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Ասիական Զարգացման Բանկը (ԱԶԲ) 
բազմակողմանի զարգացման ֆինանսական 
հաստատություն է, որի սեփականատերերն 
են հանդիսանում նրա 67 անդամները: 
Նրա մտապատկերն է՝ Ասիան և 
Խաղաղօվկիանոսյան շրջանը առանց 
աղքատության։ Տրամադրելով վարկեր, 
տեխնիկական աջակցություն, դրամաշնորհներ, 
սեփական միջոցների ներդրում և 
երաշխիքներ կառավարություններին և 
մասնավոր ձեռնարկություններին իր զարգացող 
անդամ երկրներում՝ ԱԶԲ–ն օգնում է բարելավել 
մարդկանց կենսակերպը զարգացման մի մեծ շարք 
միջոցառումների միջոցով։ 

պրոցեսը հասել է ավելի բարձր մակարդակի, և 
մտավախություն կա համապատասխանության 
հարցի շուրջ, հնարավոր է պահանջել 
համապատասխանության վերստուգում։ 

Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում 
խորհրդակցության փուլը 

	 Խորհրդակցության փուլի նպատակն է օգնել ԱԶԲ–ի 
աջակցած ծրագրերից տուժած մարդկանց՝ գտնելու 
լուծումներ իրենց խնդիրներին։ Այն ղեկավարում է 
ԱԶԲ–ի Հատուկ ծրագրի համակարգողը։		

	 Խորհրդակցության փուլը սկսվում է բողոքի 
ընդունելիության քննարկումով։ Ընդունման 
դեպքում ուշադրությունը կենտրոնացվում է 
համաձայնության ձեռքբերման վրա ներգրավված 
բոլոր կողմերի միջև, ինչպես օրինակ բողոքարկուն, 
ծրագրի իրականացնողը, զարգացող անդամ 
երկրի կառավարության կամ մասնավոր 
սեկտորի երաշխավորը և ԱԶԲ–ն։ Հատուկ ծրագրի 
համակարգողը այնուամենայնիվ չի միջամտի 
զարգացող անդամ երկրի ներքին հարցերին։ 	

	 Հատուկ ծրագրի համակարգողը առաջարկում 
է խնդրի լուծման լրացուցիչ ուղիներ, սակայն 
չի ստանձնում ծրագրի ղեկավարումը, որն 
իրականացվում է ԱԶԲ–ի գործառնական 
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Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում ԱԶԲ–ի 
հաշվետվության մեխանիզմը 

2003 թ. մայիսին ԱԶԲ–ն հաստատեց մի նոր 
հաշվետվության մեխանիզմ՝ փոխարինելու նախկին 
Վերահսկման Ֆունկցիան։ Մեխանիզմը հիմնվեց 
ԱԶԲ–ի ծրագրերից տուժած մարդկանց լավագույնս 
հնարավորություն տալու արտահայտելու և լուծումներ 
գտնելու իրենց խնդիրներին, ինչպես նաև հայտնելու 
ԱԶԲ–ի գործառնական քաղաքականության և 
ընթացակարգերի ենթադրյալ խախտումների մասին։ 

Մեխանիզմի հիմնումը նաև փորձ է՝ բարձրացնելու 
ԱԶԲ–ի զարգացման էֆեկտիվությունը, ծրագրերի 
որակը և աշխատանքների թափանցիկությունը։ 
Մեխանիզմի հիմնական առանձնահատկությունը 
դրա երկու փոխկապակցված ֆունկցիաներն են. 
խորհրդակցություն և համապատասխանության 
վերստուգում։ Առաջինը բաժնետերերի միջև 
խորհրդակցություն է՝ կենտրոնանալով խնդրի լուծման 
վրա։ Եթե հնարավոր չէ գոհացուցիչ լուծում գտնել, 
խորհրդակցության համար բողոքի ներկացումը 
համարվել է անընդունելի կամ խորհրդակցության 

