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Ներածություն

Հանրային գնումների համակարգում շրջանառվում են բավական մեծ գումարներ, 
որոնք առաջ են բերում չարաշահումների գայթակղություններ և նպաստում 
կոռուպցիոն դրսևորումներին։ Կոռուպցիոն ռիսկերը գնումներում առավել 
տարածված են թերզարգացած հաստատություններ ունեցող, անցումային 
տնտեսությամբ երկրներում, այդ թվում՝ Հայաստանում։ 

Կոռուպցիոն ռիսկեր կարող են լինել գնումների գործընթացի փուլերից 
յուրաքանչյուրում:1  Օրինակ` գնումների պլանավորման և բնութագրերի 
նախագծման փուլում տեխնիկական բնութագրերի կառուցումը կարող է 
հարմարեցվել նախընտրելի մատակարարի կարողություններին կամ կարող 
են կիրառվել ոչ հստակ տեխնիկական բնութագրեր, որոնք հետագայում 
կարող են օգտագործվել նախընտրելի մատակարարին հաղթող ճանաչելու 
համար: Մրցույթների կազմակերպման և իրականացման փուլում կոռուպցիոն 
ռիսկը կարող է դրսևորվել հայտ ներկայացրած մասնակիցների տվյալների 
ստուգման ընթացքում խտրական մոտեցումներ կիրառելու միջոցով, 
որը կարող է պայմանավորված լինել կաշառքի ակնկալիքով, հանցավոր 
փոխհամաձայնությամբ, արհեստական գների և հայտերի ներկայացմամբ: 
Պայմանագրի կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողության փուլում 
պատվիրատուների կողմից կարող է լինել տարբերակված և խտրական բնույթի 
վերահսկողություն: 

Ուսումնասիրությունները փաստում են, որ միջազգային մակարդակով 
պաշտպանության ոլորտը կոռուպցիոն ռիսկերի տեսանկյունից համարվում է 
ամենազգայուն ոլորտներից:2 Միաժամանակ, կարելի է ասել, որ այս ոլորտը նաև 
խիստ խոցելի է կոռուպցիայի հետևանքների տեսանկյունից, քանի որ դրանում 
առկա կոռուպցիոն դրսևորումները և միջոցների անարդյունավետ կառավարումը 
կարող է էապես խաթարել ցանկացած պետության անվտանգությունը: 

Համաձայն Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ (ԹԻ) միջազգային հակակոռուպցիոն 
կազմակերպության գնահատականների՝ պաշտպանության ոլորտում կոռուպցիոն 

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Գնումների գործընթացը 
ներառում է գնումների 

պլանավորում, բնութագրերի 
նախագծում, մրցույթի 

կազմակերպում/իրականացում, 
գնահատում և ընտրություն, 

պայմանագրի կնքում, 
պայմանագրի կատարում և 

վերահսկողություն:

  2. Roeber, J., Hard Wired for 
Corruption: The Arms Trade and 
Corruption Prospect, 28 August 

2005
  Transparency International, 

Government Defence 
Anti-Corruption Index 2013
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ռիսկերի տարեկան գնահատականը գերազանցում է 20 մլրդ դոլարը:3 Ավելին, 
ուսումնասիրությունները վկայում են, որ առկա է ուղիղ համեմատական 
կախվածություն պաշտպանության ոլորտի ծախսերի մեծության և կոռուպցիոն 
ռիսկերի դրսևորման հավանականության միջև: Ըստ ստվերային հատվածի 
հետազոտությունների` «ձեռքբերված ռազմատեխնիկայի գումարի շուրջ 15% 
հանդիսանում է կոռուպցիոն վճար»:5  

2007թ.-ից մինչ օրս «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» 
(ԹԻՀԿ) հասարակական կազմակերպության կողմից Հայաստանի պետական 
գնումների ոլորտում իրականացված վերլուծությունները վկայում են գնումներում 
առկա համակարգային հիմնախնդիրների մասին: Սույն ուսումնասիրության 
նպատակն է բացահայտել և վերլուծել, մասնավորապես պաշտպանության 
ոլորտի պետական գնումները, վերհանել թերությունները և ներկայացնել 
առաջարկություններ դրանց հաղթահարման ուղղությամբ, ինչպես նաև՝ նպաստել 
ոլորտի թափանցիկության և հաշվետվողականության ընդլայնմանը:

Հայաստանի պաշտպանության ոլորտի ծախսերը պետական բյուջեում ունեն 
բավական մեծ տեսակարար կշիռ, ուստիև ռիսկայնության մեծ աստիճան: 
Միաժամանակ, պաշտպանության գնումների զգալի մասի գործընթացներն ու 
որոշումները մեր երկրում գաղտնի են, իսկ ռազմական բյուջեի ու գնումների 
մասին հրապարակվում է միայն շատ ընդհանուր տեղեկատվություն: Հաշվի 
առնելով, որ Հայաստանում զինված ուժերը հիմնված են պարտադիր 
զինապարտության վրա, խիստ կարևոր ու անհրաժեշտ է զինված ուժերի 
նկատմամբ հանրության վստահությունը, որը կարող է ձևավորվել միայն 
թափանցիկ ու հաշվետու կառավարման արդյունքում: 

  3. Transparency International, 
Government Defence Anti-Corrup-

tion Index 2013, և Transparency 
International, NATO Members and 

Partner States Government De-
fence Anti-Corruption Index 2013  

4.  Gupta, S., de Mello, L. & Sha-
ran, R., Corruption and Military 

Spending, International Monetary 
Fund, Working Paper, 2000

5. Tanzi, V., Corruption Around 
the World: Causes, Consequences, 

Scope and Cures, International 
Monetary Fund, Working Paper, 

1998, p. 7

https://government.defenceindex.org/%23intro
https://government.defenceindex.org/%23intro
http://ti-defence.org/publications/nato-members-partner-states-government-defence-anti-corruption-index-2015/
http://ti-defence.org/publications/nato-members-partner-states-government-defence-anti-corruption-index-2015/
http://ti-defence.org/publications/nato-members-partner-states-government-defence-anti-corruption-index-2015/
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Հայաստանում պաշտպանության ոլորտի գնումները գնահատվել են՝ հիմք 
ընդունելով

• Իրավական կարգավորումների ամբողջականությունը և բացերը, որի համար 
ուսումնասիրվել է պաշտպանության համակարգի գնումներին առնչվող 
օրենսդրությունը, ներառյալ՝  «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքը (2010թ.) և 
«Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքը (1996թ.) և 
հարակից այլ իրավական ակտերը.  

• Ծախսային մասը և դրա համեմատությունը այլ երկրների պաշտպանության 
ծախսերի հետ, որի համար ուսումնասիրվել են 2014թ. և 2015թ. 
պաշտպանության բյուջեն ու ծախսերը՝ հիմք ընդունելով  «2014թ. ՀՀ բյուջեի 
մասին» և «2015թ. բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքներում պաշտպանության 
նախարարության (այսուհետ՝ ՊՆ) ծախսային կառուցվածքը ու բյուջեներին 
առնչվող փաստաթղթերը (բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումներ, 
հավելվածներ, բյուջետային ուղերձ), ՀՀ ֆինանսների նախարարության 
(այսուհետ՝ ՖՆ) բյուջեի կատարման հաշվետվություններն ու գնումների 
հաշվետվությունները.6  

• Գնումների արդյունավետությունը և թափանցիկությունը, որի համար 
ուսումնասիրվել է պաշտպանության ընթացիկ գնումներին առնչվող 
տեղեկատվությունը համապատասխան հաստատությունների կայքերում, 
ներառյալ՝ ՊՆ,7 ՖՆ գնումների համակարգի8  և ՀՀ կառավարության 
էլեկտրոնային գնումների կայքերում:9 Հարկ է նշել, որ գնումներին առնչվող 
ընթացիկ տվյալները նշված կայքերից վերցվել են 2015թ. նոյեմբերի 
22-ից 2016թ. հունվարի 22-ը ժամանակահատվածում: Այս նպատակով 
ուսումնասիրվել է նաև Վերահսկիչ պալատի կայքում առկա՝ 2014թ. գնումների 
տարեկան հաշվետվությունը.

• Գնումների կարողությունները, որի համար ուսումնասիրվել է ՊՆ որոշումների 
դեմ գնման ընթացակարգերում ներառված մասնակիցների հրապարակային 
բողոքների դինամիկան,10 ինչպես նաև ընտրանքային կարգով ԳԱԿ-ի կողմից 
դիտարկված ՊՆ գնումների հայտարարությունները։11 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

  6. www.minfin.am

  7. www.mil.am

 8. www.gnumner.am

 9. www.e-gov.am, «մեկ անձից 
կատարված գնումներ» 

խորագիր

  

 
10. www.gnumner.am,  

«բողոքարկում» խորագիր 

11.www.gnumner.am,  
«մոնիթորինգի արդյունքներ»

www.minfin.am
www.mil.am
www.gnumner.am
https://www.e-gov.am/
http://gnumner.am/am/home.html
http://gnumner.am/am/home.html
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Ուսումնասիրության ընթացքում օգտագործվել են նաև ԹԻՀԿ կողմից 
իրականացվող գնումների ընդհանուր մոնիտորինգի տվյալները,12 ինչպես նաև 
ԹԻ պաշտպանության և անվտանգության ծրագրի կողմից իրականացված 
կոռուպցիոն ռիսկերին առնչվող ուսումնասիրությունները:  

Ուսումնասիրության շրջանակը սահմանափակ է եղել տվյալների անհասանելի 
լինելու  պատճառով: Մի կողմից, ռազմական կարիքների բավարարման 
համար կատարվող գնումները օրենսդրորեն հանդիսանում են պետական և 
ծառայողական գաղտնիք և հրապարակման ենթակա չեն,13 մյուս կողմից՝ ՊՆ-ն 
չի տրամադրել պատշաճ տեղեկատվություն ԹԻՀԿ-ի՝ ոչ գաղտնի գնումների 
մասին հարցմանը:14 Չնայած որ տեղեկատվության տրամադրումը մերժվել է 
այն պատճառաբանությամբ, որ հայցվող տվյալները կարելի է գտնել գնումների 
պաշտոնական կայքում, սակայն սույն ուսումնասիրությունը կասկածի տակ է 
դնում նշված կայքում, ինչպես նաև այլ աղբյուրներում առկա  տեղեկատվության 
ամբողջականությունը։ ԹԻՀԿ և ՊՆ նամակագրությունը բերված է Հավելված 
1-ում:

   12. www.gnumner.am, 
«մոնիթորինգի արդյունքներ»

  

13. Սույն մոնիտորինգն 
իրականացվում է 

Բաց հասարակության 
հիմնադրամներ – Հայաստանի 
ֆինանսական աջակցությամբ:

  14. «Գնումների մասին» ՀՀ 
օրենք, հոդված 14, մաս 2

  

www.gnumner.am
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Պաշտպանության համակարգի 
գնումները կարգավորող 

օրենսդրություն

Հայաստանում պաշտպանության և ազգային անվտանգության կարիքների 
համար գնումների հետ կապված հարցերը կարգավորվում են գնումների մասին 
միասնական օրենսդրությամբ, որը որևէ առանձնահատկություն չի նախատեսում 
պաշտպանության ոլորտի գնումների համար, թեև պարունակում է որոշակի 
կարգավորումներ պետական և ծառայողական գաղտնիք պարունակող գնումների  
դեպքում: 

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով ռազմական տեխնիկայի, սպառազինության, 
ռազմամթերքի և ռազմատեխնիկական միջոցների ապահովման համար 
անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ներառվում են 
պետական կամ ծառայողական գաղտնիք պարունակող գնումների պլանում:15  

Պետական կամ ծառայողական գաղտնիք պարունակող գնումների  դեպքում 
գնումն իրականացվում է սահմանափակ ընթացակարգի միջոցով,16 որի 
կիրարկման կարգը հաստատվել է ՀՀ կառավարության 2012թ. սեպտեմբերի 20-ի 
N 1259-Ն որոշմամբ:17

Պաշտպանության և ազգային անվտանգության կարիքների համար 
իրականացվող գնումների հետ կապված  օրենքում առկա են 
հրապարակայնության մի շարք սահմանափակումներ: Այսպես, գնումների 
պլաններն ըստ գնման առարկայի, քանակի, ընդհանուր գնի, գնման ձևի 
հրապարակվում են տեղեկագրում, բացառությամբ պետական, ծառայողական և 
բանկային գաղտնիք պարունակող գնումների պլանի:18 Հրավերում փոփոխություն 
կատարելը սահմանափակ ընթացակարգի դեպքում ոչ թե հրապարակվում է 
տեղեկագրում, այլ տրամադրվում է հրավեր ստացած անձանց:19 Այս գնումների 
դեպքում գնման ընթացակարգը չկայացած ճանաչելու մասին հայտարարությունը 
չի հրապարակվում,20 իսկ գնումների գործընթացների վերաբերյալ ներկայացված 
բողոքների դեպքում դրանց բանավոր քննության մասին հայտարարությունն, ի 
տարբերություն այլ բողոքների, չի հրապարակվում տեղեկագրում, այլ ուղարկվում 
է բոլոր հնարավոր մասնակիցներին:21  

«Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքը սահմանում է 
«պետական գաղտնիք» հասկացությունը:22 Այն նաև սահմանում է պետական 
գաղտնիքի շարքին դասելու ենթակա տեղեկությունների շրջանակը, այդ 
թվում՝ ռազմական ոլորտում,23 ինչպես նաև տեղեկությունները պետական և 
ծառայողական գաղտնիքի շարքին դասելու սահմանափակումները:24

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԳՆՈՒՄՆԵՐԸ 
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 
ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

    15. «Գնումների մասին»  
ՀՀ օրենք, հոդված 14, մաս 2

16.Նույն տեղում, հոդված 19, 
մաս 3: Ուսումնասիրությունների 

արդյունքում պարզվել է, որ 
պաշտպանության ոլորտի 
գնումները մեծամասամբ 

իրականացվել են փակ 
շրջանակային համաձայնագրերի 

կնքման միջոցով:

17. ՀՀ կառավարության 2012թ. 
սեպտեմբերի 20-ի «Հայաստանի 

Հանրապետության 
կառավարության 2011թ. 

փետրվարի 10-ի N 168-Ն 
որոշման մեջ լրացումներ և 

փոփոխություններ կատարելու 
մասին»  N 1259-Ն որոշում

 18. «Գնումների մասին» ՀՀ 
օրենք, հոդված 14, մաս 4

 19. Նույն տեղում, հոդված 26, 
մաս 4

20. Նույն տեղում, հոդված 35, 
մաս 3 

21. Նույն տեղում, հոդված 48, 
մաս 8

22. «Պետական և ծառայողական 
գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենք, 

հոդված 2

  23. Նույն տեղում, հոդված 9

 24. Նույն տեղում, հոդված 10  

16.<0546><0578><0582><0575><0576>
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10
ՀՀ կառավարության 1998 թվականի հոկտեմբերի 29-ի «Հայաստանի 
Հանրապետության պետական գաղտնիքի շարքը դասվող տեղեկությունների 
ցանկի մշակման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 665 որոշմամբ հաստատված 
կարգի 2-րդ կետով սահմանված է, որ «Պետական գաղտնիքի շարքը դասվող 
տեղեկությունների ցանկերի նախագծերը մշակվում են «Պետական և 
ծառայողական գաղտնիքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ 
հոդվածի պահանջներին համապատասխան...»:25  Ընդ որում, տեղեկությունների 
ցանկերը, այդ թվում՝ գերատեսչական ընդլայնված ցանկերը, պետք է ներառեն 
պետական գաղտնիքի շարքին դասելու ենթակա` օրենքի պահանջներից 
բխող տեղեկությունները, և այդ ցանկերը ինքնին չեն կարող հանգեցնել 
տեղեկատվություն ստանալու իրավունքի սահմանափակման, այլ պարզապես 
պետք է մանրամասնեն օրենքով նախատեսված ոլորտները:26

Պաշտպանության ոլորտի պետական և ծառայողական գաղտնիք համարվող 
տեղեկատվությունը կարգավորվում է ՀՀ պաշտպանության նախարարի 2015թ. 
հուլիսի 9-ի  «ՀՀ ՊՆ համակարգի գաղտնագրման ենթակա տեղեկությունների  
ընդլայնված գերատեսչական ցանկը հաստատելու մասին» թիվ 9-Ն 
հրամանով, որի նպատակը պետք է լիներ օրենքով արդեն իսկ սահմանված 
պետական գաղտնիքի շարքին դասելու ենթակա տեղեկությունների շրջանակի 
մանրամասնումը, որով կապահովվեր ոչ գաղտնի տեղեկություններ փնտրելու և 
ստանալու իրավունքի իրացման երաշխիքները: Սակայն, հարկ է նշել, որ տվյալ 
որոշումը լուրջ տարընթերցումների տեղիք է տալիս և հիմք հանդիսանում տարբեր 
պատճառաբանություններով ոչ գաղտնի տեղեկատվության տրամադրումը 
մերժելու համար:27

