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 Որոշման հավելված 1-ով և հավելված 2-ով հաստատվել են 
համապատասխանաբար պետական բյուջեի միջոցների հաշվին և այլ 
միջոցների հաշվին իրականացվելիք գնումների պլանի ձևերըֈ Սահմանված 
չէ պետական գաղտնիք պարունակող գնումների պլանի և կենտրոնացված 
կարգով իրականացվելիք գնումների պլանի ձևերըֈ 
 

 
  

 Որոշման հավելված 3-ով հաստատված է

Կարգի 2-րդ մասի 

1-ին կետի համաձայն 

ֈ   

 
Գործնականում կան դեպքեր երբ անվանացանկում կոնկրետ կոդը 
բացակայում է և անհարժեշտ է նշել ավելի ընդհանրական՝ բարձր 
մակարդակի կոդ կամ գնման առարկան հնարավոր է նկարագրել մի քանի 
կոդի միջոցովֈ  
 

 

 Կարգի 2-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն
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 Կարգի 9-րդ մասի համաձայն՝ 
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(

), (CPV 2008 թ.) 

http://simap.europa.eu և կիրառության 

մեջ է սկսած 

Առանց CPV

անվանացանկի 

կառուցվածքը (առաջին մակարդակը) իսկ բացվածքի (հաջորդ 
մակարդակների) սահմանումը վերապահվում  է ՀՀ ֆինանսների նախարարի 
կողմից սահմանմանըֈ Դա պայմանավորված է կոդերը ձևափոխելու 
լրացնելու ճկուն հնարավորությամբ, ինչը կարծում ենք անթույլատրելի էֈ 
 Ներկայումս կիրառվող անվանացանկը զգալի շեղվել է բնօրինակից, 
մասնավորապես ներմուծվել են մեծ քանակությամբ դեղագործական 
արտադրանքի անվանումներ, փոփոխվել են կոդեր, ավելացվել է գնում 
չհանդիսացող ծախսերի բաժին,  ինչը գնումների պլանում արտացոլելու 
կարիք չկա և արդյունքումառաջացել են անհամապատասխանություններ 
ARMEPS համակարգում կիրառվող կոդերի և ընդունված 
 անվանացանկի միջևֈ Եվրասիական տնտեսական միությանը 
անդամակցելու հետ կապված   անհրաժեշտություն է առաջացել 
անվանացանկը թարգմանել ռուսերենֈ Բացակայում է լրացուցիչ բառարանըֈ

http://simap.europa.eu/
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Հավելված 1 
 

Կցվում է Excel ֆայլով 
 

Հավելված 2 
 

Գնումների պլանի, կազմակերպվող ընթացակարգերի և շնորհվող 
պայմանագրերի միասնական թվային ծածկագրման համակարգի ներդրման 

մոդել 
 

1.«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն պետական 
բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացվող գնումների պլանը հաստատվում է 
բյուջետային ծախսերի գերատեսչական և գործառնական դասակարգմամբ: 
 
Բյուջետային ծախսերի գերատեսչական դասակարգումը հաստատված է ՀՀ 
ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2007թ-ի հունվարի 9-ի թիվ 5-Ն 
հրամանաի հավելված N23-ովֈ 
Նշված հավելվածը վերանայման և թարմացման կարիք ունի, բացի այդ 
առաջարկում ենք տվյալ հավելվածում ներառել Օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 
1-ին կետի համաձայն պատվիրատու հանդիսացող բոլոր կազմակերպությունները՝ 
դրանց շնորհելով անհատական ծածկագիրֈ 
Տվյալ ծածկագրի հիմքով առաջարկում ենք ներդնել, թվային ծածկագրի վրա 
հիմնված գնումների պլանին և դեռևս պլանավորման փուլում ընթացակարգերին և 
հետագայում կնքվող պայամանագրերին ևս ծածկագրի շնորհման կարգֈ  
 

Առաջարկվող ծածկագրի կառուցվածքը 
 
YY-Q-CCCCCC-XXX-W-Z-NNN-n  
որտեղ՝ 
YY-ընթացիկ տարի՝ 17 
Q- եռամսյակ 

1-առաջին եռամսյակ  
2-երկրորդ եռամսյակ 
3-երրորդ եռամսյակ 
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4-չորրորդ եռամսյակ 
CCCCCC–պատվիրատուի անհատական ծածկագիրըըստ գերատեսչական 
դասակարգման, օրինակ՝ 
  101001-ՀՀ նախագահի աշխատակազմ 
XX-հրապարակային, կենտրոնացված, կամ պետական գաղտնիք 
պարունակող գնումների պլան՝   
 01- հրապարակայինգնումների պլան 
 02- կենտրոնացված գնումների պլան 
 03- պետական գաղտնիք պարունակող գնումների պլան  
X-միջոցների պատկանելությունը՝  