Հաշվետվության  
մեխանիզմ
Ուշադրություն դարձնել ԱԶԲ–ի օժանդակած ծրագրերից ազդեցություն 
կրած համայնքներին և բարձրացնել զարգացման էֆեկտիվությունը 



ապահովելու ծրագրի համապատասխանությունը՝ 
ներառյալ ծրագրի շրջանակների կամ 
իրականացման բարեփոխումները։ 

	 Հանձնախմբին աջակցում է քարտուղարական 
կազմ՝ Համապատասխանության վերստուգման 
հանձնախմբի գրասենյակը։ Հանձնախումբը 
նաև կվերահսկի Տնօրեննների խորհրդի 
կողմից վավերացված ցանկացած բարեփոխիչ 
գործողությունների իրականացում։

  
Ո՞վ կարող է բողոք/հայց ներկայացնել։ 
	 Երկու կամ ավելի մարդկանցից բաղկացած 

ցանկացած խումբ, այն երկրում, որտեղ 
տեղակայված է ԱԶԲ–ի աջակցած ծրագիրը կամ 
հարևան անդամ երկրում։ Սա կարող է լինել 
կազմակերպություն, ասոցիացիա, ընկերություն 
կամ անհատների այլ խումբ։	

	 Տեղական ներկայացուցիչ՝ նշանակված ծրագրից 
տուժած մարդկանց կողմից։

	 Ոչ տեղական ներկայացուցիչ, բացառիկ 
դեպքերում, այն վայրում, որտեղ տեղական 

վարչությունների կողմից։ Նա անմիջականորեն 
զեկուցում է ԱԶԲ–ի նախագահին և առաջարկում է 
գործողություններ բողոքի վարման առնչությամբ։ 
Նա նաև կվերահսկի խորհրդակցության 
արդյունքում ձեռքբերված համաձայնությունների 
իրականացումը։

	 «Ես վստահ եմ, որ բոլոր բաժնետերերի աջակցությամբ Հաշվետվության 
մեխանիզմը կբավարարի նրանց պահանջը, որպեսզի ԱԶԲ–ն ծրագրերից տուժած 
մարդկանց բողոքներին լուծում տա տեղում և հաստատի աշխատանքի թափանցիկ 
ընթացք, որը կմեծացնի ԱԶԲ–ի հաշվետվության արդյունավետությունը»։

Թադաո Չինո  
ԱԶԲ–ի նախագահ	
Հայտարարություն ԱԶԲ–ի Հաշվետվության մեխանիզմի մասին,  
որը ուժի մեջ է մտնում 2003թ. դեկտեմբերից 	

Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում 
համապատասխանության  
վերստուգման փուլը 

	 Համապատասխանության վերստուգումը 
կենտրոնացած է ծրագրից տուժած մարդկանց 
անմիջական և նյութական վնասի վրա, և արդյոք 
այդ վնասի պատճառը ԱԶԲ–ի կողմից՝ ծրագրի 
ձևավորման, մշակման և իրականացման 
ընթացքում իր գործառնական քաղաքականության 
և ընթացակարգերի խախտումն է։ 
Համապատասխանության վերստուգումը 
կատարվում է անկախ Համապատասխանության 
վերստուգման հանձնախմբի կողմից։ 	

	 Համապատասխանության վերստուգումը սկսվում 
է Հանձնախմբի կողմից ԱԶԲ–ի Տնօրենների 
խորհրդին համապատասխանության վերստուգման 
հայցի իրավասության վերաբերյալ առաջարկից։ 
Հաստատման դեպքում Հանձնախումբը անկախ 
հետաքննություն է անցկացնում և Տնօրենների 
խորհրդին առաջարկներ ներկայացնում 



ներկայացուցչություն չկա, և Հատուկ ծրագրի 
համակարգողը համաձայնվում է, և պահանջի 
դեպքում Համապատասխանության վերստուգման 
հանձնախումբը համաձայնվում է։ 