Թեև «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված է, որ ՀՀ կառավարությունը 
պետք է ընդունի հատուկ կարգ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից 
դուրս գնումների կատարման համար՝28 ծախսերի արդյունավետությունը 
խթանելու և միջնորդավորված գնումների հետ կապված կոռուպցիոն ռիսկերը 
փոքրացնելու նպատակով, այդպիսի կարգ դեռևս չի ընդունվել: Խնդիրն 
ընդհանուր է և վերաբերում է բոլոր հանրային կազմակերպություններին, քանի 
որ նրանք էապես կարող են շահել, մասնավորապես ապրանքահումքային 
բորսաներից և ցուցահանդեսներից գնումներ կատարելու արդյունքում: Սակայն, 
այս հնարավորության բացակայությունից առավել տուժում է հենց ՊՆ-ն, որը 
հանդիսանում է մի շարք ապրանքատեսակների (օրինակ՝ վառելիք, հացահատիկ) 
խոշորագույն գնորդը երկրում:

Գնումների օրինավորությունն ապահովելու նպատակով Հայաստանում 
կիրառվում է ընկերությունների «սև ցուցակ» (գնումների գործընթացին 
մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակ), որում հայտնվում 
են պայմանագրային պարտավորությունները խախտած, կեղծ տվյալներ 
ներկայացրած, հակամրցակցային վարքագիծ դրսևորած և անօրինական 
այլ գործողությունների մեջ ներգրավված անձինք:29 Սակայն, այս ցուցակը 
սահմանափակված է հայաստանյան պրակտիկայով և չի ներառում միջազգային 
ասպարեզում ապօրինի գործունեություն ծավալած ընկերություններին: Այսինքն, 
հնարավոր է, որ Հայաստանում գնումներին մասնակցեն և մրցույթները շահեն 
այնպիսի ընկերություններ, որոնք միջազգային մակարդակում ծավալել են 
անօրինական գործունեություն: 

  25. ՀՀ կառավարության 1998թ. 
հոկտեմբերի 29-ի «Հայաստանի 

Հանրապետության պետական 
գաղտնիքի շարքը դասվող 
տեղեկությունների ցանկի 

մշակման կարգը հաստատելու 
մասին» N 665 որոշում

  26. ՀՀ Սահմանադրական 
դատարանի 2012թ. մարտի 6-ի 

ՍԴՈ-1010 որոշում

  27. Մասնավորապես, 
պաշտպանության 

նախարարության 2015թ. 
հոկտեմբերի 14-ի ՊՆ/520-

ԱՂ-481 գրությամբ ԹԻՀԿ-ին 
մերժվել է տրամադրել 15-74 

նամակով հայցվող ոչ գաղտնի 
տեղեկատվությունը 

 28. «Գնումների մասին» ՀՀ 
օրենք, հոդված 4, մաս 4, կետ 1

  

29. Նույն տեղում, հոդված 5, 
մաս 1, կետ 4

Պաշտպանության համակարգի 
գնումները կարգավորող 

օրենսդրություն
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Պաշտպանության բյուջեի ծախսային 
կառուցվածքը

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԱՅԻՆ 
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
2014թ. պաշտպանության բնագավառին ուղղված բյուջետային ծախսերը կազմել 
են շուրջ 190 մլրդ դրամ (կամ 2014թ ՀՆԱ-ի մոտ 3.9%): 2015թ. պաշտպանության 
բնագավառին ուղղված բյուջետային ծախսերը մի փոքր աճել են` կազմելով 
198.5 մլրդ: Չնայած այդ հանգամանքին ՀՆԱ-ի համեմատ պաշտպանության 
բնագավառի ծախսերը մնացել են գրեթե նույն մակարդակի վրա (3.9%): 30

2014 և 2015թթ. ընթացքում կատարված բյուջետային ծախսերի կառուցվածքը 
ներկայացված է աղյուսակ 1-ում: 

Աղյուսակ 1. 2014թ. պետական բյուջեի ծախսերի կառուցվածքը31

30. www.armstat.am/am/?nid=26

31. Տվյալները վերցված են 
2014թ. «ՀՀ պետական բյուջեի 

կատարման վերլուծություն» 
խորագրում տեղակայված 

հաշվետվությունից 

Ծախսային ուղղությունը Տեսակարար 
կշիռը 2014

Տեսակարար 
կշիռը 2015

Սոցիալական պաշտպանություն 27.7% 27.2%
Ընդհանուր բնույթի հանրային 
ծառայություններ

17.6% 20.0%

Պաշտպանություն 15.4% 14.1%
Կրթություն 9.4% 8.7%
Հասարակական կարգ, անվտանգություն և 
դատական գործունեություն

8.5% 8.7%

Տնտեսական հարաբերություններ 6.7% 7.8%
Առողջապահություն 6.2% 6.1%
Հիմնական բաժիններին չդասվող 
պահուստային ֆոնդեր

3.8% 2.1%

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ 
ծառայություններ

2.5% 2.8%

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն 1.7% 2.2%
Շրջակա միջավայրի պահպանություն 0.4% 0.4%
Ընդամենը` փաստացի բյուջետային ծախսեր, 
մլրդ դրամ

1235 1409

www.armstat.am/am
mfe.am/index.php%3Fcat%3D76%26lang%3D1
mfe.am/index.php%3Fcat%3D76%26lang%3D1
mfe.am/index.php%3Fcat%3D76%26lang%3D1
mfe.am/index.php%3Fcat%3D76%26lang%3D1
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Պաշտպանության բյուջեի ծախսային 
կառուցվածքը

 ՀՀ 2014 և 2015 թվականների բյուջեներով նախատեսվել են հետևյալ ծախսային 
ուղղությունները.

Աղյուսակ 2. Պետբյուջեում ՊՆ ծախսային ուղղություններ3232. Տվյալները վերցված են 
2015թ. «ՀՀ պետական բյուջեի 

կատարման վերլուծություն» 
խորագրում տեղակայված 

հաշվետվությունից mfe.am/
index.php?cat=76&lang=1

Ծախսային ուղղությունները Գումարը 
2014թ., 

մլն դրամ

Գումարը 
2015թ., 

մլն դրամ
Պաշտպանության նախարարության ծախսերն ըստ 
պետբյուջեի

190440 198527

այդ թվում`
1. Ռազմական պաշտպանություն 183462 191156
որից՝ 
1.1 ՀՀ ռազմական կցորդների պահպանում 342 353
1.2 Ռազմական կարիքների բավարարում 183085 190764
1.3 ՀԱՊԿ-ում ՀՀ զինված ուժերի ներկայացուցչի 
պահպանում

35 39

2. Արտաքին ռազմական օգնություն 159 158
որից՝
2.1 Երևանում ՆԱՏՕ-ի հասարակական 
տեղեկատվական կենտրոնի ապահովում

56 53

2.2 ՆԱՏՕ-ում ՀՀ առաքելությունում պաշտպանության 
հարցերով պետական խորհրդականի պահպանում

44 43

2.3 ՆԱՏՕ-ում (ռազմավարական 
հրամանատարությունների) ռազմական 
համագործակցության վարչությունում ՀՀ 
փոխգործակցության սպայի պահպանում

49 52

2.4 ՆԱՏՕ-ում ՀՀ առաքելությունում ՀՀ ռազմական 
ներկայացուցչի պահպանում

10 10

3. Հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ 
պաշտպանության ոլորտում

1486 1615

3.1 Գիտական և գիտատեխնիկական 
նպատակային-ծրագրային հետազոտություններ 
ծրագրի շրջանակներում կատարվող Հատուկ 
Գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական 
աշխատանքներ

186 1615

4.Պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) 5332 5610
Որից՝
4.1 Պաշտպանության բնագավառի այլ ծախսեր 5077 5336
4.2 Այլընտրանքային ծառայության ապահովում 60 61
4.3 Զորակոչիկներին վարորդական իրավունքի 
վկայականների տրման և քննությունների ընդունման 
ծախսեր

56 50

4.4 Հումանիտար ականազերծման և փորձագիտական 
ծառայությունների կազմակերպում

139 163

mfe.am/index.php%3Fcat%3D76%26lang%3D1
mfe.am/index.php%3Fcat%3D76%26lang%3D1
mfe.am/index.php%3Fcat%3D76%26lang%3D1
mfe.am/index.php%3Fcat%3D76%26lang%3D1
http://mfe.am/index.php?cat=76&lang=1
http://mfe.am/index.php?cat=76&lang=1
4.<054A><0561><0577><057F><057A><0561><0576><0578><0582><0569><0575><0578><0582><0576>
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Պետք է նշել, որ 2014թ. պետական բյուջեի ռազմական կարիքների բավարարման 
183 մլրդ դրամ ծախսային ուղղություններից մասով որոշակի պարզաբանումներ են 
առկա միայն 1.1 մլրդ-ի (կամ 0.6%-ի), մասով որը ներկայացված է Հավելված 2-ում: 

Ստորև բերված են ՀՀ ՖՆ կողմից հրապարակված՝ 2014թ. և 2015թ. պետական 
բյուջեի կատարման հաշվետվությունները:

2014 թվականի փաստացի ծախսերում նշանակալի դերակատարում ունի ՀՀ 
պաշտպանության նախարարությունը` 15.4% կամ շուրջ 190 մլրդ դրամ:  Հաշվետու 
տարում 183.5 մլրդ դրամ ուղղվել է ռազմական պաշտպանության ֆինանսավորմանը` 
կազմելով ծրագրի 98.1%-ը: Նշված գումարից 183.1 մլրդ դրամը հատկացվել է 
ռազմական կարիքների բավարարմանը, որը կազմել է ծրագրի 98.1%-ը: ՀՀ ռազմական 
կցորդների պահպանմանը տրամադրվել է 341.9 մլն դրամ` կազմելով ծրագրի 100%-ը: 
ՀԱՊԿ-ում ՀՀ զինված ուժերի ներկայացուցչի ծախսերը կազմել են 35 մլն դրամ կամ 
ծրագրի 85.7%-ը: 2013 թվականի համեմատ ռազմական պաշտպանության ծախսերն 
ավելացել են 4.6%-ով:
Արտաքին ռազմական օգնությանը տրամադրվել է 159.2 մլն դրամ կամ 
ծրագրված միջոցների 100%-ը: Այս դասում ներառված` ՆԱՏՕ-ում Հայաստանի 
Հանրապետության առաքելությունում պաշտպանության հարցերով պետական 
խորհրդականի պահպանման ծախսերը կազմել են 55.8 մլն դրամ: ՆԱՏՕ-ում 
(ռազմավարական հրամանատարությունների) ռազմական համագործակցության 
վարչությունում Հայաստանի Հանրապետության փոխգործակցության սպայի 
պահպանման ծախսերը կազմել են 44.4 մլն դրամ: ՆԱՏՕ-ում Հայաստանի 
Հանրապետության առաքելությունում Հայաստանի Հանրապետության ռազմական 
ներկայացուցչի պահպանման նպատակով տրամադրվել է 49.4 մլն դրամ: Երևանում 
ՆԱՏՕ-ի հասարակական տեղեկատվական կենտրոնի տարածքի վարձակալության 
նպատակով բյուջեից հատկացումները կազմել են 9.6 մլն դրամ: Արտաքին ռազմական 
օգնության ծախսերը 10.8%-ով գերազանցել են 2013 թվականի ցուցանիշը:
Պաշտպանության ոլորտում հետազոտական և նախագծային աշխատանքների 
դասում ներառված «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 
նպատակային-ծրագրային հետազոտություններ» ծրագրի շրջանակներում կատարվող 
հատուկ գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների գծով 
պետական բյուջեի ծախսերը կազմել են շուրջ 1.5 մլրդ դրամ` ապահովելով 99.5% 
կատարողական և նախորդ տարվա համեմատ ավելանալով 9.9% ով:
Պաշտպանության` այլ դասերին չպատկանող ծախսերը կազմել են 5.3 մլրդ դրամ 
կամ ծրագրվածի 96.3%-ը, որից 56 մլն դրամը (ծրագրվածի 100%-ը) տրամադրվել է 
զորակոչիկներին վարորդական իրավունքի վկայականների տրման և քննությունների 
ընդունման նպատակով, 139.2 մլն դրամը (ծրագրվածի 96.1%-ը)` հումանիտար 
ականազերծման և փորձագիտական ծառայությունների կազմակերպմանը, 5.1 մլրդ 
դրամը (ծրագրվածի 100%-ը)` պաշտպանության բնագավառի այլ ծախսերին: Այլ 
ծախսերի գծով արտաբյուջետային միջոցների հաշվին օգտագործվել է 80 մլն դրամ` 
կազմելով ծրագրի 28.5%-ը: Նախորդ տարվա համեմատ տվյալ դասի ծախսերն աճել 
են 4.4%-ով:
Հարկ է նշել, որ համաձայն հիմնարկների արտաբյուջետային եկամուտների գոյացման 
և տնօրինման մասին տեղեկանքի՝ ՀՀ ՊՆ 2014թ. տարեկան ճշտված նախահաշվով 
պետք է ստանար շուրջ 220 մլն դրամի ընթացիկ եկամուտներ, որից փաստացի 
ստացել է 195 մլն (կատարվել է 89%-ով): Այնուհանդերձ եկամուտների թերստացումը 
անբողջապես փոխհատուցվում է ծախսերի աննախադեպ կրճատումով 281 մլն-ի 
փոխարեն 80 մլն (29%), հավելուրդը կազմել է 115 մլն: 

2014թ. պետական բյուջեի կատարման հաշվետվություն

ՀՀ Պաշտպանության ոլորտի գնումների գործընթացներում 
Կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում

Պաշտպանության բյուջեի ծախսային 
կառուցվածքը
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2015 թվականին պաշտպանության բնագավառում ՀՀ պետական բյուջեից կատարվել 
են 198.5 մլրդ դրամ ծախսեր՝ կազմելով ծրագրի 95.7%-ը:1 Նախորդ տարվա համեմատ 
ոլորտի ծախսերն աճել են 4.2%-ով՝ հիմնականում պայմանավորված ռազմական 
կարիքների բավարարման ծախսերի ավելացմամբ:

2015թ. 191.2 մլրդ դրամ ուղղվել է ռազմական պաշտպանության ֆինանսավորմանը, 
որից 190.8 մլրդ դրամը հատկացվել է ռազմական կարիքների բավարարմանը: 

ՀՀ ռազմական կցորդների պահպանմանը տրամադրվել է 353.2 մլն դրամ, 
ՀԱՊԿ-ում ՀՀ զինված ուժերի ներկայացուցչի ծախսերը կազմել են 39 մլն դրամ: 
Արտաքին ռազմական օգնությանը տրամադրվել է 158.4 մլն դրամ: Այս դասում 
ներառված` ՆԱՏՕ-ում ՀՀ առաքելությունում պաշտպանության հարցերով պետական 
խորհրդականի պահպանման ծախսերը կազմել են 53.3 մլն դրամ: ՆԱՏՕ-ում 
(ռազմավարական հրամանատարությունների) ռազմական համագործակցության 
վարչությունում ՀՀ փոխգործակցության սպայի պահպանման ծախսերը կազմել 
են 43 մլն դրամ: ՆԱՏՕ-ում ՀՀ առաքելությունում ՀՀ ռազմական ներկայացուցչի 
պահպանման նպատակով տրամադրվել է 52.4 մլն դրամ: Երևանում ՆԱՏՕ-ի 
հասարակական տեղեկատվական կենտրոնի տարածքի վարձակալության 
նպատակով բյուջեից հատկացումները կազմել են 9.6 մլն դրամ: Ինչպես ցույց 
են տալիս մոնիտորինգի արդյունքները նախորդ տարվա համեմատ արտաքին 
ռազմական օգնության ծախսերն էական փոփոխություն չեն կրել:

Պաշտպանության ոլորտում հետազոտական և նախագծային աշխատանքների 
դասում ներառված «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 
նպատակային-ծրագրային հետազոտություններ» ծրագրի շրջանակներում կատարվող 
հատուկ գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների 
գծով պետական բյուջեի ծախսերը կազմել են շուրջ 1.6 մլրդ դրամ՝ նախորդ տարվա 
համեմատ ավելանալով 7.9% ով:

Պաշտպանության՝ այլ դասերին չպատկանող ծախսերը կազմել են 5.6 մլրդ դրամ, 
որից 60.8 մլն դրամը տրամադրվել է այլընտրանքային ծառայության ապահովմանը, 
50.4 մլն դրամը՝ զորակոչիկներին վարորդական իրավունքի վկայականների 
տրամադրմանը և քննությունների ընդունմանը, 162.6 մլն դրամը՝ հումանիտար 
ականազերծման և փորձագիտական ծառայությունների կազմակերպմանը, 5.3 
մլրդ դրամը՝ պաշտպանության բնագավառի այլ ծախսերին: Այլ ծախսերի գծով 
արտաբյուջետային միջոցների հաշվին օգտագործվել է 76.1 մլն դրամ: Ինչպես ցույց 
են տալիս մոնիտորինգի արդյունքները նախորդ տարվա համեմատ տվյալ դասի 
ծախսերը աճել են 5.2% ով:

2014թ. պետական բյուջեի կատարման հաշվետվություն

1.Շեղումը պայմանավորված 
է Ռուսաստանի Դաշնության 

կողմից տրամադրված 
պետական արտահանման 
վարկի հաշվին ռուսական 

արտադրության ռազմական 
նշանակության արտադրանքի 

մատակարարումների 
ֆինանսավորման համար 

նախատեսված 8.6 
մլրդ դրամի միջոցները 

չօգտագործելու 
հանգամանքով, որի 

համաձայնագիրն ուժի 
մեջ է մտել 2016 թվականի 

փետրվարից:
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1.<0547><0565><0572><0578><0582><0574><0568>
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կառուցվածքը