1-պետական բյուջեի միջոցներ 
2-այլ միջոցներ 
3-պետական բյուջեի և այլ միջոցներ 

W-գնման առարկայի դասակարգումը ըստ ապրանքների, աշխատանքների և 
ծառայությունների՝ 

1-Ապրանքներ 
2-Աշխատանքներ 
3-Ծառայություններ 

Z- գնման ձևի ծածկագիրն է՝ 
1-բաց մրցույթ 
2-էլոկտրոնային աճուրդ 
3-գնանշման հարցում 
4-մեկ անձից գնում 
5-փակ նպատակային մրցույթ 
6-փակ պարբերական մրցույթ 

 
NNN-ընթացակարգի հերթական համարն է՝ 001, 002, 003… 
n- ընթացակարգի շրջանակներում շնորհվող պայմանագրի հերթական 
համարն է՝ 1, 2, 3… 
 
Ծածկագրման համակարգի միջոցով կազմված գնումների պլանի ծածկագիրը 
կունենա հետևյալ տեսքը՝  
171-101001-01  
ընթացակարգի ծածկագիրը կունենահետևյալ տեսքը՝  
171-101001-011-3-1-001 
Կարդալով այս ծածկագիրը հասկանում ենք 2017 թվականի առաջին 
եռամսյակում ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի կարիքների համար պետական 
բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացվող հրապարակային բաց մրցույթով 
ծառայությունների ձեռքբերման ընթացակարգ, որի արդյունքում շնորհված 
պայմանագրի ծածկագիրը կունենա հետևյալ տեսքը՝  
171-101001-011-3-1-001-1 
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Ծածկագրման միասնական համակարգի ներդրումը հնարավորություն կտա 
գնումների տեղեկագիրը հետագայում վերածել հիերարխիկ կառուցվածքով 
գնումների ռեգիստրի, որտեղ ծածկագրի հիման վրա կհավաքագրվի 
ընթացակարգի հետ կապված հրապարակվող ողջ տեղեկատվությունը՝ 
հետագծային սկզբունքով, որը կուժեղացնի գնումների նկատմամբ 
նախնական հսկողությունը, իսկ տեղեկատվության թափանցիկությունը և 
մատչելիությունը կապահովի հանրության կողմից գնումների նկատմամբ 
վերահսկողությունը, ինչպես նաև չի առաջանա ընթացակարգերի և 
շնորհված պայմանագրերի ծածկագրերը հայերենից այլ լեզուներով 
թարգմանելու անհրաժեշտությունֈ  
 
Ներդնելով միասնական ծածկագրման համակարգ և կիրառելով այն դեռևս 
պլանավորման փուլում, ընթացակարգին կշնորհվի ծածկագիր դեռ 
գնումների պլանում և կարտացոլվեն մեկ ընթացակարգի շրջանակներում 
ձեռքբերվող գնման առարկաները, որի շնորհիվ նախնական հսկողություն 
կսահմանվի «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի պահանջների 
կատարման նկատմամբֈ  
 
Եռամսյակի ընթացքում ընթացակարգը ամբողջությամբ կամ որևէ 
չափաբաժնի մասով չկայանալու և վերահայտարարվելու դեպքում 
առաջարկվող մոդելում օգտագործվում է միևնույն ծածկագիրը՝  կատարելով  
«վերահայտարարված» նշումը,  հաջորդող եռամսյակներում հայտարարվելու 
դեպքում ծածկագրում փոխվում է եռամսյակի ծածկագիրը, իսկ գնման ձևը 
փոխվելու դեպքում՝ գնման ձևի ծածկագիրը՝ պահպանելով ընթացակարգի 
հերթական համարը տարվա կտրվածքովֈ 
 
2. Բյուջետային գործառնական դասակարգումը առաջարկվող մոդելում 
կիրառվում է ոչ թե ամբողջ պլանի համար, այլ յուրաքանչյուր չափաբաժնի, 
ընդորում միևնույն չափաբաժնի համար  մի քանի ծրագիր նշելու 
հնարավորությամբֈ  
Այսպիսի լուծումը կբացառի տարբեր ծրագրերով միևնույն բնութագիրը 
ունեցող առարկաները տարբեր ընթացակարգերով ձեռքբերումը, ինչը բխում 
է Օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի պահանջներից, այն է ՝ 
գնումների և գնումների գործընթացի տնտեսող, արդյունավետ և օգտավետ 
իրականացում: 
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