	 Տեղական ներկայացուցիչ՝ նշանակված ծրագրից 
տուժած մարդկանց կողմից։

	 Յուրաքանչյուր Խորհրդի անդամ կարող է հատուկ 
դեպքերում հայց ներկայացնել ընթացիկ ծրագրերի 
առնչությամբ։ 	

HԻնչպե՞ս ներկայացնել բողոք/հայց  

Բողոքարկուները նախ պետք է բողոք ներկայացնեն 
Հատուկ ծրագրի համակարգողին։ Նրանք կարող են հայց 
ներկայացնել Համապատասխանության վերստուգման 
հանձնախումբ, եթե իրենց բողոքը համարվել է 
անընդունելի, եթե դժգոհ են խորհրդակցության 
գործընթացից, կամ եթե խորհրդակցության գործընթացը 
ավելի բարձր փուլում է, և մտավախություն կա 
համապատասխանության հարցերի շուրջ։ 

Բողոքները/հայցերը պետք է ներկայացվեն գրավոր 
և ուղարկվեն Հատուկ ծրագրի համակարգողին/
Քարտուղարին, Համապատասխանության վերստուգման 
հանձնախումբ փոստով, ֆաքսով, էլեկտրոնային 
փոստով կամ առձեռն հանձնվեն ԱԶԲ–ի կենտրոնական 
գրասենյակ, կամ ԱԶԲ–ի ցանկացած մշտական 
առաքելություն, կամ ներկայացուցչական գրասենյակ։ 
Բողոքները/հայցերը կարելի է ներկայացնել անգլերեն 
կամ ԱԶԲ–ի զարգացող երկրի պաշտոնական կամ 
ազգային ցանկացած լեզուներով, եթե բողոքարկուն/
հայցվորը ի վիճակի չէ տրամադրելու անգլերեն 
թարգմանություն։ Բողոքարկուի ինքնությունը պահանջի 
դեպքում կպահվի գաղտնի, սակայն անանուն բողոքներ 
չեն ընդունվի։ 

Ո՞ր խնդիրները ենթակա չեն 
բողոքարկման/հայցման 

	 Որոշումներ՝ ընդունված ԱԶԲ–ի կամ ծրագիրը 
իրականացնողի կողմից ապրանքների ձեռքբերման, 
ծառայությունների կամ խորհրդատվական 
ծառայությունների առնչությամբ։ Սույն 
խնդիրները պետք է հղվեն ԱԶԲ–ի Կենտրոնական 
գործառնական ծառայությունների գրասենյակ 
հետևյալ հասցեով՝ www.adb.org/COSO։

	 Խարդախության և կոռուպցիայի մեղադրանք 
ծրագրերում և ԱԶԲ–ի անձնակազմի կողմից։ 
Սույն խնդիրները պետք է հղվեն ԱԶԲ–ի 
Ամբողջականության բաժին, գլխավոր աուդիտորի 
գրասենյակ հետևյալ հասցեով՝ www.adb.org/
Integrity/unit.asp: 

ԱԶԲ–ի հաշվետվության մեխանիզմի մասին 
լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող 

եք այցելել. www.adb.org/Accountability-
Mechanism/default.asp 	

Monitoring of Implementation
of Agreements from the 

Consultation Process

Հաշվետվության մեխանիզմ

Խորհրդակցութ
յան փուլի 

սկիզբ

       Քայլ 1
         Բողոքի ներկայացում

Քայլ 2 
    Բողոքի գրանցում

և ընդունում

Քայլ 3
Բողոքի ընդունելիության 

հաստատում

Քայլ 4
Բողոքի վերստուգում և 

գնահատում

Քայլ 5
Բողոքարկուի վճիռը՝ 

շարունակելու 
խորհրդակցության փուլը

Քայլ 6
Գործառնական վարչության և 
բողոքարկուի կողմից Հատուկ 
ծրագրի կորդինացնողի (ՀԾԿ) 