Երկիրը Ռազմական ծախսերի մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում
2013 2014

Հայաստան 4.0 4.0
Ադրբեջան 4.7 4.8
Իսրայել 5.8 5.2
ՌԴ 4.2 4.5
Սաուդյան Արաբիա 9.0 10.8
Թուրքիա 2.2 2.2
Ուկրաինա 2.4 3.0
ԱՄՆ 3.8 3.5
Եվրոպա և Կենտրոնական 
Ասիա

1.8 1.8

• Ուսումնասիրության ընթացքում պարզվել է, որ ՖՆ կայքում տեղադրված 
փաստաթղթերում բացակայում է ՊՆ կողմից իրականացվող 
քաղաքականության միջոցառումների որևէ ծրագրային դասակարգում և/
կամ ծրագրերի իրականացումը բնութագրող արդյունքային ցուցանիշներ, 
ինչն առկա է այլ պետական կառավարման մարմինների պարագայում:35 

Ուստի, դժվար է գնահատել, թե որքանով է արդյունավետ եղել ՊՆ կողմից 
իրականացվող քաղաքականությունը:

• Բյուջեի հավելվածների մեջ ՊՆ աշխատողների/հաստիքների մասին չկա 
նույնիսկ ընդհանրական տեղեկատվություն, ինչն առկա է այլ պետական 
կառավարման մարմինների պարագայում: Սա նաև հակասում է 
«Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին:36 

Պաշտպանության ծախսերը 2014-2015 թվականներին կազմել են ընդհանուր 
ծախսերի 14-15%-ը կամ ՀՆԱ-ի շուրջ 4%-ը: Այս ցուցանիշով Հայաստանն 
ընդգրկված է ամենամեծ մասնաբաժին ունեցող երկրների տասնյակում, իսկ 
տարածաշրջանի ցուցանիշներից ավելին է մոտ 2.4 անգամ (Համաշխարհային 
բանկի տվյալներով՝ Եվրոպայում և Կենտրոնական Ասիայում միջինն 
արձանագրվել է 1.8%):33 Որոշ երկրների վերաբերյալ տվյալները ներկայացված են 
Աղյուսակ 3-ում:

Աղյուսակ 3. Ռազմական ծախսերի մասնաբաժինը որոշ երկրներում,  
2013-2014թթ.34

33. The World Bank, World 
Development Indicators 2014 

 

34. Նույն տեղում  

  35. Բյուջետային 
ուղերձում ներկայացված 

տեղեկատվություն 
պետական բյուջեի ծախսերի 

կատարման վերաբերյալ 
(պետական մարմինների 

կողմից իրականացվող 
քաղաքականության 

միջոցառումների ծրագրային 
դասակարգմամբ) 

 

 36. «Տեղեկատվության 
ազատության մասին» ՀՀ 
օրենք, հոդված 7, մաս 3, 

կետ  4
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ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԳՆՈՒՄՆԵՐ
2014թ. իրականացված գնումների ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ 
ՀՀ պետական բյուջեի շուրջ 19.2%-ը կամ 237 մլրդ 402 մլն դրամն ուղղվել է 
ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերմանը: ՊՆ գնումների մասնաբաժինը 
ընդհանուր գնումներում կազմել է ավելի քան 16%: Աղյուսակ 4-ում ամփոփ 
ներկայացված է ՊՆ 2014թ. գնումների խոշորացված պատկերը:

Աղյուսակ 4. ՊՆ 2014թ. գնումների խոշորացված պատկերը37

Ամփոփած և կայացած հայտարարված 38 բաց ընթացակարգում ՀՀ ՊՆ-ն 
մերժել է 9 մասնակցի։ ՀՀ ՊՆ ամփոփած և կայացած հայտարարված 244 ՇՀ  
ընթացակարգից հրաժարվել է 8 մասնակից։ 

Ըստ ԳԱԿ-ի տարեկան հաշվետվության գումարային առումով ամենաշատ 
ՇՀ-ով պայմանագրեր է կնքել ՊՆ-ն (մոտ 35 մլրդ դրամ)։ Մասնավորապես, 
նրա կողմից կատարվել է մոտ 10.3 մլրդ դրամի բենզինի, 8.3 մլրդ դրամի 
սննդամթերքի ձեռքբերում։ 2014թ. ՊՆ կողմից ձեռք է բերվել մոտ 626 մլն դրամի 
տրանսպորտային միջոց, ինչպես նաև 31 մլն դրամի դիզելային վառելիք:38 
Աղյուսակ 5-ում ներկայացված է ՊՆ մասնաբաժինը նշված ծախսային 
ուղղություններում։

Ընթացա-
կարգի 
անվանումը

Կնքված 
պայմանա-
գրերի 
գումարը 
մլն դրամ

Ամփոփված 
և կայացած 
գնումների 
քանակը 
(հատ)

Չկայացած 
գնումների 
քանակը 
(հատ)

Ընդհանուր 
կազմա-
կերպված 
գնումների 
քանակը 
(հատ)

Գնման 
ընթացա-
կարգերի 
մասնա-
կիցների 
թիվը 
(հատ)

Միջին 
մասնակ-
ցությունը

Մերժված-
ների թիվը 
(հատ)

ՇՀ 34994 336 10 346 1205 3.48 113 (9.4%)
Բաց 2752 38 38 62 1.63 9 (14.5%)

ՊԸ 51 15 15 18 1.2 0
Մեկ անձ 116 19 19 29 1.53 0
ԲԸ 4 1 1 1 1 0

  37. Հաշվարկները 
կատարվել են ԳԱԿ-ի 2014թ. 
հաշվետվության հիման վրա

 

 38. http://gnumner.am/am/
category/349/1.html

http://gnumner.am/am/category/349/1.html
http://gnumner.am/am/category/349/1.html
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Աղյուսակ 5. 2014թ. ՇՀ-ով ձեռք բերված խոշորագույն ծախսերի կառուցվածքը 
և ՊՆ մասնաբաժինը

Ապրանքի անվանում Ընդհանուր ձեռք բերման 
գումարը, մլն դրամ

ՊՆ մասնաբաժինը 
ընդհանուրում (%)

Դիզելային վառելիք 31 18
Բենզին 10318 83
Ավտոմեքենաներ 626 43
Սննդամթերք 8271 85
Ընդամենը 19246

Աղյուսակ 5-ում ներկայացված ծախսային ուղղությունների հանրագումարը 
կազմում է մոտ 19 մլրդ, որը կազմում է ՊՆ ՇՀ-ով կնքված պայմանագրերի 
ընդհանուր գումարի 55% (ՊՆ ՇՀ-ով կնքել է 35 մլրդ դրամի պայմանագիր):39  
Պետք է նշել, որ պետական կառավարման մարմինները 2014թ ՇՀ-ով կնքել են 
ավելի քան 62 մլրդ դրամի պայմանագիր, որի մեջ ՊՆ մասնաբաժինը կազմում 
է ավելի քան 56%, ինչը վկայում է, որ ՊՆ հանդիսանում է պետական գնումների 
հիմնական խաղացողը։ 

Ինչպես տեսնում ենք՝ գնումների վերաբերյալ ԳԱԿ-ի 2014թ. հաշվետվության 
տվյալներով խոշորացված տեսքով հրապարակվում է ՊՆ 2014 բյուջեի 
շուրջ 21%-ը:40 Այնուհանդերձ, պետք է նշել, որ որպես հրապարակային 
տեղեկատվություն ներկայացված պայմանագրերի ծածկույթը շատ ավելի քիչ է, 
քան ԳԱԿ-ի հաշվետվությունում ներկայացված վիճակագրությունը։ Բացի այդ, 
մեկ անձից գնումների վերաբերյալ ԳԱԿ-ի կողմից հրապարակված թիվը՝ 115 մլն 
դրամ, չի արտացոլում ողջ պատկերը, քանի որ նույնիսկ e-gov.am կայքում 2014թ. 
պայմանագրերի հանրագումարը զգալիորեն ավելի մեծ է ներկայացված թվից։

Աղյուսակ 6. 2014թ. ՊՆ մասնաբաժինը  պետական մարմինների ընդհանուր 
գնումներում41

39. 16 մլրդ դրամի մասով 
ծախսային ուղղություններ չկան:

40. 2014թ բյուջեով ՊՆ 
ռազմական կարիքների 

ծախսերը կազմում են շուրջ 183 
մլրդ դրամ, իսկ Աղյուսակ 4-ում 

ներկայացված ընթացակարգերի 
հանրագումարը կազմում է 38 

մլրդ դրամ։

 41. http://gnumner.am/am/catego-
ry/349/1.html 

  42. 1841 ՇՀ կամ ընդհանուրի 
77%-ը իրականացվել է 

էլեկտրոնային գնումների 
համակարգի միջոցով։

  43. 62 բաց մրցույթ 
կամ ընդհանուրի 50%-ը 

իրականացվել է էլեկտրոնային 
գնումների համակարգի միջոցով։

Ընթացակարգ Մլրդ դրամ Ընդամենը 
հատ

ՊՆ գնումների 
ընդհանուր գումարը 
(մլրդ դրամ)

ՊՆ գնումների 
ընթացակարգերը 
(հատ)

Ընդամենը մլրդ դրամ 202 5222 38 (12%) 409 (7.8%)
Որից՝ ՇՀ 99 (49%) 239442(45%) 34 336
ՊԸ 0.7 (0.3%) 178 (3) 0 15
Մեկ անձ 77 (38%) 2453 (47%) 0.1 19
Բաց մրցույթ 15 (8%) 12343(2%) 2.7 38
ԲԸ 11 (5%) 72 (1%) 0 1
Սահմանափակ 0 (0%) 1 (0%) 0 0
Մրցակցային 
երկխոսություններ

0 (0%) 1 (0%) 0 0

e-gov.am
http://gnumner.am/am/category/349/1.html
http://gnumner.am/am/category/349/1.html
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Պաշտպանության գնումներ

ՄԵԿ ԱՆՁԻՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐ44

2014թ.-ին e-gov.am կայքում որպես հանրային տեղեկատվություն ներկայացված 
պայմանագրային բազայում առկա են 11364 ձեռքբերման մասին տվյալներ, 
որոնց համաձայն  ՊՆ կողմից իրականացվել է 94 մեկ անձից ձեռքբերում 
(ներկայացվածի 0.8%)` 1371 մլն դրամ արժողությամբ: Սակայն, ըստ ՊՆ 
գնումների ֆիլտրման դեպքում՝ կայքը ներկայացնում է ընդամենը 50 
պայմանագիր շուրջ 295 մլն դրամի արժողությամբ, այսինքն՝ ընդհանուր 
մեկ անձից ձեռքբերումների 21%-ը: Փաստորեն, ֆիլտրելու պարագայում 
2014թ. ոչ գաղտնի համարվող գնումների մոտ 80%, մեծ հաշվով, հասանելի 
չէ հանրությանը: Ինչպես պարզվել է ԹԻՀԿ գնումների մոնիտորինգի 
արդյունքում, խնդիրը www.e-gov.am կայքի աշխատանքի մեջ է, որը չի տալիս 
լիարժեք ու ճշգրիտ տեղեկատվություն մեկ անձից գնումների վերաբերյալ և 
ցանկացած պետական մարմնի գնումները ֆիլտրելիս  ներկայացնում է միայն 50 
պայմանագիր՝ ըստ դրանց կնքման հակառակ ժամանակագրության: 
2015թ. ընթացքում ՊՆ կողմից իրականացվել է 232 մեկ անձից ձեռքբերումներ 
2164 մլն դրամ արժողությամբ, որոնցից www.e-gov.am  կայքում ֆիլտրման 
դեպքում երևում է միայն 50-ը, իսկ ամբողջական ցանկը Հավելված 3-ում։45 

Հարկ է նշել, որ պաշտպանության ոլորտի հաշվետվողականության առումով առկա 
են ռիսկեր, ինչի հետևանքով նույնիսկ ԹԻՀԿ մոնիտորինգի արդյունքում ստացված 
2164 մլն դրամի ոչ գաղտնի մեկ անձից գնումները կարող են որոշակիորեն 
թերագնահատված լինել։ Այսպես, ՊՆ կողմից իրականացված 2014թ. 1371 մլն 
դրամի հասնող մեկ անձից գնումները ավելի քան 10 անգամ գերազանցում են 
2014թ. ԳԱԿ-ի հաշվետվության մեջ ներկայացված 116մլն դրամը։46 

ՀՀ ՊՆ մեկ անձի հիմքով իրականացրած գնումները հիմնականում վերաբերել 
են ջրամատակարարման ծառայություններին, բուժօգնությանը, տպագրական 
ծառայությունների, ամսագրերի և գրքերի ձեռքբերմանը և շինարարության ու 
կեցության ծախսերին, ինչպես նաև այլ ծախսերին, որոնք ներկայացված են 
Աղյուսակ 6-ում:

Աղյուսակ 6. Պն կողմից ներկայացված որոշ մեկ անձից գնումների խոշորացված 
պատկերը47

Ծախսային ուղղության 
նկարագրությունը

2014 մլն 
դրամ

2014թ. ՊՆ 
տվյալներ, մլն դրամ

2015

Ախտահանման, 
միջատազերծման և կրծողների 
վերացման ծառայություններ

41.8 41.8 43

Անշարժ գույքի վարձակալություն 21.3 31.8 13.6
Ավտոմեխանիկայի երաշխի-
քային և ետերաշխիքային 
սպասարկման ծառայություն

60 60 55

44. www.e-gov.am  

47. Տվյալները վերցված 
են www.e-gov.am կայքից և 

ստացված են ՊՆ-ից:

45. Հարկ է նշել, որ 2015թ. 
ֆիլտրման արդյունքում 

ներկայացվող  մեկ անձից 
գնումների պայմանագրերից 

վերջին 50-ը (այսինքն 
տվյալ տարվա բոլոր 

պայմանագրերի մոտ 1/5-
ը) կնքվել են մեկ ամսում՝ 

2015թ նոյեմբերի 26-ից 
դեկտեմբերի 21-ը ընկած 
ժամանակահատվածում:

46. ԳԱԿ հաշվետվությունը 
ներկայացնում է գնումների 

խոշորացված պատկեր։

Ստորև ներկայացված են առանձին ընթացակարգերով անցկացված գնումների 
ուսումնասիրության արդյունքները:

e-gov.am
www.e-gov.am
www.e-gov.am
https://www.e-gov.am/
https://www.e-gov.am/
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Ջրամատակարարման 
ծառայություններ

657 657 610

Տպագրական ծառայություններ, 
ամսագրերի և գրքերի 
ձեռքբերում

141.4 141.4 90

Դեղորայք 28.6 28.6
ԻԼ-76 ինքնաթիռի և 
նրա անձնակազմի 
ապահովագրություն

57.6 57.6 66.6

Այլ ապահովագրություն 87 7
Ավիասպասարկման 
ծառայություններ

1.3 159

Մեդալներ 8 7.9 18
Ճաշկերույթների կազմակերպում 10 9.7 7.3
Բուժօգնություն 186 174.6 100
Ռադիոկայաններ 12 12
Շինարարություն և կեցության 
ծախսեր

140 143 162.9

Վարժասարքեր 580
Վարժասարքերի նորոգման 
ծառայություններ

65.7

Ընդամենը նշվածը, մլն դրամ 1364 145348 197849

Ստորև ներկայացված է 2014 և 2015 թվականներին e-gov.am կայքում 
ներկայացված մեկ անձից ձեռքբերման վերլուծության արդյունքները, որոնք նաև 
պարունակում են կոռուպցիոն ռիսկեր և կարիք ունեն պարզաբանումների:

• 2014թ. մեկ անձից ձեռքբերումներով իրականացված ընթացակարգերի 
թվաքանակի մոտ 27%-ը բաժին է ընկնում ՊՆ ենթակայության ներքո գտնվող 
ընկերություններին, մասնավորապես «Զինառ» ՓԲԸ-ին և «Հենակետ» ՓԲԸ-
ին: Հարկ է նշել, որ արժեքային առումով նշյալ մատակարարները չունեն 
նման մեծ կենտրոնացվածություն և նրանց է բաժին ընկնում մեկ անձից 
իրականացված ձեռքբերումների արժեքի մոտ 10%-ը: Այնուամենայնիվ, ոչ 
մրցակցային հիմքով որոշ ծախսերի իրականացումը թերևս հիմնավորված չէ: 

   Օրինակ՝ լրացուցիչ պարզաբանումներ է ենթադրում 2014թ. 17 ճաշկերույթի 
ծառայության 14.5 մլն դրամ արժեքով պատվերը «Զինառ» ՓԲԸ-ին: Կամ 
անհասկանալի է 2015թ. կնքված 81 մլն դրամի թերթի տպագրության 
պայմանագիրը «Հենակետ» ՓԲԸ-ի հետ, որից միայն 12 մլն դրամն է ծախսվել 
նշված նպատակով, իսկ մնացածը հատկացվել է այլ տպագրության համար: 

