Վերցված է` Whole of Government Approaches 
to Fragile States (Paris, OECD, 2006), www.oecd.org/
dataoecd/15/24/37826256.pdf:
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 ● Խորհրդարանի աշխատակազմը. վե
րապատրաստումն ու կարողությունների
ձևավորումը պետք է նպատակ ունենան
ապահովելու, որ այն օժանդակությունն ու
խորհրդատվությունը, որ աշխատակազմը
տրամադրումէպատգամավորներին,լինեն
պրոֆեսիոնալևհամակողմանի:

 ● Գերագույնաուդիտորականհաստատութ-
յունների աշխատակազմերը. վերապատ
րաստումնուկարողություններիձևավորու
մըպետքէնպատակունենանբարձրացնե
լու ԳԱՀի աշխատակազմի մասնագիտա
կան կարողություններն անվտանգության
և պաշտպանության հաստատությունների
աուդիտանցկացնելուհարցում:

 ● Քաղաքացիական հասարակությունը և
լրատվամիջոցները. վերապատրաստումն
ուկարողություններիձևավորումըպետքէ
նպատակ ունենան առավելագույնս բարե
լավելու ֆինանսական վերահսկողության
գործընթացներում քաղաքացիական հա
սարակության կազմակերպությունների և
լրատվամիջոցներիմասնակցությանորակը:

Հաշվի առնելով անվտանգության ոլորտի
բոլոր դերակատարների փոխկապվածության
բարձր մակարդակը` վերապատրաստում կազ
մակերպողներըկարողենքննարկելայնհարցը,
որվերապատրաստմանմիջոցառումներըներա
ռենշահագրգիռբոլորկողմերին:
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6.Եզրահանգում

Որպես եզրահանգում` այս ուղեցույցն ընդ
հանուրգծերովնախաբանիձևաչափովներկա
յացնում է անվտանգության ոլորտի ֆինանսա
կան վերահսկողության մեխանիզմների ստեղ
ծումը,գործունեությունըևբարեփոխումները:Ի
լրումնսրա`այններկայացնումէֆինանսական
վերահսկողության ուժեղացման գործընթացը,
ինչպեսնաևվերահսկողությանպաշտոնականև
ոչ պաշտոնական դերակատարների` խորհրդա
րանների,աուդիտորականհաստատություների,
քաղաքացիական հասարակության և լրատվա
միջոցների միջև համագործակցության անհրա
ժեշտությունը:

ԶՈՒԺՎԿնմշտապեսպատրաստէօժանդա
կելուֆինանսականվերահսկողությանհաստա
տություններիևմեխանիզմներիստեղծմաննու
բարեփոխմաննուղղվածներպետական ջանքե
րին`ժողովրդավարականարժեքներինևմիջազ
գայինստանդարտներինհամահունչ:
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