ստացված տվյալների 
ծանոթացում և ՀԾԿ–ի կողմից 

առաջարկներ

Քայլ 7 
 Խորհրդակցության 

փուլումգործելակերպի 
իրականացում

Քայլ 8
Խորհրդատվության 

փուլի ավա

Եթե բողոքը 
համարվել է 

անընդունելի, 
բողոքարկուն 
կարող է հայց 
ներկայացնել 

համապատաս
խա–նության 

վերստուգման 
համար

Եթե 
բողոքարկուն 

խորհրդակցությ
ան 

գործընթացը 
համարում է ոչ 
նպատակամղվ
ած, ապա նա 
կարող է հայց 
ներկայացնել 

համապատաս
խա–նության 

վերստուգման 
համար

Եթե բողոքարկուն 
համարում է 

խորհրդակցության 
գործընթացը 

նպատակամղված, 
սակայն լուրջ 

մտավախություն 
ունի 

համապատասխա–
նության հարցի 

շուրջ, նա կարող է 
հայց ներկայացնել 

համապատասխա–
նության 

վերստուգման 
համար

Համապատասխան–
ության վերստուգման      

  փուլի սկի

Քայլ 1
  Հայցի ներկայացում

Քայլ 2 
Հայցի գրանցում և

ընդունում

Քայլ 3 
ընդունելիության 

հաստատում

Քայլ 4
Խորհրդի լիազորությունը 

համապատասխանության 
վերստուգման համար

Քայլ 5
Համապատասխանության 

վերստուգման իրականացում

Քայլ 6 
Համապատասխանության 

վերստուգման հանձնախմբի 
(ՀՎՀ) զեկույցի նախագիծ

Քայլ 7
Ղեկավարության և հայցվորի 

պատասխանը ՀՎՀ–ի 
զեկույցի նախագծին

Քայլ 8
ՀՎՀ–ի վերջնական զեկույց

Քայլ 9 
Խորհրդի որոշում

Խորհրդի կողմից 
հաստատված 

բարեփոխումների 
իրականացման վերահսկում

	 Ծրագրի ավարտման զեկույց թողարկված ծրագրի 
համար, սովորաբար ծրագրի ֆիզիկական ավարտից 
հետո երկու տարվա ընթացքում։	

	 Խնդիրներ՝ արդեն քննարկված նախկին 
Վերահսկման ֆունկցիայի ժամանակ կամ 
Համապատասխանության վերստուգման 
հանձնախմբի կողմից։	

	 Մասնավոր սեկտորի ծրագրերը, որոնց սկզբունքային 
հաստատումը եղել է մինչ 2003թ. մայիսի 29–ը։ 



Համապատասխանության վերստուգման 
համար հայցի բովանդակությունը 

Հայցը պետք է մատնանշի հետևյալը.
	 Հայցվորը ուղղակիորեն տուժել է կամ 

հավանական է, որ կտուժի նյութապես ԱԶԲ–ի 
աջակցած ծրագրից

	 Ամիջական և նյութական վնասը, որը 
հայտարարվում է, պատճառվել է կամ կպատճառվի 
ԱԶԲ–ի աջակցած ծրագրի ձևավորման, 
մշակման կամ իրագործման ընթացքում ԱԶԲ–ի 
կողմից իր գործողության կամ գործառնական 
քաղաքականության և ընթացակարգերի 
հետևաման թերացման արդյունքում

	 Իրավունքների և շահերի նկարագրություն, 
որոնք ԱԶԲ–ի աջակցած ծրագրից 
անմիջականորեն նյութական վնաս են կրել կամ 
հավանաբար կկրեն

	 Հայցվորի ինքնության հաստատում և հասցեն, 
գաղտնիության խնդրանքի դեպքում դրա 
պատճառների հետ միասին 

	 Ներկայացուցչի դեպքում, ինքնության 
հաստատում այն մարդկանց, ովքեր տուժել են 
ծրագրից և ապացույց նրանց ներկայացնելու 
լիազորության մասին

	 Համառոտ նկարագրություն ԱԶԲ–ի աջակցած 
ծրագրի՝ ներառյալ անվանումը և վայրը	

	 Ցանկալի ելք կամ միջոց, որ ծրագրից տուժած 
մարդիկ կարծում են՝ ԱԶԲ–ն պետք է տրամադրի	