• 2015թ. մեկ անձից խոշորագույն պայմանագիրը՝ շուրջ 105 մլն դրամ 
արժողությամբ կնքվել է «Երևանի տնաշինական կոմբինատ» ՓԲԸ-ի հետ:50 
Չնայած պայմանագրի գնման առարկան շինարարական աշխատանքներ 

48. ՊՆ տրամադրված 
տվյալները փաստում են, 

որ 2014թ մեկ անձի հիմքով 
գնումները կազմել են մոտ 4964 

մլն դրամ: Ներկայացված 1453 
մլն դրամի հետ տարբերությունը 
հիմնականում պայմանավորված 

է այն հանգամանքով, որ 
e-gov.am կայքի հիման 

վրա հաշվարկներում չեն 
ներկայացվել 1296 մլն դրամի 

բնական գազի և 2203 մլն 
դրամի էլէկտրաէներգիայի 

ձեռքբերումները:

 49. 2164 մլն դրամից 
ներկայացված է 1978 մլն

50. https://www.e-gov.am/pro-
cur_files/6494324-10-26%20

paymanagir.pdf

Պաշտպանության գնումներ
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են, դրանում նշված են շուրջ 46 մլն դրամի գույքի (այդ թվում՝ սեղան, աթոռ, 
բազմոց, ծաղկաման ծաղիկներով և այլն) մատակարարման աշխատանքներ։ 

Օրենքով արգելվում է խմբավորել առանձին բնութագրեր ունեցող գնումները 
որպես մեկ չափաբաժին, եթե դրանք կարող են ներկայացվել գնման նույն 
ընթացակարգի առանձին չափաբաժիններով,51 ուստի շինարարության մեջ 
խմբավորելով նշված գույքը՝ խախտվել է օրենքի պահանջները:

Հարկ է նշել, որ ոչ մրցակցային հիմունքներով շինարարության 
իրականացումն արդեն իսկ ռիսկային է: Այդ առումով, բացի «Երևանի 
տնաշինական կոմբինատ» ՓԲԸ-ից հարցականի տակ է նաև 2015թ.-ին 
«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ-ի հետ պայմանագրով նախատեսված 35 մլն 
դրամի շինարարական աշխատանքները։

• 2015թ. «Էլիտ Պրոդ» ՍՊԸ-ի հետ կնքվել է 48 մլն դրամի սննդամթերքի 
ձեռքբերման պայմանագիր մեկ անձի հիմքով՝ այն դեպքում, երբ 
սննդամթերքի մատակարարումը հանդիսանում է մրցակցային ուղղություն, 
իսկ այս ընկերությունը ներառված չէ պաշտոնական կայքում տեղադրված 
փակ գաղտնի պայմանագրեր կնքված մասնակիցների շարքում։ 

Նմանատիպ ռիսկեր, և ըստ այդմ՝ բացատրություններ է պահանջում «Կամազ-
Արմենիա» ՓԲԸ-ի հետ 2015թ. կնքված ավտոմեխանիկայի երաշխիքային և 
ետերաշխիքային սպասարկման ծառայության պայմանագիրը` 50 մլն դրամ 
գումարով։

• 2015թ հունիսի 8-ին ոչ մրցակցային հիմունքներով «Ռադվան տեխնոլոգիա» 
ՍՊԸ-ի հետ կնքվել է 65.7 մլն դրամի պայմանագիր «վարժասարքերի 
նորոգման ծառայություններ» գծով: Ուշագրավ է, որ վարժասարքերի 
նորոգման ծառայությունները, կրկին ոչ մրցակցային հիմունքներով, ձեռք են 
բերվել շատ ավելի վաղ, քան վարժասարքերը, որոնք գնվել են 2015թ. հունիսի 
17-ին նույն՝ «Ռադվան տեխնոլոգիա» ՍՊԸ-ի հետ 580 մլն դրամ գումարով:

Ի լրումն վերոնշյալի, հարկ է անդրադառնալ նաև ՀՀ վերահսկիչ պալատի (ՎՊ) 
որոշ ուսումնասիրությունների: 

Չնայած, որ ՊՆ համակարգում ՎՊ կատարած ուսումնասիրության արդյունքները 
հասանելի չեն, այլ ոլորտների բացահայտումները փաստում են ՊՆ և նրա 
աշխատակիցների մասնակցությամբ կոռուպցիոն ռիսկերի մասին: Օրինակ` 

• անտառային վնասատուների և հիվանդությունների դեմ ավիացիոն 
եղանակով քիմիական պայքարի իրականացման նպատակով 2012 և 2013 
թվականներին ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունը «Ագրո Էյր 
Սերվիս» ՍՊԸ-ի հետ կնքել է պայմանագրեր: Սակայն, քանի որ տվյալ 
ընկերությունը չի ունեցել տեխնիկական բնութագրով պահանջվող առնվազն 
մեկ ինքնաթիռ, դելտապլան կամ ուղղաթիռ, իր հերթին, պահանջված 
ինքնաթիռի/ուղղաթիռի առկայությունն ապահովելու համար պայմանագիր է 
կնքել «Արմ Աէրո» ՓԲԸ-ի հետ:52

Ուսումնասիրությամբ պարզվել է նաև, որ «Ագրո Էյր Սերվիս» ՍՊԸ-ի տնօրենը 
ՀՀ ՊՆ աշխատակից է, իսկ ընկերության աշխատակիցների մի մասը, որոնք 
ընդունվել են աշխատանքի միայն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը 

51. «Գնումների մասին» ՀՀ 
օրենք, հոդված 22

52.«Արմ Աէրո» ՓԲԸ-ն գործում 
է ՀՀ ՊՆ համակարգում
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ծառայությունների մատուցման ժամանակահատվածի համար, հանդիսանում 
են «Արմ Աէրո» ՓԲԸ-ի աշխատակիցներ: Դեռ ավելին, «Ագրո Էյր Սերվիս» 
ՍՊԸ-ի 2012թ.-ի հասույթի 100%-ը և 2013թ.-ի հասույթի 94.65%-ը ձևավորվել 
է ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության հետ կնքված պայմանագրերից: 
Եթե նախարարությունը տվյալ պայմանագրերը կնքեր ոչ միջնորդավորված, 
այլ փաստացի ծառայություններ մատուցող կազմակերպության հետ, ապա 
կհաջողվեր տնտեսել 45,510.0 հազ. դրամ:

• 2013թ.-ին ՊՆ-ն շաքարավազ գնելու համար «Դանինի» ընկերության հետ 
կնքել է պայմանագիր` 394,838.1 հազ. դրամ արժեքով, մեկ կգ` 370 դրամ: 
«Դանինի» ընկերությունը շաքարավազ արտադրող կամ ներմուծող չի 
հանդիսանում և այն իր հերթին գնել է ներմուծող «Ալեքս Գրիգ» ՍՊԸ-ից, 
մեկ կգ` 360 դրամով: Շաքարավազը ներմուծողից գնելու դեպքում գնային 
տարբերության հաշվին կտնտեսվեր 9,781.6 հազ. դրամ:

ՊՆ կերակրի աղ գնելու համար նույն «Դանինի» ընկերության հետ կնքել է 
պայմանագիր` 30,302.4 հազ. դրամ արժեքով, մեկ կգ` 120 դրամ: «Դանինի» 
ընկերությունը կերակրի աղ արտադրող կամ ներմուծող չի հանդիսանում, և 
իր հերթին այն գնել է արտադրող` «Ավանի աղի կոմբինատ» ՓԲԸ-ից, մեկ կգ` 
114 դրամով: Արտադրողից գնում կատարելու դեպքում գնային տարբերության 
հաշվին կտնտեսվեր 1,515.1  հազ. դրամ:53

Պայմանագրային բազայի, մասնավորապես հաղթողների մասով 
տեղեկություններ հավաքագրելու նպատակով գնումների պաշտոնական կայքից 
ներբեռնվել են ՇՀ ամսական հաշվետվությունները, սակայն, մեր կարծիքով այն 
վիճակագրորեն թերի տեղեկություն է պարունակում, քանի որ, օրինակ` ԳԱԿ-ի 
կողմից կազմված ՇՀ ամսական հաշվետվություններում նշված էր միայն մեկ 
պայմանագիր (կնքված 2014թ. մարտին՝ «Պահապան» ՍՊԸ-ից ձեռք է բերվել 
հանդերձանք՝ 7.8 մլն դրամ գումարով54 (12 հատ հագուստի արժեքը)։ Մինչդեռ 
ԳԱԿ-ի տարեկան հաշվետվություններում ՇՀ-ի մասով նշվում է շուրջ 35 մլրդ 
դրամի ձեռքբերում: Այդուհանդերձ, ինչպես ցույց է տալիս ԹԻՀԿ գնումների 
ընդհանուր համակարգի մոնիտորինգը, տվյալ խնդիրը համակարգային է և առկա 
է նաև այլ գերատեսչությունների պարագայում:

Առանձնակի ռիսկային են թվում «Ռիմկ-Ավտո» ՍՊԸ-ի հետ ձեռքբերումները, 
որոնք կազմում են կլոր գումարներ և, չնայած դրանք իրականացվել են ՇՀ-
ով, դրանց, ըստ հաշվետվությունների, հայտ է ներկայացրել միայն տվյալ 
ընկերությունը: Միաժամանակ, խնդրահարույց է այն, որ ՇՀ հիման վրա 
կատարված գնումների մասին հաշվետվություններում բացակայում է այս 
ընկերության հետ 2015թ. ապրիլին կնքված պայմանագրի մասին տեղեկությունը:55 
2013 և 2015թթ. շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու 
ընթացակարգով կնքված պայմանագրերի մասին  հայտարարությունները 
(հաշվետվությունները) ներկայացված են Հավելված 6-ում: 

53. 2013թ ՎՊ 
հաշվետվություն, էջ 7

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ 
ԳՆՈՒՄՆԵՐ

54. Հարկ է նշել, որ այս 
ընկերության ռիսկային 

լինելու մասին առկա են որոշ 
հրապարակումներ՝ http://
hetq.am/arm/news/55493/
datavori-dster-ynkerutyu-

ny-datakhazneri-hamazgesti-ma-
takarar.html

55. gnumner.am/am/catego-
ry/351/1.html, տես 2015թ 
ապրիլի հաշվետվություն

http://hetq.am/arm/news/55493/datavori-dster-ynkerutyuny-datakhazneri-hamazgesti-matakarar.html
http://hetq.am/arm/news/55493/datavori-dster-ynkerutyuny-datakhazneri-hamazgesti-matakarar.html
http://hetq.am/arm/news/55493/datavori-dster-ynkerutyuny-datakhazneri-hamazgesti-matakarar.html
http://hetq.am/arm/news/55493/datavori-dster-ynkerutyuny-datakhazneri-hamazgesti-matakarar.html
http://hetq.am/arm/news/55493/datavori-dster-ynkerutyuny-datakhazneri-hamazgesti-matakarar.html
http://gnumner.am/am/category/351/1.html
http://gnumner.am/am/category/351/1.html
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2015թ. հուլիսին ՊՆ ապրանքների գծով կնքել է 11 ՇՀ, որի արդյունքում 
գեներացրել է շուրջ 105 մլն դրամի պարտավորություն։ Այս պարտավորության 
շուրջ 66%-ը (69 մլն դրամ) բաժին է ընկնում «Իմպերիալ Տուր» ՍՊԸ-ին։ 
Հարկ է նշել, որ չնայած «Իմպերիալ Տուր» ՍՊԸ-ն գրանցված է որպես 
շինարարական ընկերություն,56 սակայն նրա հետ կնքվել են համակարգչային 
և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի ձեռքբերման 
պայմանագրեր, ինչն որոշակիորեն ազդակներ է հաղորդում միջնորդավորված 
գնումների մասին։ Այդ կասկածներն ավելի են խորանում, քանի որ «Իմպերիալ 
Տուր» ՍՊԸ-ն եղել է միակ մասնակիցը։ Նմանատիպ խնդիրներ են նկատվում 
էլեկտրատեխնիկայի, ռադիոտեխնիկայի և կենցաղային սարքավորումների ձեռք 
բերման առումով, որոնց մասով հաղթող է ճանաչվել «Մաքսիմ» ՍՊԸ-ն, որոշ 
մրցույթներում լինելով թե միակ մասնակից, թե ավելի ցածր գին առաջարկելով 
շուկայում բավական երկար տարիների փորձ ունեցող մրցակիցներից («Արայ» 
ՍՊԸ և այլն)։ 

Մեր կողմից գնումների պաշտոնական կայքում տեղադրված փակ գաղտնի 
պայմանագրերի ուսումնասիրության հիման վրա փորձ է կատարվել ներկայացնել 
այն ընկերությունների ցանկը, որոնց հետ ՊՆ-ն պետական ծառայողական կամ 
բանկային գաղտնիք պարունակող փակ շրջանակային համաձայնագրեր է կնքել։ 
2014թ. փակ շրջանակային գնումների մասնակից ընկերությունների ցանկը 
տրված է Հավելված 4-ում:

Մի կողմից ողջունելի է, որ պետությունը հասանելի է դարձնում գաղտնի 
փակ շրջանակային ձեռքբերումների շրջանակում պայմանագրեր կնքած 
մասնակիցների անվանումները, սակայն մյուս կողմից, հարկ է նշել, որ 
միայն անվանումների առկայությունը բովանդակային առումով որևէ 
տեղեկություն չի տալիս։ Հավելյալ տեղեկություններ պայմանագրերի քանակի 
կամ ընդհանուր գումարի մասին բացակայում են, մինչդեռ ագրեգացված 
տվյալների հրապարակումը այն մասին, որ օրինակ՝  X մասնակցից փակ 
շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնվել է Y դրամի արտադրանք, որևէ 
հակասություն չունի օրենսդրության սահմանափակումների հետ: Ավելին, ՊՆ-
ում բարեվարքության կանոնների ներդրումը ենթադրում է նաև պրոակտիվ 
գործունեություն ողջամիտ թափանցիկության համատեքստում:

Ինչպես երևում է փակ շրջանակային գնումներին մասնակցող ընկերությունների 
ցանկից, կան մի շարք ընկերություններ, որոնք ունիվերսալ են, օրինակ՝ 
«Ավանգարդ» ՍՊԸ  գործունեություն է ծավալում 11 ուղղություններում 
(հացաթխում, լվացք, սննդամթերք, շինանյութեր, տնտեսական, սանհիգենիկ 
և լվացքի միջոցեր, Էլեկտրոտեխնիկայի, ռադիոտեխնիկայի և կենցաղային 
սարքավորումներ, ավտոմեքենաների ձեռքբերում, սպառազինության 
օժանդակ ապրանքանյութական միջոցներ, հանդերձանքի ձեռքբերում, 
ավտոպահեստամասեր, լվացքի և մաքրման ծառայություններ): Հարկ է նկատել, 
որ  բազմապրոֆիլ ընկերությունների առկայությունը սովորաբար վկայում է 
միջնորդավորված ձեռքբերումների իրականացման մասին։57

ՓԱԿ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐ

56. www.construction.am/arm/
page.php?id=1427 

57. Որոշ ապրանքների 
գնման պայմանագրերը չեն 

կնքվում տվյալ ապրանքն  
արտադրող կամ ներմուծող 

կազմակերպության հետ: 
Արդյունքում առաջանում է 

միջնորդավորված գնում:

http://www.construction.am/arm/page.php?id=1427
http://www.construction.am/arm/page.php?id=1427
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Պաշտպանության գնումներ

Նշված հիմնախնդրի առկայությունը որոշակիորեն հաստատվում է նաև 
Վերահսկիչ պալատի կողմից: Մասնավորապես, նկատվել է, որ կան դեպքեր 
երբ տվյալ ապրանք ներմուծողը կամ արտադրողը արհեստական բարձր 
գների առաջարկով մասնակցում է համապատասխան մրցույթին և չի հաղթում: 
Փոխարենը, հաղթող է ճանաչվում որևէ միջնորդ կազմակերպություն, որը 
հետագայում այդ ապրանքը ձեռք է բերում այդ նույն ներմուծողից կամ 
արտադրողից, և հետագայում մատակարարում համապատասխան պետական 
կազմակերպությանը: Որոշ միջնորդ կազմակերպություններ նույնիսկ այնքան 
են «մասնագիտացել» պետական գնումներում, որ մասնակցում և հաղթում 
են միմյանցից բացարձակապես տարբերվող ոլորտներում կազմակերպվող 
մրցույթներում: Մատակարարում են միմյանցից ծայրահեղ տարբերվող 
ապրանքատեսակներ, ինչը հանգեցնում է ձեռքբերվող ապրանքի ավելորդ 
թանկացմանն ու պետական ծախսերի ցածր արդյունավետությանը:58

Բացի այդ լրջագույն հարցեր է առաջացնում փակ շրջանակային գնումներով 
ձեռքբերվող ապրանքների անհիմն կերպով ընդլայնված ծավալը: 
Մասնավորապես, անհասկանալի է, թե ինչու է ՊՆ ավտոմեքենաների 
ձեռքբերումն իրականացվում փակ շրջանակային համաձայնագրով:59

58. ՀՀ վերահսկիչ պալատի 
2013թ. հաշվետվություն: Տես 
ՎՊ 2013թ. հաշվետվություն, 

էջ 7
  

59. gnumner.am/am/catego-
ry/439/1.html 

http://gnumner.am/am/category/439/1.html
http://gnumner.am/am/category/439/1.html
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Պաշտպանության գնումների 
թափանցիկություն

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ 
ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅՈՒՆ
Չնայած այն հանգամանքին, որ էլեկտրոնային եղանակով գնումներ կատարելու 
համար ներդրված համակարգը դեռևս լիարժեք չի ապահովում գործընթացի 
անխափան իրականացումը և ունի բազում թերություններ, ՊՆ-ն այդ համակարգի 
հիմնական օգտագործողներից մեկն է, ինչն, անշուշտ, դրական երևույթ է։ 
Այդուհանդերձ, ՊՆ գնումների գործընթացներում կան թափանցիկության 
հետ կապված լուրջ խնդիրներ, որոնք խոչընդոտ են հանդիսանում հանրային 
հաշվետվողականության համար:

2015թ. դրությամբ ՀՀ ՊՆ կայքէջում, ինչպես նաև 2016-2018թթ. միջնաժամկետ 
ծախսային ծրագրում ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների 
գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվությունը բացակայել է (18.1.1 հույժ 
գաղտնի):60  

ՊՆ պաշտոնական կայքում բացակայում են գնումներին առնչվող 
տեղեկությունները, մինչդեռ կայքի նախկին տարբերակում կար ինչպես 
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքը, այնպես էլ գնումների որոշ հայտարարություններ։ 
Այսպիսով, պետք է արձանագրել, որ գնումների տեղեկատվության առումով 
նույնիսկ նախկին կայքի համեմատ տեղի է ունեցել թափանցիկության անկում։

Գնումների գործընթացում առկա խնդիրների մասին հնարավոր է տեղեկանալ 
միայն կազմակերպությունների «սև ցուցակից» կամ բողոքարկման գործընթացից, 
այսինքն, միայն այն դեպքերում, երբ պայմանագրային պարտավորությունների 
կատարման առումով առկա է խնդիր կամ դրա վերաբերյալ կողմերի միջև կա վեճ:

Նույնիսկ ոչ գաղտնի գնումների մասին առկա չէ բավարար տեղեկատվություն: 
Այսպես, պետական բյուջեի նախագծում չկան տեղեկություններ ՊՆ 
ավտոմեքենաների թվաքանակի մասին, չնայած որ այլ նախարարությունները 
նման տեղեկատվություն ներկայացնում են: Այդ տվյալները առկա չեն 
նաև տարեկան հաշվետվություններում: Մինչդեռ, միևնույն ժամանակ, ՀՀ 
կառավարության որոշման համաձայն ՊՆ-ն ունի 160 մեքենա:61 

Չնայած բավականին փակ տեղեկատվությանը, ՊՆ գնումների մասով ԶԼՄ-ում 
պարբերաբար բարձրաձայնվում են հիմնախնդիրներ, ընդհուպ մինչև կոռուպցիոն 
գործարքնե62, ինչը լուրջ մտահոգությունների տեղիք է տալիս: 

60. www.gov.am/files/docs/1603.
pdf, էջ 592

  

61. ՀՀ կառավարության 2005թ. 
փետրվարի 17-ի «Հայաստանի 
Հանրապետության պետական 

մարմինների ծառայողական 
ավտոմեքենաների 

հատկացման, շահագործման և 
սպասարկման մասին» N 194-Ն 

որոշում

62. www.aravot.
am/2015/11/14/628553/

www.gov.am/files/docs/1603.pdf
www.gov.am/files/docs/1603.pdf
www.aravot.am
www.aravot.am
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 Գնման կարողություններ

ԳՆՄԱՆ 
ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Գնումների ուսումնասիրության շրջանակում գնահատվել է նաև գնումների 
կարողությունները, ինչի համար անուղղակի ցուցանիշներ են ծառայել գնման 
հայտարարությունների որակը և գնումներ իրականացնող մարմի որոշումների 
նկատմամբ բողոքարկումների և բավարարված բողոքների թիվը:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐԱԿ
2014թ.-ին ԳԱԿ-ի կողմից հայտարարությունների մոնիտորինգի ընթացքում 
ընտրանքի մեջ հայտնված ՊՆ հայտարարություններից 10-ը (ընդհանուր 
94-ի մեջ) ստացել են դրական եզրակացություն, իսկ 6-ը (ընդհանուր 27-ի 
մեջ)՝ բացասական: Այսինքն, բացասական եզրակացություն է ստացել 
ուսումնասիրության ենթարկված հայտարարությունների 37%-ը, որը զգալիորեն 
մեծ թիվ է: 2014թ.-ին ԳԱԿ-ի կողմից տրված բացասական եզրակացությունները 
ներկայացված են Հավելված 5-ում:

2015թ.-ին ԳԱԿ-ի կողմից ուսումնասիրված ՊՆ հայտարարություններից 
դրական եզրակացություն է ստացել 22-ը (ընդհանուր 249-ի մեջ) և բացասական 
եզրակացություն՝ 10-ը (ընդհանուր 122-ի մեջ): Այսինքն, ՊՆ ուսումնասիրված 
32 հայտարարություններից 32%-ի վերաբերյալ ԳԱԿ-ի եզրակացությունը եղել է 
բացասական: 

Վերոնշյալը, ակնհայտորեն վկայում է գնումների ոլորտում ցածր 
կարողությունների մասին: 

ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ԴԻՆԱՄԻԿԱ
Ինչպես ցույց են տվել ԹԻՀԿ գնումների համակարգի մոնիտորինգի 
արդյունքները, նույնիսկ այն դեպքում, երբ գնումների գործընթացում խախտվում 
են մասնակիցների իրավունքները, վերջիններս հաճախ խուսափում են 
բողոքարկելուց՝ հասկանալով, որ հետագայում աշխատանքի ընթացքում կարող 
են որոշակի խնդիրներ ստեղծվել և նրանք դառնան անցանկալի հաղթող/
գործընկեր։63 

Այնուհանդերձ ՊՆ-ն հանդիսանում է այն կառավարման մարմինը, ում 
գործողությունները առավել հաճախակի են բողոքարկվում։ 

Ընդհանուր առմամբ 2014թ. ընթացքում ՊՆ որոշումների դեմ Գնումների 
բողոքարկման խորհուրդը ստացել է 7 դիմում՝ 2013թ. 13-ի դիմաց։ ՊՆ 
կազմակերպած  ընթացակարգերի նկատմամբ ներկայացված բողոքները կազմել 
են բողոքարկման խորհրդի ստացած դիմումների 14.6%, նախորդ տարվա 26.5% 
դիմաց։ Դրանք վերաբերել են շինանյութերի, դեղորայքի, համակարգչային 

63. http://armtimes.com/hy/
read/76607

http://armtimes.com/hy/read/76607
http://armtimes.com/hy/read/76607
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և պատճենահանման սարքավորումների, օժանդակ նյութերի, կենցաղային 
սարքավորումների և ավիավառելիքի ձեռքբերման համար հայտարարված 
ընթացակարգերին։  

Գնումների գործընթացների կազմակերպման շուրջ անհամաձայնությունների 
հետ կապված ՀՀ ՊՆ դեմ ներկայացված բողոքների կեսից ավելին (7-ից 4-ը) 
բավարարվել է։ Դրանք եղել են շինանյութերի, համակարգչային տեխնիկայի 
և ավիավառելիքի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ընթացակարգերի 
վերաբերյալ։ Մյուս երեք բողոքները, որոնք ներկայացրել են «Նաիրի Թորոսյան» 
ԱՁ-ն (շինարարության համար հայտարարված ընթացակարգ), «Ալֆա 
Ֆարմ» ՓԲԸ-ն (դեղորայքի ձեռքբերում) և «Քամ են Գո» ՍՊԸ-ն (կենցաղային 
սարքավորումների ձեռքբերում) մերժվել է։ 

2015թ.-ին ՊՆ-ի մասով ներկայացվել է  7 բողոք, որը կազմել է ընդհանուր 
բողոքների 14%-ը (ընդհանուր՝ 50 բողոք): Բերված բողոքներից բավարարվել է 
միայն 1-ը (14,2%), որն առնչվել է ՀՀ ֆինանսների նախարարությունից հարկային 
պարտավորությունների վերաբերյալ ստացված եզրակացությանը (մասնակիցն 
ունեցել է ժամկետանց հարկային պարտավորություն):
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Եզրակացություն

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
Ամփոփելով հետազոտության արդյունքները՝ կարելի է հանգել հետևյալ 
եզրահանգումներին.

• Հայաստանում առկա են գնումները կարգավորող օրենսդրության  բացեր, 
ինչը  նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում  կոռուպցիոն ռիսկերի և   
անարդյունավետ ծախսերի համար:

• Պաշտպանության ոլորտի գնումների գործընթացներն ուղեկցվում են 
կամայականությունների բազմաթիվ դրսևորումներով, ինչպիսիք են, 
մասնավորապես, գնումների եղանակի ոչ  ճիշտ ընտրությունը, որոշ 
ընկերություններին նկատմամբ բարեհաճ վերաբերմունքը, օրենքի 
պահանջների չկատարումը և այլն:

• Պաշտպանության ոլորտի գնումները հաճախ անհիմն համարվում են 
պետական գաղտնիք պարունակող և իրականացվում ոչ թափանցիկ 
գործընթացներով՝ դրանք  հեռու պահելով  հասարակական 
վերահսկողությունից:

• Գնումների գործընթացներում բացահայտված թերությունները որոշ 
չափով հարցականի տակ են դնում գնումների համար պատասխանատու 
պաշտոնատար անձանց համապատասխան կարողությունները: 
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ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Ամփոփելով հետազոտության արդյունքները և վերլուծությունները՝ 
ներկայացվում են հետևյալ ընդհանուր բնույթի և պաշտպանության ոլորտին 
առնչվող առաջարկությունները, որոնք միտված են հանրային ֆինանսների 
արդյունավետության և թափանցիկության բարձրացմանը:

Ընդհանուր բնույթի առաջարկություններ

•  «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի, 4-րդ մասի 1-ին կետի 
հմաձայն՝ ՀՀ կառավարության որոշմամբ  հաստատել Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքից դուրս գնումների կատարման կարգը՝ 
հնարավորություն ընձեռելով հանրային կազմակերպություններին իրենց 
հիմնական գնումները կատարել  ապրանքահումքային բորսաներից և 
ցուցահանդեսներից:

• Գնումների գործընթացներում ներդնել օրինավորության մեխանիզմներ, 
ինչպես օրինակ՝  խոշոր խաղացողներին ներկայացնել հակակոռուպցիոն 
ծրագրեր ունենալու պահանջ կամ կիրառել ԹԻ «օրինավորության 
համաձայնագրերի» (integrity pacts) փորձը,64 որը կառավարության 
և ընկերությունների միջև կնքվող համաձայնագիր է առ այն, որ  
վերջիններս պարտավորվում են ձեռնպահ մնալ կաշառքից, գաղտնի 
համաձայնություններից և կոռուպցիոն  այլ դրսևորումներից, 

• Շարունակել ձեռնարկել քայլեր՝ զարգացնելու գնումների պատասխանատու 
պաշտոնյաների կարողությունները և հընթացս իրականացնել 
արդյունավետության գնահատումներ և կատարելագործել դասընթացները:

Պաշտպանության ոլորտի գնումների արդյունավետությունը խթանող 
միջոցառումներ

• Օրենսդրությամբ ՀՀ պաշտպանության նախարարին իրավունք վերապահել 
իրավական ակտով սահմանել պաշտպանության ոլորտի լրացուցիչ «սև 
ցուցակ»՝ բացառելով գնումները նաև Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ 
միջազգային կազմակերպության կողմից ռիսկային գնահատվող 
մատակարարներից:65

• Արգելել մեկ անձից գնումները ՊՆ-ի բարձրաստիճան պաշտոնատար 
անձնանց և  նրանց  փոխկապակցված անձանց ընկերություններից կամ 
ՊՆ ենթակայության կազմակերպություններից, բացի դրանց կոնկրետ 
մասնագիտացման առարկային առնչվող գնումներից:

• Վերանայել պաշտպանության ոլորտի գնումների առկա պրակտիկան և դրա 
նպատակահարմարությունը, մասնավորապես՝ բացառել

o որոշ ապրանքների (օրինակ` ավտոմեքենաներ, սննդամթերք, դեղորայք և 
այլն) գնումները փակ շրջանակային համաձայնագրերով.

o միջնորդավորված գնումները բազմապրոֆիլ ապրանքներ/
ծառայություններ մատուցող ընկերություններից:

64. Առավել մանրամասն տես 
ԹԻ փորձը

65. http://companies.defencein-
dex.org/docs/Methodology%20

-%202015%20Defence%20Com-
panies%20Anti-Corruption%20

Index.pdf 
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o սահմանափակել ոչ մրցակցային հիմունքներով (մեկ անձից) գնումների 
իրականացումը և երաշխավորել դրանց պատշաճ հիմնավորումը: 

Պաշտպանության ոլորտի գնումների թափանցիկությունն ավելացնող 
միջոցառումներ

• Հստակեցնել ՀՀ պաշտպանության նախարարի «ՀՀ ՊՆ համակարգի 
գաղտնագրման ենթակա տեղեկությունների  ընդլայնված գերատեսչական 
ցանկը հաստատելու մասին» թիվ 9-Ն հրամանով սահմանված գաղտնի 
տեղեկատվության շրջանակը և սահմանափակել միայն սպառազինությանն ու 
ազգային անվտանգությանն առնչվող հարցերով: 

• ԳԱԿ-ի կողմից հրապարակվող գնումների տարեկան հաշվետվությունում 
ընդլայնել խոշորացված տեսքով ներկայացվող ապրանքատեսակների 
գնումների վերաբերյալ տվյալների շրջանակը (օրինակ՝ ի լրումն վառելիքի և 
սննդամթերքի):

• ՊՆ կայքում ՝ տեղադրել օրենսդրությամբ գաղտնիք չհամարվող գնումներին 
առնչվող տեղեկությունները, ՊՆ կողմից իրականացվող քաղաքականության 
միջոցառումների ծրագրային դասակարգում և/կամ ծրագրերի իրականացումը 
բնութագրող արդյունքային  ցուցանիշներ, ՊՆ աշխատողների/հաստիքների 
մասին տեղեկությունները, գնումների հայտարարությունները, հաղթողների 
հետ կնքվող պայմանագրերի ընդհանուր քանակն ու գումարները, 
պայմանագրային պարտավորությունների կատարման մասին տվյալները, 
տարեկան հաշվետվությունը (ոչ գաղտնի մանրամասն և գաղտնի 
խոշորացված թվերով) և այլն:

• ՖՆ կայքում տեղադրել ՊՆ կողմից իրականացվող քաղաքականության 
միջոցառումների ծրագրային դասակարգումը և/կամ ծրագրերի իրականացումը  
բնութագրող արդյունքային  ցուցանիշներ, ՊՆ աշխատողների/հաստիքների 
մասին տեղեկություն (բյուջետային ուղերձին կից): 

• Գնումների պաշտոնական կայքում լրացնել պաշտպանության ոլորտին 
առնչվող բաժինները՝ տեղադրելով օրենսդրությամբ գաղտնիք չհամարվող 
տեղեկատվությունը, ինչպիսին է միջնաժամկետ ծախսային ծրագրում ՀՀ 
պաշտպանության նախարարության կարիքների գնահատման վերաբերյալ 
տեղեկատվությունը:

• ՀՀ կառավարության կայքէջում հրապարակել մեկ անձից իրականացվող 
բոլոր ոչ գաղտնի պայմանագրերը:

• Միջոցներ ձեռնարկել իրենց բնույթով ոչ գաղտնի գնումները 
ապագաղտնիացնելու ուղղությամբ:

• Շրջանակային համաձայնագրերի շրջանակներում հրապարակել ոչ միայն 
ձեռքբերումների մասնակիցների անվանացանկը, բայց նաև խոշորացված 
տեսքով ներկայացնել գնման առարկաների քանակը և գումարն՝ ըստ 
հաղթողների։

• Հրապարակել պաշտպանության ոլորտին առնչվող ՎՊ հաշվետվությունները:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1.  
ԹԻՀԿ և ՊՆ նամակագրությունը
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. ՀՀ 2014թ. պետական 
բյուջեում ռազմական կարիքների գծով 
որոշ ծախսերի նկարագրությունը67 

Ծախսերի 
ուղղությունը

Ընդամենը ոչ 
ֆինանսական 
ակտիվների 
գծով 
ծախսեր, մլն 
դրամ

այդ թվում՝
Շենքերի և 
շինություն-
ների 
շինարարու-
թյուն մլն 
դրամ

Շենքերի և 
շինություն-
ների 
կապիտալ 
վերա-
նորոգում, մլն 
դրամ

Նախագծա-
հետազոտական, 
գեոդեզիա-
քարտեզա-
գրական 
աշխատանքներ, 
մլն դրամ

Ոչ ֆինան-
սական 
ակտիվների 
գծով այլ 
ծախսեր, մլն 
դրամ

ՀՀ ՊՆ 24568 21255 415 0 2898
այդ թվում՝ 
ռազմական 
կարիքների 
բավարարում

24183 21255 415 0 2513

Որից`
Ագարակում 
բնակելի շենքի 
կառուցում

15 15

Ագարակում 
բնակելի շենքի 
կառուցման 
լրացուցիչ 
աշխատանքներ

8 8

Մեհրաբում 
բնակելի շենքի 
կառուցման 
լրացուցիչ 
աշխատանքներ

13 13

Բնակելի շենքերի 
կառուցման 
աշխատանքների 
տեխնիկական 
հսկողություն

0.2 0.2

Բնակելի շենքերի 
կառուցման 
լրացուցիչ 
աշխատանքների 
տեխնիկական 
հսկողություն

0.3 0.3
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Բնակելի շենքերի 
կառուցման 
աշխատանքների 
հեղինակային 
հսկողություն