	 Բացատրություն հայցվորի ջանքերի 
արդյունքների մասին՝ հասցեագրել բողոքը 
նախ Հատուկ ծրագրի համակարգողին (կամ 
եթե Հատուկ ծրագրի համակարգողը մերժել է 
բողոքը որպես անընդունելի, բացատրություն՝ 
ինչու է հայցը այնուամենայնիվ ընդունելի 
համապատասխանության վերստուգման համար) 

	 Բացատրություն, թե ինչու վերոհիշյալ 
տեղեկություններից որևէ մեկը 
հնարավոր չէ տրամադրել	

	 Որևէ այլ էական նյութ կամ փաստ հաստատող 
փաստաթղթերի հետ միասին 

Համապատասխանության վերաստուգման 
հանձնախումբ կարեելի է դիմել հետևյալ հասցեով՝ 

Secretary, Compliance Review Panel
Asian	Development	Bank
6	ADB	Avenue,	Mandaluyong	City	
1550	Metro	Manila,	Philippines

Tel	 +63	2	632	4149
Fax	 +63	2	636	2088
crp@adb.org
www.compliance.adb.org

Բողոքի բովանդակությունը

Բողոքարկուն պետք է մատնանշի հետևյալը.
	 Բողոքարկուն ուղղակիորեն տուժել է կամ 

հավանական է, որ կտուժի  
նյութապես ԱԶԲ–ի աջակցած ծրագրից

	 Ամիջական և նյութական վնասը, որը 
հայտարարվում է, պատճառվել է կամ 
կպատճառվի ԱԶԲ–ի գործողության կամ 
թերացման արդյունքում ԱԶԲ–ի աջակցած 
ծրագրի ձևավորման, մշակման կամ 
իրագործման ընթացքում

	 Իրավունքների և շահերի նկարագրություն, 
որոնք ԱԶԲ–ի աջակցած ծրագրից 
անմիջականորեն նյութական վնաս են կրել կամ 
հավանաբար կկրեն 

	 Բողոքարկուի ինքնության հաստատումը (և 
ցանկացած ներկայացուցիչների) և հասցեն, 
և եթե կա խնդրանք, որպեսզի բողոքարկուի 
ինքնությունը պահվի գաղտնի, նման խնդրանքի 
պատճառները

	 Ներկայացուցչի դեպքում ծրագրից տուժած 
մարդկանց ինքնության 
հաստատում և ապացույց նրանց ներկայացնելու 
լիազորության մասին

	 Համառոտ նկարագրություն ԱԶԲ–ի աջակցած 
ծրագրի՝ ներառյալ անվանումը և վայրը 
առկայության դեպքում

	 Ցանկալի ելք կամ միջոց, որ ծրագրից տուժած 
մարդիկ կարծում են՝ ԱԶԲ–ն պետք է տրամադրի 
կամ օգնի ձեռք բերելու Հատուկ ծրագրի 
համակարգողի միջոցով

	 Բողոքարկուի բարեխիղճ ջանքերի 
նկարագրություն՝ հասցեագրել 
խնդիրները նախ համապատասխան 
գործառնական վարչություն

	 Բացատրություն, թե ինչու վերոհիշյալ 
տեղեկություններից որևէ մեկը 
հնարավոր չէ տրամադրել։

	 Որևէ այլ էական նյութ կամ փաստ հաստատող 
փաստաթղթերի հետ 
միասին

Հատուկ ծրագրի համակարգողին կարելի է դիմել 
հետևյալ հասցեով՝ 	

Special Project Facilitator 
Asian	Development	Bank
6	ADB	Avenue,	Mandaluyong	City	
1550	Metro	Manila,	Philippines

Tel		 +63	2	632	4825
Fax		+63	2	636	2490
spf@adb.org
www.adb.org/spf

							Վերաթողարկված՝ մարտ 2009թ. Հրատարակման կատալոգային համարը՝ ARM090323