0.1 0.1

Վ.Սարգսյանի 
անվան 
ռազմական 
ինստիտուտում 
ուսումնական 
ակադեմիայի 
մասնաշենքի 
կառուցում

290 290

Վ.Սարգսյանի 
անվան 
ռազմական 
ինստիտուտում 
ուսումնական 
ակադեմիայի 
մասնաշենքի 
կառուցման 
լրացուցիչ 
աշխատանքներ

60 60

Ոչ բնակելի 
շենքերի 
կառուցման 
աշխատանքների 
տեխնիկական 
հսկողություն

4 4

Ոչ բնակելի 
շենքերի 
կառուցման 
լրացուցիչ 
աշխատանքների 
տեխնիկական 
հսկողություն

1 1

Ոչ բնակելի 
շենքերի 
կառուցման 
աշխատանքների 
հեղինակային 
հսկողություն

2 2

Վանաձորում 
բնակելի շենքի 
վերանորոգում

142 142

<054E>.<054D><0561><0580><0563><057D><0575><0561><0576><056B>
<054E>.<054D><0561><0580><0563><057D><0575><0561><0576><056B>
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Վանաձորում 
բնակելի շենքի 
վերանորոգման 
լրացուցիչ 
աշխատանքներ

33 33

Չոբանքարայում 
բնակելի շենքի 
վերանորոգում

109 109

Չոբանքարայում 
բնակելի շենքի 
վերանորոգման 
լրացուցիչ 
աշխատանքներ

70 70

Արարատում 
հանրակացարանի 
վերանորոգման 
լրացուցիչ 
աշխատանքներ

8 8

Բնակելի շենքերի 
կապիտալ 
վերանորոգման 
աշխատանքների 
տեխնիկական 
հսկողություն

4 4

Բնակելի շենքերի 
կապիտալ 
վերանորոգման 
լրացուցիչ 
աշխատանքների 
տեխնիկական 
հսկողություն

1.5 1.5

Բնակելի շենքերի 
կապիտալ 
վերանորոգման 
աշխատանքների 
հեղինակային 
հսկողություն

1.5 1.5

Զորակոչային 
և նախազորա-
կոչային տարիքի 
անձանց փորձա-
քննության և 
բժշկական 
օգնության 
ծառայություններ

385 385

Ընդամենը 1147
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3. 2015թ. մեկ անձից 
գնումները68
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Հավելված 4. 2016թ. հունվարի 
դրությամբ փակ գաղտնի  
պայմանագրեր կնքած ընկերությունները

Ընկերության անվանումը Պայմանագրի ուղղությունը

«Արցախ կաթ» ՓԲԸ Սննդամթերք

«Հադրութի Ալրաղաց» ՍՊԸ Հացաթխում

«Ավանգարդ» ՍՊԸ (11) Հացաթխում
Լվացք
Սննդամթերք
Շինանյութեր
Տնտեսական, սանհիգենիկ և լվացքի 
միջոցեր
Էլեկտրոտեխնիկայի, ռադիոտեխնիկայի 
և կենցաղային սարքավորումներ
Ավտոմեքենաների ձեռքբերում
Սպառազինության օժանդակ 
ապրանքանյութական միջոցներ
Հանդերձանքի ձեռքբերում
Ավտոպահեստամասեր
Լվացքի և մաքրման ծառայություններ

«Մագիա» ՓԲԸ Հացաթխում
Սննդամթերք

«Կառավայ» ՍՊԸ Հացաթխում

«Սիփան» ՍՊԸ Հացաթխում
Սննդամթերք

«Արցախ Կարի-Կոշիկի 
Արտադրական Միավորում» ՓԲԸ

Լվացք

«Էրիզ» ՍՊԸ Սննդամթերք
Սպառազինության օժանդակ 
ապրանքանյութական Միջոցներ

Ա/Ձ Հրայր Մանուկյան Սննդամթերք

«Ռեալ Բուսինեսս» ՍՊԸ Շինանյութեր
Տնտեսական, սանհիգենիկ և լվացքի 
միջոցեր
Էլեկտրոտեխնիկայի, ռադիոտեխնիկայի 
և կենցաղային սարքավորումներ
Քիմիական նյութեր
Սպառազինության օժանդակ 
ապրանքանյութական միջոցներ
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Ա/Ձ Արման Համբարձումյան Սննդամթերք

«Նարնիկ» ՍՊԸ Շինանյութեր
Տնտեսական, սանհիգենիկ և լվացքի 
միջոցեր
Էլեկտրոտեխնիկայի, ռադիոտեխնիկայի 
և կենցաղային սարքավորումներ
Քիմիական նյութեր

«Տոպազ-95» ՍՊԸ Էլեկտրոտեխնիկայի, ռադիոտեխնիկայի 
և կենցաղային սարքավորումներ

«Օսկոր էլեկտրոնիքս» ՍՊԸ Էլեկտրոտեխնիկայի, ռադիոտեխնիկայի 
և կենցաղային սարքավորումներ

«Գալ պրովայդեր» ՍՊԸ Սպառազինության օժանդակ 
ապրանքանյութական միջոցներ

«ԼՈՒ-ԼԻ-ԼՈՒ» ՍՊԸ Սպառազինության օժանդակ 
ապրանքանյութական միջոցներ

«Ալելի» ՍՊԸ Սպառազինության օժանդակ 
ապրանքանյութական միջոցներ

«Պեգաս» ՍՊԸ Սպառազինության օժանդակ 
ապրանքանյութական միջոցներ

«ՍՎԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ Սպառազինության օժանդակ 
ապրանքանյութական միջոցներ

«ՆԱՆՈ ՏԵՔ» ՍՊԸ Սպառազինության օժանդակ 
ապրանքանյութական միջոցներ

«ԷՅԷՄՍԻ Քոնսթրակշն» ՍՊԸ Սպառազինության օժանդակ 
ապրանքանյութական միջոցներ

Ա/Ձ Մարնե Այվազյան Սպառազինության օժանդակ 
ապրանքանյութական միջոցներ

Ա/Ձ Հայկ  Մարտիրոսյան Սպառազինության օժանդակ 
ապրանքանյութական միջոցներ

Ա/Ձ Հայկ  Հակոբյան Սպառազինության օժանդակ 
ապրանքանյութական միջոցներ
Շինանյութեր

«Վարբադ» ՍՊԸ Սպառազինության օժանդակ 
ապրանքանյութական միջոցներ
Շինանյութեր
Էլեկտրոտեխնիկայի, ռադիոտեխնիկայի 
և կենցաղային սարքավորումներ
Քիմիական նյութեր

«Վեկար» ՍՊԸ Ավտոմեքենաների ձեռքբերում
«Կարկոմավտո» ՍՊԸ Ավտոմեքենաների ձեռքբերում
«ՏՈՅՈՏԱ ԵՐԵՎԱՆ» ՍՊԸ Ավտոմեքենաների ձեռքբերում
«Պոբեդա» ՍՊԸ Սննդամթերք
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«Օազիս Կոմպյուտեր» ՍՊԸ Էլեկտրոտեխնիկայի, ռադիոտեխնիկայի 
և կենցաղային սարքավորումներ
Շինանյութեր

«Մելնիցա» ՍՊԸ Սննդամթերք

«Էլիտ Գրուպ» ՍՊԸ Սննդամթերք

«Մասիսի Գարուն Կարի Ֆաբրիկա» 
ՍՊԸ

Հանդերձանքի ձեռքբերում

Ա/Ձ Վովա Խաչատրյան Սննդամթերք

«Գառնի Գրուպ» ՓԲԸ Սննդամթերք

«Էռմի» ՓԲԸ Սննդամթերք

«Մաժէվ» ՍՊԸ Շինանյութեր
Տնտեսական, սանհիգենիկ և լվացքի 
միջոցեր
Էլեկտրոտեխնիկայի, ռադիոտեխնիկայի 
և կենցաղային սարքավորումներ
Քիմիական նյութեր
Սպառազինության օժանդակ 
ապրանքանյութական միջոցներ

«Սևան» ՍՊԸ Սննդամթերք

«Երվադա» ՍՊԸ Վառելիք
Շինանյութեր
Տնտեսական, սանհիգենիկ և լվացքի 
միջոցեր
Էլեկտրոտեխնիկայի, ռադիոտեխնիկայի 
և կենցաղային սարքավորումներ
Սպառազինության օժանդակ 
ապրանքանյութական միջոցներ

«Էրոդավ» ՍՊԸ Էլեկտրոտեխնիկայի, ռադիոտեխնիկայի 
և կենցաղային սարքավորումներ

Շինանյութեր

Ֆ/Ա Էդվարդ Նալբանդյան Սննդամթերք

Ֆ/Ա Լազր Նալբանդյան Սննդամթերք

Ֆ/Ա Սևակ Ասատրյան Սննդամթերք

Ֆ/Ա Նարեկ Մելիք-Թանգյան Սննդամթերք

«Լավ Ընկեր» ՍՊԸ Սպառազինության օժանդակ 
ապրանքանյութական միջոցներ

«Արպանիվ» ՍՊԸ Ավտոպահեստամասեր

«Էս Էմ Ֆոքս» ՍՊԸ Էլեկտրոտեխնիկայի, ռադիոտեխնիկայի 
և կենցաղային սարքավորումներ
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«Հենրի ռադիո» ՍՊԸ Էլեկտրոտեխնիկայի, ռադիոտեխնիկայի 
և կենցաղային սարքավորումներ

«Էլկոմպ» ՍՊԸ Էլեկտրոտեխնիկայի, ռադիոտեխնիկայի 
և կենցաղային սարքավորումներ

«Էտալոն-Լ» ՍՊԸ Էլեկտրոտեխնիկայի, ռադիոտեխնիկայի 
և կենցաղային սարքավորումներ

«Գորիսի ԱՆԳ» ԲԲԸ Սպառազինության օժանդակ 
ապրանքանյութական միջոցներ

«Յունիքոմփ» ՓԲԸ Էլեկտրոտեխնիկայի, ռադիոտեխնիկայի 
և կենցաղային սարքավորումներ

Ա/Ձ Տիգրան Սամվելյան Արմենակի Էլեկտրոտեխնիկայի, ռադիոտեխնիկայի 
և կենցաղային սարքավորումներ

«Բոնուս Առևտրի Կենտրոն» ՍՊԸ Սննդամթերք

«Գրիման» ՍՊԸ Էլեկտրոտեխնիկայի, ռադիոտեխնիկայի 
և կենցաղային սարքավորումներ

Ֆ/Ա Ա. Սուքիասյան Տրանսպորտային փոխադրման 
ծառայություններ

Ֆ/Ա Ա. Գրիգորյան Տրանսպորտային փոխադրման 
ծառայություններ

«Լիլիթ-Մարիամ» ՍՊԸ Տրանսպորտային փոխադրման 
ծառայություններ

«Կարեն» ՍՊԸ Տրանսպորտային փոխադրման 
ծառայություններ

Ֆ/Ա Գ. Ստեփանյան Տրանսպորտային փոխադրման 
ծառայություններ

Ֆ/Ա Ա. Պողոսյան Տրանսպորտային փոխադրման 
ծառայություններ

Ֆ/Ա Կ. Հովհաննիսյան Տրանսպորտային փոխադրման 
ծառայություններ

Ֆ/Ա Ա. Անտոնյան Տրանսպորտային փոխադրման 
ծառայություններ

Ֆ/Ա Ա. Պողոսյան Տրանսպորտային փոխադրման 
ծառայություններ

«Գավառտրանս» ՍՊԸ Տրանսպորտային փոխադրման 
ծառայություններ

«Եղեգնաձորի ՎԱՄ» ՍՊԸ Տրանսպորտային փոխադրման 
ծառայություններ

Ֆ/Ա Վ. Թամրազյան Տրանսպորտային փոխադրման 
ծառայություններ

Ա/Ձ Է. Մարկարյան Տրանսպորտային փոխադրման 
ծառայություններ

«Կապանի ԲՈՒԱՏ» ՓԲԸ Տրանսպորտային փոխադրման 
ծառայություններ
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Ֆ/Ա Ա. Խառատյան Տրանսպորտային փոխադրման 
ծառայություններ

«Մարտունու ԲՈՒԱՏ» ԲԲԸ Տրանսպորտային փոխադրման 
ծառայություններ

«Մեղրու ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ Տրանսպորտային փոխադրման 
ծառայություններ

Ֆ/Ա Ա. Խաչիկյան Տրանսպորտային փոխադրման 
ծառայություններ

Ֆ/Ա Հ. Ալեքսանյան Տրանսպորտային փոխադրման 
ծառայություններ

Ֆ/Ա Ս. Բաբայան Տրանսպորտային փոխադրման 
ծառայություններ

Ֆ/Ա Դ. Ղուկասյան Տրանսպորտային փոխադրման 
ծառայություններ

Ֆ/Ա Ռ. Միքայելյան Տրանսպորտային փոխադրման 
ծառայություններ

«Բերդի ԲՈՒԱՏ» ԲԲԸ Տրանսպորտային փոխադրման 
ծառայություններ

Ֆ/Ա Գ. Առաքելյան Տրանսպորտային փոխադրման 
ծառայություններ

«Աստղանիվ» ՍՊԸ Տրանսպորտային փոխադրման 
ծառայություններ

Ա/Ձ Գալինա Ջահինյան Սննդամթերք



ՀՀ պաշտպանության ոլորտի գնումների գործընթացներում 
կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում

49

Հավելվածներ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5. 2014թ.-ին ԳԱԿ-ի 
մոնիտորինգի արդյունքում տրված 
բացասական եզրակացությունները70

Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Գնման ձև` պարզեցված ընթացակարգ
Ընթացակարգի ծածկագիր` «ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ՊԸԾՁԲ-9/1»
Գնման առարկա` վիրակապերի պատրաստման, թափոնների ոչնչացման 
ծառայությունների ձեռքբերում
Ընթացակարգի հրապարակման ամսաթիվ` 24.11.2014թ.

  
Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
(բացասական)

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար հայտարարված 
«ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ՊԸԾՁԲ-9/1» ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի 
հրավերի (այսուհետև` Հրավեր) 1-ին մասի 7.4-րդ կետի 7.4.1 ենթակետի 
3-րդ պարբերությունը չի պարունակում մասնակցից նոր գործակալի կամ 
ենթակապալառուի վերաբերյալ փաստաթղթեր պահանջելու պատվիրատուի 
իրավունքների մասին ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ.  N168-Ն որոշմամբ 
հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի (այսուհետև` 
Կարգ) 51-րդ կետի 3-րդ ենթակետով սահմանված պահանջները:
Հրավերում բացակայում են թեժ գծին ահազանգելու մասնակցի իրավունքների 
մասին Կարգի 136-րդ կետով սահմանված պահանջները: 
Հրավերում չեն ներառվել Օրենքի 5-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ ու 5-րդ 
կետերով սահմանված որակավորման չափանիշները և դրանց գնահատմանը 
վերաբերող Կարգի համապատասխանաբար 82-րդ և 84-րդ կետերի 1-ին 
ենթակետով սահմանված հայտարարությունները ներկայացնելու պահանջները:
 

70.gnumner.am/am/catego-
ry/364/1.html

http://gnumner.am/am/category/364/1.html
http://gnumner.am/am/category/364/1.html
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Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Գնման ձև` բաց ընթացակարգ
Ընթացակարգի ծածկագիր` «ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԲԸԾՁԲ-12/3»
Գնման առարկա` թերթերի բաժանորդագրության (փոստային առաքման 
ծառայություններ) ծառայությունների ձեռքբերում
Ընթացակարգի հրապարակման ամսաթիվ` 07.11.2014թ.

Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
(բացասական)

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար հայտարարված 
«ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԲԸԾՁԲ-12/3» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի 
միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հայտարարությամբ և հրավերով 
ներկայացված գնման առարկան ներառված է շրջանակային համաձայնագրերով 
իրականացվող գնումների ցանկում, սակայն որպես գնման ձև ընտրվել է բաց 
ընթացակարգը, ինչը չի համապատասխանում «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 17-
րդ հոդվածի 4-րդ մասով և ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. N 168-Ն որոշմամբ 
հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 32-րդ կետի 
2-րդ ենթակետի «բ» պարբերությամբ սահմանված պահանջներին:

 
Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Գնման ձև` պարզեցված ընթացակարգ
Ընթացակարգի ծածկագիր` «ՀՀ ՊՆՆՏԱԴ-ՊԸԱՊՁԲ-8/1» 
Ընթացակարգի հրապարակման ամսաթիվ` 21.10.2014թ.                                                                   

Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
(բացասական)

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար հայտարարված  
«ՀՀ ՊՆՆՏԱԴ-ՊԸԱՊՁԲ-8/1» ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգով 
հստակ սահմանված չէ գնման առարկան` hայտարարությամբ և հրավերի 
սկզբնամասում ներկայացվել է լազերային փորագրիչի ձեռքբերում, 
մինչդեռ հրավերի տեխնիկական բնութագրի համաձայն, գնման առարկան 
գիրք է: «Մասնագիտական գործունեության համապատասխանության» և 
«Մասնագիտական փորձառության» որակավորման չափանիշների  գնահատման 
կարգերով, որպես նախկինում կատարված պայմանագրերով մատակարարված  
նմանատիպ ապրանք նույնպես սահմանվել է գիրքը:
Հայտարարության տեքստով հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ է  
սահմանվել 10.30-ը, իսկ  հրավերի 1-ին մասի 4.2 կետով` 11.00-ն:
Հրավերի 2-րդ մասի 2.2.5 կետով «Ֆինանսական միջոցներ» չափանիշի 
գնահատման համար պահանջվող փաստաթղթերը չեն համապատասխանում 
հրավերի 1-ին մասի 2.3 կետով, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2011թ. 
փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի 
կազմակերպման» կարգի 83-րդ կետով և ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2013թ. 
հունիսի 20-ի N 500-Ն հրամանով սահմանված փաստաթղթերին:       



ՀՀ պաշտպանության ոլորտի գնումների գործընթացներում 
կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում

51

Հավելվածներ

Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Գնման ձև` նախաորակավորման ընթացակարգ
Ընթացակարգի ծածկագիր` «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՍԸԱՇՁԲ-10/29»
Գնման առարկա` կառուցման և ասֆալտապատման աշխատանքներ
Ընթացակարգի հրապարակման ամսաթիվ`  07.10.2014թ.                                                                   

Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
(բացասական)

ՀՀ ՊՆ կարիքների համար հայտարարված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՍԸԱՇՁԲ-10/29» 
սահմանափակ ընթացակարգ կազմակերպելու նպատակով նախաորակավորման 
ընթացակարգի հայտարարության 4-րդ կետում մասնակցին ներկայացվել է 
քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացման «Բնակելի, 
հասարարակական և արտադրական» ու «Տրանսպորտային» լիցենզիաների 
առկայության պահանջ,  սակայն թիվ 3 հավելվածով ներկայացված 
մասնագիտական գործունեության համապատասխանության մասին 
հայտարարության տեքստում նմանատիպ աշխատանքների կատարմանը 
վերաբերող պահանջը լիարժեք չի բավարարում ՀՀ կառավարության 2011թ. 
փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի 
կազմակերպման» կարգի (այսուհետ` Կարգ)  85-րդ կետին:
Նախաորակավորման ընթացակարգին մասնակիցների համատեղ 
գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցելուն վերաբերող 
հայտարարության 5-րդ կետի 2-րդ ենթակետը չի համապատասխանում Կարգի 
52-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված պահանջներին:  
 

Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Գնման ձև` բաց ընթացակարգ
Ընթացակարգի ծածկագիր` «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲԸԱՊՁԲ-7/2»
Գնման առարկա` կրակմարիչների ձեռքբերում
Ընթացակարգի հրապարակման ամսաթիվ` 09.12.2014թ.
                                                            
      
Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
(բացասական)

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար հայտարարված 
«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲԸԱՊՁԲ-7/2» ծածկագրով բաց ընթացակարգի hրավերի 1-3-
րդ չափաբաժիններով ներկայացված ապրանքատեսակների տեխնիկական 
բնութագրերը չեն համապատասխանում ՀՀ կառավարության 27.02.2014թ. 
«Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությանը 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի ապրիլի 18-ի 
N 441-Ն որոշմամբ հաստատված տեխնիկական բնութագրերի պարամետրերից 
տարբերվող տեխնիկական բնութագրերով ապրանքատեսակներ ձեռք բերելու 
թույլտվություն տալու մասին» N 206-Ա որոշմամբ սաhմանված պահանջներին:
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Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Գնման ձև` բաց ընթացակարգ
Ընթացակարգի ծածկագիր` «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲԸԱՊՁԲ-7/1»
Գնման առարկա` միներալ յուղերի ձեռքբերում
Ընթացակարգի հրապարակման ամսաթիվ` 24.11.2014թ.
                 

Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
(բացասական)

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար հայտարարված «ՀՀ 
ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲԸԱՊՁԲ-7/1» ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարությամբ 
ներկայացված հայտերի բացման և ներկայացման վերջնաժամկետը` 49-րդ 
օրվա ժամը 09:00-ն, չի համապատասխանում հրավերի 4.2 և 7.1 ենթակետերով 
սահմանված հայտերի բացման և ներկայացման վերջնաժամկետին` 49-րդ օրվա 
ժամը 10:00-ին, ինչը չի համապատասխանում «Գնումներ մասին» ՀՀ Օրենքի 
(այսուհետ՝ Օրենք) 30-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պահանջներին:  
Հայտարարությամբ և hրավերով ներկայացված գնման առարկան ներառված է 
շրջանակային համաձայնագրերով իրականացվող գնումների ցանկում, սակայն 
որպես գնման ձև ընտրվել է բաց ընթացակարգը, ինչը չի համապատասխանում 
Օրենքի 17-րդ հոդվածի 4-րդ մասով և ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. N 168-
Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 
(այսուհետ՝ Կարգ) 32-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «բ» պարբերությամբ սահմանված 
պահանջներին: 

Հրավերում չեն ներառվել Օրենքի 5-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ ու 5-րդ կետերով 
սահմանված որակավորման չափանիշները և դրանց գնահատմանը վերաբերող 
Կարգի համապատասխանաբար 82-րդ և 84-րդ կետերի 1-ին ենթակետերով 
սահմանված հայտարարությունները ներկայացնելու պահանջները:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6. «Ռիմկ-Ավտո» 
ՍՊԸ հետ կնքված շրջանակային 
համաձայնագրերը

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)
ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 
ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
 
Հայտարարության (հաշվետվության) սույն տեքստը հաստատված է գնահատող 
հանձնաժողովի
2013 թվականի մարտի 26-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 
ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ “ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/6– ՀՀ ՊՆ 
ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-20/3”
Պատվիրատուն` ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. 
Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է “ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/6– 
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-20/3” ծածկագրով հայտարարված շրջանակային 
համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի արդյունքում 
կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի

Չափա-
բաժնի 
համարը

Անվանումը Չափման 
միավորը

Քանակը Առավելագույն  գինը Համառոտ նկարագրությունը 
(տեխնիկական բնութագիր)

/ՀՀ դրամ/

Առկա 
ֆինան-
սական 
միջոց-
ներով

ընդհա-
նուր

Առկա ֆինան-
սական 
միջոցներով

ընդհա-
նուր

1 Ինժեներական 
վերանորոգման 
պահեստա-
մասեր

դրամ 1 160 000 
000

Յուրաքանչյուր պահեստամասի կատալոգային համարին  
համապատասխան

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը Գնման առարկան ներառված է ՀՀ ֆինանսների նախարարի 13.04.2011թ. թիվ 220-Ն 
հրամանով հաստատված շրջանակային համաձայնագրերով իրականացվող գնումների 
ցանկում

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

Բաժին Խումբ Դաս Ծրագիր Բյուջե Արտաբյուջե

02 01 01 02 այո

Գնման առարկան ներառված է ՀՀ կառավարության 20.12.2012թ. N 1616-Ն որոշման 12-րդ հավելվածի < Ինժեներական /ճանապարհաշինական/  վերանորոգման 
պահեստամասեր > անվանատողում

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը 28 փետրվար  2013 թվական

Հրավերում կատարված փոփոխությունների 

ամսաթիվը71

1

 - 
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Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների 
ամսաթիվը

Հարցարդման ստացման Պարզաբանման

1

-

Հ/Հ Մասնակիցների 
անվանումները

Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները

/արժույթը/ 72

Գինն առանց ԱՀՀ ԱՀՀ Մասնակիցների կողմից առաջարկված 
ամբողջ չափաբաժնի առանձին տողերի 
միավորի գների hանրագումարները

Առկա 
ֆինանսական 
միջոցներով

ընդհանուր Առկա ֆինանսական 
միջոցներով

ընդհանուր Առկա ֆինանսական 
միջոցներով

ընդհանուր

Չափաբաժին 1

1 «Ռիմկ-Ավտո» 
ՍՊԸ

168  
227 
 200

2 «Լու-Լի-Լու» 
ՍՊԸ

172  
049  
390

Այլ 
տեղեկութ-
յուններ

Ծանոթություն` եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ 
գների նվազեցման նպատակով

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Չափա-
բաժնի 
համարը

Մասնակցի 
անվանումը

Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

Ծրարը 
կազմելու և 
ներկա-յացնելու 
համա-պատաս-
խանութ-յունը 

Հրավերով պա-
հանջվող փաստա-
թղթերի առկա-
յությունը

Առաջարկած գնման 
առարկայի տեխնիկա-
կան հատկանիշ-ների 
համա-պատասխա-
նությունը

Մասնա-
գիտական 
գոր-
ծունեութ-
յուն 

Մասնա-
գիտա-
կան 
փոր-
ձառութ-
յունը

Ֆինա-
նսական 
միջոցներ 

Տեխնի-
կական 
միջոց-
ներ

Աշխա-
տանքա-
յին 
ռեսուրս-
ներ

1

…

Այլ 
տեղեկութ-
յուններ

Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:

Չափա-
բաժնի 
համարը

Ընտրված 
մասնակիցը

Պայմանագրի

Պայմանագրի 
համարը

Կնքման ամսաթիվը Կատարման վերջնա-
ժամկետը

Կանխա-
վճարի 
չափը

Գինը

/արժույթը/

Ընթացիկ տարվա Ընդհանուր73

1 «Ռիմկ-Ավտո» 
ՍՊԸ

ՇՆԱՊՁԲ-20/3-1 25.03.2013Ã. 20.12.2013թ. Առավե-
լագույն 
գումարը 
160 000 
000

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

Չափա-
բաժնի 
համարը

Ընտրված 
մասնակիցը

Հասցե, հեռ. Էլ.-փոստ Բանկային հաշիվը ՀՎՀՀ74/ Անձնագրի 
համարը և սերիան

1 «Ռիմկ-Ավտո» 
ՍՊԸ

ք. Երևան, Լենինգրադյան 4շ., բն. 24 “Յունիբանկ” ՓԲԸ, Մալաթիայի մ/ճ ՀՎՀՀ 01238883
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Այլ տեղեկություններ Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է 
լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> 
ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին 
տեղեկությունները 

Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ 
հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված 
գործողությունների համառոտ նկարագիրը 

Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց 
վերաբերյալ կայացված որոշումները

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

Անուն, Ազգանուն Հեռախոս Էլ. փոստի հասցեն

Աշոտ Գրիգորյան 010-29-44-99 gnumner@mil.am

Պատվիրատու`  ՀՀ պաշտպանության նախարարություն   71. Նշվում են հրավերում 
կատարված բոլոր 

փոփոխությունների 
ամսաթվերը:

  72. Եթե առաջարկված 
գները ներկայացված 
են երկու կամ ավելի 

արժույթներով, ապա գրել 
տվյալ օրվա Կենտրոնական 

Բանկի սահմանած 
փոխարժեքով` Հայաստանի 
Հանրապետության դրամով:

  73.Եթե պայմանագիրը 
կնքվելու է ընդհանուր 

արժեքով, սակայն տվյալ 
տարում նախատեսված են 
ավելի քիչ միջոցներ, ապա 

ընդհանուր գինը լրացնել 
տվյալ սյունյակում, իսկ 

տվյալ տարվանը` «ընթացիկ 
տարվա» սյունյակում:

  74. Չի լրացվում, եթե 
պայմանագրի կողմ է 

հանդիսանում Հայաստանի 
Հանրապետությունում հարկ 

վճարողի հաշվարկային հաշիվ 
չունեցող անձը:

mailto:gnumner@mil.am
73.<0535><0569><0565>
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ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)
ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 
ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 
ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ,ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/6– ՀՀ ՊՆ 
ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-20/4ե
Պատվիրատուն` ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. 
Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ,ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/6– 
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-20/4ե ծածկագրով հայտարարված շրջանակային 
համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի արդյունքում 
կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի

Չափա-
բաժնի 
համարը

Անվանումը
 

Չափման 
միավորը

Քանակը Նախահաշվային 
գինը 
/Առավելագույն 
գինը/

Համառոտ նկարա-
գրությունը 
(տեխնի-կական 
բնութագիր) 

Պայմանագրով նախատեսված համառոտ 
նկարագրությունը
(տեխնիկական բնութագիր)

/ՀՀ դրամ/

Առկա 
ֆինան-
սական 
միջոց-
ներով

ընդհա-
նուր

Առկա 
ֆինան-
սական 
միջոց-
ներով

ընդհա-
նուր

Զանազան 
պահես-
տամա-սեր 
(Ինժենե-
րական /
ճանա-
պարհա-
շինական/ 
տեխնիկայի 
վերանո-
րոգման 
պահեստա-
մասեր), այդ 
թվում`

դրամ 1 1 170 000 
000

170 000 
000

1 ԲՈՒԼԴՈԶԵՐ  
Բ -10,  Տ 
-130,170՚

դրամ 1 1 45 000 
000

45 000 000 ԲՈՒԼԴՈԶԵՐ  Բ 
-10,  Տ -130,170՚-ի 
պահեստա-մասեր

ԲՈՒԼԴՈԶԵՐ  Բ -10,  Տ 
-130,170՚-ի պահեստա-
մասեր

2 ԲՈՒԼԴՈԶԵՐ 
ԿԱՄԱՑՈ  
Դ 355 
ՇԱՆՏՈՒԻ  
ՍԴ 42-3

դրամ 1 1 65 500 
000

65 500 000 ԲՈՒԼԴՈԶԵՐ 
ԿԱՄԱՑՈ  Դ 355 
ՇԱՆՏՈՒԻ  ՍԴ 42-3-
ի պահեստա-մասեր

ԲՈՒԼԴՈԶԵՐ ԿԱՄԱՑՈ  
Դ 355 ՇԱՆՏՈՒԻ  ՍԴ 
42-3-ի պահեստա-
մասեր

3 ՇԱՐԺԻՉ  
ՙՏՄԶ 
8486.10-02՚

դրամ 1 1 15 500 
000

15 500 000 ՇԱՐԺԻՉ  ՙՏՄԶ 
8486.10-02՚-ի 
պահեստա-մասեր

ՇԱՐԺԻՉ  ՙՏՄԶ 
8486.10-02՚-ի 
պահեստա-մասեր

4 ԲՈՒԼԴՈԶԵՐ  
ՙԴՏ - 75՚

դրամ 1 1 15 800 
000

15 800 000 ԲՈՒԼԴՈԶԵՐ  ՙԴՏ 
- 75՚-ի պահեստա-
մասեր

ԲՈՒԼԴՈԶԵՐ  ՙԴՏ - 75՚-
ի պահեստա-մասեր

5 ԷՔՍԿՈ-
ՎԱՏՈՐ  
ՙԷՕՎ - 4421՚

դրամ 1 1 1 700 
000

1 700 000 ԷՔՍԿՈՎԱՏՈՐ  
ՙԷՕՎ - 4421՚-ի 
պահեստա-մասեր

ԷՔՍԿՈՎԱՏՈՐ  ՙԷՕՎ 
- 4421՚-ի պահեստա-
մասեր

6 ԷՔՍԿՈ-
ՎԱՏՈՐ  ՙԷՕ 
- 4124՚

դրամ 1 1 600 000 600 000 ԷՔՍԿՈՎԱՏՈՐ  ՙԷՕ 
- 4124՚-ի պահեստա-
մասեր

ԷՔՍԿՈՎԱՏՈՐ  ՙԷՕ 
- 4124՚-ի պահեստա-
մասեր

7 ԷՔՍԿՈ-
ՎԱՏՈՐ  ՙԵԿ 
-14՚

դրամ 1 1 750 000 750 000 ԷՔՍԿՈՎԱՏՈՐ  ՙԵԿ 
-14՚-ի պահեստա-
մասեր

ԷՔՍԿՈՎԱՏՈՐ  ՙԵԿ 
-14՚-ի պահեստա-մասեր

8 ԱՎՏՈԿՌԱՆ  
ՄԿՏ-25.3 
(Կամազ - 
53228)

դրամ 1 1 330 000 330 000 ԱՎՏՈԿՌԱՆ  
ՄԿՏ-25.3 
(Կամազ - 53228)-ի 
պահեստա-մասեր

ԱՎՏՈԿՌԱՆ  ՄԿՏ-25.3 
(Կամազ - 53228)-ի 
պահեստա-մասեր
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9 ԷՔՍԿՈ-
ՎԱՏՈՐ  ՙԷՕ 
- 2621՚

դրամ 1 1 2 860 
000

2 860 000 ԷՔՍԿՈՎԱՏՈՐ  ՙԷՕ 
- 2621՚-ի պահեստա-
մասեր

ԷՔՍԿՈՎԱՏՈՐ  ՙԷՕ 
- 2621՚-ի պահեստա-
մասեր

10 ԳՐԵՅԴԵՐ  
ՙԴԶ 
99,122,143՚

դրամ 1 1 975 000 975 000 ԳՐԵՅԴԵՐ ՙԴԶ 
99,122,143՚-ի 
պահեստա-մասեր

ԳՐԵՅԴԵՐ ՙԴԶ 
99,122,143՚-ի 
պահեստա-մասեր

11 ԿՈՄՊՐԵ-
ՍՈՐԱՅԻՆ 
ԿԱՅԱՆ  
ՄԶԱ-9 
ՊՎ6/0.7 
(շարժ. 
Д-243)

դրամ 1 1 185 000 185 000 ԿՈՄՊՐԵ-
ՍՈՐԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆ  
ՄԶԱ-9 ՊՎ6/0.7 
(շարժ. Д-243)-ի 
պահեստա-մասեր

ԿՈՄՊՐԵ-ՍՈՐԱՅԻՆ 
ԿԱՅԱՆ  ՄԶԱ-9 
ՊՎ6/0.7 (շարժ. 
Д-243)-ի պահեստա-
մասեր

12 ՏՐԱԿՏՈՐ 
ՎՏԶ-2048

դրամ 1 1 400 000 400 000 ՏՐԱԿՏՈՐ ՎՏԶ-
2048-ի պահեստա-
մասեր

ՏՐԱԿՏՈՐ ՎՏԶ-2048-ի 
պահեստա-մասեր

13 ԷՔՍԿՈ-
ՎԱՏՈՐ 
ՙHYUNDAI 
R260LC-9S՚

դրամ 1 1 400 000 400 000 ԷՔՍԿՈՎԱՏՈՐ 
ՙHYUNDAI R260LC-
9S՚-ի պահեստա-
մասեր

ԷՔՍԿՈՎԱՏՈՐ ՙHYUN-
DAI R260LC-9S՚-ի 
պահեստա-մասեր

14 ՏԵԽ. 
ՈՒՆԵՑ-
ՎԱԾՔ

դրամ 1 1 20 000 
000

20 000 000 ՏԵԽ. 
ՈՒՆԵՑՎԱԾՔ-ի 
պահեստա-մասեր

ՏԵԽ. ՈՒՆԵՑ-ՎԱԾՔ-ի 
պահեստա-մասեր

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը Գնման առարկան ներառված է ՀՀ ֆինանսների նախարարի 13.04.2011թ. 
թիվ 220-Ն հրամանով հաստատված շրջանակային համաձայնագրերով 
իրականացվող գնումների ցանկում

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

Բաժին Խումբ Դաս Ծրագիր Բյուջե Արտաբյուջե

02 01 01 02 այո

Գնման առարկայի համար անհրաժեշտ  ֆինանսական միջոցները ներառված են ՀՀ կառավարության 18.12.2014թ..  N 1515-Ն որոշման մեջ:

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը 27.03.2015

Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը75 1

...

Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը Հարցարդման 
ստացման

Պարզա-բանման

1

...

Հ/Հ Մասնակիցների անվանումները Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները

/ՀՀ դրամ/ 76

Գինն առանց ԱՀՀ ԱՀՀ Ընդհանուր
/Մասնակիցների կողմից 
առաջարկված ըստ չափաբաժնի 
առանձին տողերի միավորի 
գների hանրագումարները/

Առկա ֆինան-
սական միջոց-
ներով

ընդ-
հանուր

Առկա 
ֆինան-
սական 
միջոց-
ներով

ընդ-
հանուր

Առկա ֆինան-
սական 
միջոցներով

ընդհանուր
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Չափաբաժին 1

1 “Ռիմկ-
Ավտո” ՍՊԸ

9023458.33 9023458.33 1804691.67 1804691.67 10828150 10828150

Չափաբաժին 2

1 “Ռիմկ-
Ավտո” ՍՊԸ

114172500 114172500 22834500 22834500 137007000 137007000

Չափաբաժին 3

1 “Ռիմկ-
Ավտո” ՍՊԸ

8124416.67 8124416.67 1624883.33 1624883.33 9749300 9749300

Չափաբաժին 4

1 “Ռիմկ-
Ավտո” ՍՊԸ

2469083.33 2469083.33 493816.67 493816.67 2962900 2962900

Չափաբաժին 5

1 “Ռիմկ-
Ավտո” ՍՊԸ

2252500 2252500 450500 450500 2703000 2703000

Չափաբաժին 6

1 “Ռիմկ-
Ավտո” ՍՊԸ

4654166.67 4654166.67 930833.33 930833.33 5585000 5585000

Չափաբաժին 7

1 “Ռիմկ-
Ավտո” ՍՊԸ

108333.33 108333.33 21666.67 21666.67 130000 130000

Չափաբաժին 8

1 “Ռիմկ-
Ավտո” ՍՊԸ

1004166.67 1004166.67 200833.33 200833.33 1205000 1205000

Չափաբաժին 9

1 “Ռիմկ-
Ավտո” ՍՊԸ

1999166.67 1999166.67 399833.33 399833.33 2399000 2399000

Չափաբաժին 10

1 “Ռիմկ-
Ավտո” ՍՊԸ

1535000 1535000 307000 307000 1842000 1842000

Չափաբաժին 11

1 “Ռիմկ-
Ավտո” ՍՊԸ

259166.67 259166.67 51833.33 51833.33 311000 311000

Չափաբաժին 12

1 “Ռիմկ-
Ավտո” ՍՊԸ

352291.67 352291.67 70458.33 70458.33 422750 422750

Չափաբաժին 13

1 “Ռիմկ-
Ավտո” ՍՊԸ

279166.67 279166.67 55833.33 55833.33 335000 335000

Չափաբաժին 14

1 “Ռիմկ-
Ավտո” ՍՊԸ

1764573.33 1764573.33 352914.67 352914.67 2117488 2117488

Այլ տեղեկություններ Ծանոթություն` եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված 
բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով

Քանի որ ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/6-ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-20/4» ծածկագրով ընթացակարգի 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14-րդ 
չափաբաժինների մասերով մասնակցի առաջարկած գները գերազանցում են պատվիրատուի տվյալ գնման համար նախատեսված 
ֆինանսական միջոցների չափը, գնահատող հանձնաժողովի կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. N 168-
Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման»  կարգի 53-րդ կետի պահանջները, գների նվազեցման 
նպատակով 14.04.2015թ. ժամը 1100-ին ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ  ԳՓՁ վարչության նիստերի դահլիճում (ք. Երևան, Բագրևանդի 5) բավարար 
գնահատված մասնակցի հետ ըստ չափաբաժինների  կվարվեն միաժամանակյա բանակցություններ: “Ռիմկ-Ավտո” ՍՊԸ -ն չի 
ներկայացել բանակցությունների:

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին
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Չափա-
բաժնի 
համարը

Մասնակցի 
անվանումը

Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

Ծրարը 
կազմելու 
և ներկա-
յացնելու 
համա-
պատաս-
խանութ-
յունը 

Հրավերով 
պահանջվող 
փաստաթղթերի 
առկայությունը

Առաջարկած 
գնման առարկայի 
տեխնիկական 
հատկանիշ-ների 
համա-պատասխա-
նությունը

Մասնա-
գիտա-
կան գոր-
ծունեութ-
յուն 

Մասնա-
գիտական 
փոր-
ձառութ-
յունը

Ֆինա-
նսական 
միջոցներ 

Տեխնի-
կական 
միջոց-
ներ

Աշխա-
տանքանին 
ռեսուրսներ

Գնային 
առա-
ջարկ

1

…

Այլ տեղեկություններ Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը 17.04.2015թ.

Անգործության ժամկետ Անգործության ժամկետի սկիզբ Անգործության ժամկետի ավարտ

Ընթացակարգին մասնակցել է մեկ մասնակից

Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը 
ծանուցելու ամսաթիվը

18.04.2015թ.

Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը 
պատվիրատուի մոտ մոտքագրվելու ամսաթիվը

23.04.2015թ.

Պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը ստորագրելու 
ամսաթիվը 

27.04.2015թ.

Չափա-
բաժնի 
համարը

Ընտրված 
մասնակիցը

Պայմանագրի

Պայմանագրի 
համարը

Կնքման ամսաթիվը Կատարման վերջնա-
ժամկետը

Կանխավճարի 
չափը

Գինը

/ՀՀ դրամ/

 Առկա 
ֆինան-
սական 
միջոց-
ներով

Ընդհա-
նուր77

5,6 “Ռիմկ-
Ավտո” ՍՊԸ

 ՇՀԱՊՁԲ 
-20/4-1

27.04.2015թ. 20.12.2015թ. Առավե-
լագույն 
գումարը 
2 300 000

Առավե-
լագույն 
գումարը 
2 300 
000

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

Չափա-
բաժնի 
համարը

Ընտրված 
մասնակիցը

Հասցե, հեռ. Էլ.-փոստ Բանկային հաշիվը ՀՎՀՀ78/ Անձնագրի 
համարը և սերիան

5,6 “Ռիմկ-
Ավտո” ՍՊԸ

ք. Երևան, Լենինգրադյան 4շ., 
բն. 24

“Հայբիզնեսբանկ” ՓԲԸ, 
Շենգավիթ մ/ճ  Հ/Հ 
11500967174000

ՀՎՀՀ 01238883

Այլ տեղեկություններ Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ 
չկայացման վերաբերյալ:

«ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/6-ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-20/4» ծածկագրով  շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում 
կատարելու ընթացակարգը  « ԲՈՒԼԴՈԶԵՐ Բ -10,  Տ -130,170՚», « ԲՈՒԼԴՈԶԵՐ ԿԱՄԱՑՈ  Դ 355 ՇԱՆՏՈՒԻ  ՍԴ 
42-3», « ՇԱՐԺԻՉ  ՙՏՄԶ 8486.10-02՚», « ԲՈՒԼԴՈԶԵՐ  ՙԴՏ - 75՚», « ԷՔՍԿՈՎԱՏՈՐ  ՙԵԿ -14՚», « ԱՎՏՈԿՌԱՆ  
ՄԿՏ-25.3 (Կամազ - 53228)», « ԷՔՍԿՈՎԱՏՈՐ  ՙԷՕ - 2621՚», «ԳՐԵՅԴԵՐ  ՙԴԶ 99,122,143՚»,  « ԿՈՄՊՐԵՍՈՐԱՅԻՆ 
ԿԱՅԱՆ  ՄԶԱ-9 ՊՎ6/0.7 (շարժ. Д-243)», « ՏՐԱԿՏՈՐ ՎՏԶ-2048», « ԷՔՍԿՈՎԱՏՈՐ ՙHYUNDAI R260LC-9S՚» և « 
ՏԵԽ. ՈՒՆԵՑՎԱԾՔ» ապրանքատեսակների պահեստամասերի մասով հանձնաժողովի կողմից կայացված որոշման 
հիման վրա չի կայացել (հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պահանջներին):

Մասնակիցների ներգրավման 
նպատակով <Գնումների մասին>  
ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված 
հրապարակումների մասին 
տեղեկությունները 
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Գնման գործընթացի շրջանակներում 
հակաօրինական գործողություններ 
հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և 
այդ կապակցությամբ ձեռնարկված 
գործողությունների համառոտ 
նկարագիրը 

Գնման գործընթացի վերաբերյալ 
ներկայացված բողոքները և դրանց 
վերաբերյալ կայացված որոշումները

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

Անուն, Ազգանուն Հեռախոս Էլ. փոստի հասցեն

Աշոտ Գրիգորյան 010-29-44-18 gnumner@mil.am

Պատվիրատու`  ՀՀ պաշտպանության նախարարություն   75. Նշվում են հրավերում 
կատարված բոլոր 

փոփոխությունների 
ամսաթվերը:

  76. Եթե առաջարկված 
գները ներկայացված 
են երկու կամ ավելի 

արժույթներով, ապա գրել 
տվյալ օրվա Կենտրոնական 

Բանկի սահմանած 
փոխարժեքով` Հայաստանի 
Հանրապետության դրամով:

  77. Եթե պայմանագիրը 
կնքվելու է ընդհանուր 

արժեքով, սակայն տվյալ 
տարում նախատեսված են 
ավելի քիչ միջոցներ, ապա 

ընդհանուր գինը լրացնել 
տվյալ սյունյակում, իսկ 

տվյալ տարվանը` «ընթացիկ 
տարվա» սյունյակում:

  78.Չի լրացվում, եթե 
պայմանագրի կողմ է 

հանդիսանում Հայաստանի 
Հանրապետությունում հարկ 

վճարողի հաշվարկային հաշիվ 
չունեցող անձը:

mailto:gnumner@mil.am
78.<0549><056B>
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Միջազգային վերլուծություններ

• Gupta, S., de Mello, L. & Sharan, R., Corruption and Military Spending, Interna-
tional Monetary Fund, Working Paper, 2000

• Roeber, J., Hard Wired for Corruption: The Arms Trade and Corruption, Pros-
pect, 2005

• Tanzi, V., Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope and Cures, 
International Monetary Fund, Working Paper, 1998

• Transparency International, Government Defence Anti-Corruption Index 2013, 
government.defenceindex.org/sites/default/files/documents/GI-main-report.pdf 

• Transparency International, NATO Members and Partner States Government 
Defence Anti-Corruption Index 2013,  ti-defence.org/publications/nato-mem-
bers-partner-states-government-defence-anti-corruption-index-2015/ 

•  The World Bank, World Development Indicators 2014,  http://data.worldbank.org/
indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS

 

ՀՀ օրենսդրություն

• «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենք (1996)

• «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենք (2003)

• «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք (2010)

•  ՀՀ կառավարության 1998թ. հոկտեմբերի 29-ի «Հայաստանի 
Հանրապետության պետական գաղտնիքի շարքը դասվող տեղեկությունների 
ցանկի մշակման կարգը հաստատելու մասին» N 665 որոշում

•  ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 17-ի «Հայաստանի 
Հանրապետության պետական մարմինների ծառայողական 
ավտոմեքենաների հատկացման, շահագործման և սպասարկման մասին»  
N 194-Ն որոշում

• ՀՀ կառավարության  2011 թվականի փետրվարի 10-ի «Գնումների 
գործընթացի կազմակերպման մասին» N 168-Ն որոշում

• ՀՀ կառավարության 2012թ. սեպտեմբերի 20-ի «Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 2011թ. փետրվարի 10-ի N 168-Ն 
որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»  N 1259-Ն 
որոշում

• ՀՀ կառավարության 2014 թ. հոկտեմբերի 2-ի «Հայաստանի 
Հանրաապետության 2014թ. պետական բյուջեում վերաբաշխում և 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013թ. դեկտեմբերի 19-ի 
N 1414-Ն  որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
N 1073-Ն որոշում

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

government.defenceindex.org/sites/default/files/documents/GI-main-report.pdf
ti-defence.org/publications/nato
http://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS
http://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS
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• ՀՀ պաշտպանության նախարարի 2015թ. հուլիսի 9-ի  «ՀՀ ՊՆ համակարգի 
գաղտնագրման ենթակա տեղեկությունների  ընդլայնված գերատեսչական 
ցանկը հաստատելու մասին» թիվ 9-Ն հրաման

• ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 2012թ. մարտի 6-ի ՍԴՈ-1010 որոշում

 

Ինտերնետային կայքեր

• companies.defenceindex.org

• www.construction.am 

• www.e-gov.am

• www.gnumner.am

• www.mil.am

• www.minfin.am

• www.ti-defence.org  

Հաշվետվություններ

• Գնումների ազգային կենտրոնի 2014թ. հաշվետվություն

• Գնումների ազգային կենտրոնի 2015թ. հաշվետվություն

• Վերահսկիչ պալատի 2013թ. տարեկան հաշվետվություն

• Տեղեկատվություն 2014թ. պետական բյուջեի ծախսերի կատարման 
վերաբերյալ

• Տեղեկատվություն 2015թ. պետական բյուջեի ծախսերի կատարման 
վերաբերյալ

• Ֆինանսների նախարարության 2014թ. բյուջեի կատարման մասին տարեկան 
հաշվետվություն

• Ֆինանսների նախարարության 2015թ. բյուջեի կատարման մասին տարեկան 
հաշվետվություն

 

Լրատվական նյութեր

• aravot.am/2015/11/14/628553/ 

• armtimes.com/hy/read/76607 

• companies.defenceindex.org/docs/Methodology%20-%202015%20Defence%20
Companies%20Anti-Corruption%20Index.pdf

• hetq.am/arm/news/55493/datavori-dster-ynkerutyuny-datakhazneri-hamazges-
ti-matakarar.html 

companies.defenceindex.org
www.construction.am
https://www.e-gov.am/
www.gnumner.am
www.mil.am
www.minfin.am
http://ti-defence.org/
http://www.aravot.am/2015/11/14/628553/
http://armtimes.com/hy/read/76607
http://companies.defenceindex.org/docs/Methodology%20-%202015%20Defence%20Companies%20Anti-Corruption%20Index.pdf
http://companies.defenceindex.org/docs/Methodology%20-%202015%20Defence%20Companies%20Anti-Corruption%20Index.pdf
http://hetq.am/arm/news/55493/datavori-dster-ynkerutyuny-datakhazneri-hamazgesti-matakarar.html
http://hetq.am/arm/news/55493/datavori-dster-ynkerutyuny-datakhazneri-hamazgesti-matakarar.html

	Հապավումներ

