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ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №1 

ՀՀ արդարադատության նախարարության հարկադիր կատարումն ապահովող 

ծառայության պետական բյուջեի ու նյութական խրախուսման և համակարգի 

զարգացման ֆոնդի միջոցների օգտագործման վերաբերյալ 

  

Արտաբյուջետային միջոցների օգտագործում 

 

Հաշվեքննիչ պալատի կողմից արձանագրված է. Նախորդ վերահսկողության 

արդյունքում արձանագրվել էր, որ Ծառայությունը խախտել է «Դատական ակտերի 

հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքի 67-րդ հոդվածի 7-րդ մասով սահմանված 

կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերի Ծառայության նյութական 

խրախուսման և կատարողական ծախսերի և համակարգի զարգացման բաղադրիչների 

հավասար հարաբերակցությունը: 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ին «Դատական ակտերի 

հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքի 67-րդ հոդվածի  7-րդ մասում կատարվել է 

փոփոխություն, որի արդյունքում բաղադրիչների հավասար հարաբերակցության պահանջը 

վերացել է, և 2018 թվականի ու 2019 թվականի արտաբյուջետային միջոցների ծախսերը 

կատարվել են հաստատված տարեկան նախահաշիվներին համապատասխան: 2018 

թվականին և 2019 թվականի առաջին կիսամյակում Ծառայության աշխատողների 

վարձատրությունը և պարգևատրումները կազմել են արտաբյուջետային միջոցների 

ծախսերի համապատասխանաբար՝ 48.6%-ը և  62.3%-ը: 

ՀՀ կառավարության՝ «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նյութական 

խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդի միջոցների օգտագործման կարգը 

հաստատելու մասին» 15.12.2005թ. թիվ 2275-Ն որոշման համաձայն՝ դատական ակտերի 

հարկադիր կատարման ծառայողների նյութական խրախուսման համար նախատեսված 

միջոցների 90%-ը բաշխվում է հարկադիր կատարման ծառայողների և Ծառայությունում 

քաղաքացիական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց միջև` նրանց ամսական 

դրամական բավարարմանը համամասնորեն, և վճարվում է յուրաքանչյուր ամիս, իսկ 

նյութական խրախուսման համար նախատեսված միջոցների 10%-ը կարող է տրամադրվել 

առանձին աշխատողների` որպես դրամական պարգևատրում` աշխատանքային բարձր 
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արդյունավետության և բարդ ու ծավալուն կատարողական գործողությունների 

իրականացման համար: 

 

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության բացատրությունը. ՀՀ 

վարչապետի 2019 թվականի նոյեմբերի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության 

վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի № 706-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ 

կատարելու մասին» № 1780-Ա որոշումով Ծառայության հաստիքների առավելագույն թիվը՝ 

413 փոխարինվել է 620 թվով և պայմանագրային աշխատողները փոխադրվել են 

բյուջետային հաստիքների, ու խնդիրը կարգավորվել է: 

 

Հաշվեքննիչ պալատի կողմից արձանագրված է. Նախորդ վերահսկողությամբ 

արձանագրվել էր, որ 2016 և 2017 թվականներին Ծառայությունը նյութական խրախուսման 

բաղադրիչից միջոցները ուղղել է պայմանագրային հիմունքներով աշխատող անձանց 

վարձատրությանը, որը չի համապատասխանում ՀՀ կառավարության 15.12.2005թ. թիվ 

2275-Ն որոշմամբ հաստատված կարգին: Հաշվեքննությամբ պարզվել է, որ 2018 

թվականին և 2019 թվականի առաջին կիսամյակում Ծառայությունը նույնպես խախտել է 

ՀՀ կառավարության 15.12.2005թ. թիվ 2275-Ն որոշմամբ հաստատված կարգը և 

համապատասխանաբար՝ 412,834.7 հազ. դրամ և 140,332.8 հազ. դրամ ուղղել է 

պայմանագրային հիմունքներով աշխատող ավելի քան 200 անձանց վարձատրությանը: 

Արդյունքում, 2018 թվականին և 2019 թվականի առաջին կիսամյակում այդ գումարների 

չափով պակասել են հարկադիր կատարման ծառայողների ամսական դրամական 

բավարարմանը համամասնորեն տրամադրվող հավելավճարները և դրամական 

պարգևատրումները: 

 

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության բացատրությունը. «ՀՀ ԱՆ 

դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության «Դատական 

ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության  նյութական խրախուսման և 

համակարգի զարգացման ֆոնդ» արտաբյուջետային ծրագրի միջոցների ծախսման 2018 

թվականի նախահաշիվը  հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի 

պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի 

դեկտեմբերի 28-ի № 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու 
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մասին» ՀՀ կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 15-ի № 136-Ն որոշման համաձայն 

և «Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի  պետական բյուջեի մասին» ՀՀ 

օրենքով Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությանը «Աշխատողների 

աշխատավարձեր և հավելավճարներ» 4111 տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածով 

2018 և 2019թթ․ հատկացվել է համապատասխանաբար 412,834․7 հազ.  ՀՀ դրամ և 

386,151․8 հազ. ՀՀ դրամ` այդ թվում՝ 180,000․0 հազ. ՀՀ դրամ առաջին կիսամյակում, իսկ 

«Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ վճարներ» 4112 

տնտեսագիտական հոդվածով՝ 340,716.8 հազ. ՀՀ դրամ և 336,006․0 հազ.՝ այդ թվում 

առաջին կիսամյակում՝ 168,003.0 հազ. դրամ։  

Հաշվի առնելով Ծառայությունում հարուցվող կատարողական վարույթների քանակի 

աճի տեմպերը (2010 թվականին հարուցվել է 83.282 վարույթ, 2011 թ.՝ 91.577, 2012թ.՝ 

105.524, 2013թ.՝ 123.201, 2014թ.՝ 480.074, 2015թ.՝  893.222, 2016թ.՝ 1.224.417, 2017թ. 

1.545.810) և հաստիքների թվաքանակի ավելացման հնարավորության բացակայությունը՝ 

Ծառայությունը իր բնականոն աշխատանքը կազմակերպելու անհրաժեշտությամբ 

պայմանավորված պայմանագրային հիմունքներով աշխատանքի է ընդունել շուրջ 200 

աշխատակիցների և նշված միջոցները ուղղել է այդ անձանց վարձատրությանը։ 

Վերջիններիս վարձատրությունը կատարվել է նախահաշվով հաստատված 

«Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ» 4111 տնտեսագիտական 

դասակարգման հոդվածով։ 

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության պայմանագրային աշխատողների 

վարձատրությունը կատարվել է «Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ» 

4111 տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածով: Հետևաբար, պայմանագրային 

աշխատողների վարձատրությունը չի ազդել հարկադիր կատարողների և Ծառայությունում 

քաղաքացիական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց բաշխման ենթակա 

ամսական գումարների նվազմանը:   

 

Հաշվեքննիչ պալատի կողմից արձանագրված է. Նախորդ վերահսկողության 

արդյունքներով արձանագրվել էր, որ Ծառայությունը 2017 թվականին գնված 11460 տուփ 

A4 ֆորմատի թուղթը մինչև 2018 թվականի մարտի 1-ը ի պահ էր հանձնել մատակարարին, 

քանի որ տարվա պահանջարկը ամբողջությամբ բավարարված էր, և բացի այդ, 

Ծառայության պահեստում տարեվերջին առկա էր 5895 տուփ թղթի մնացորդ: 
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Ծառայությանը առաջարկվել էր 2018 թվականի ծախսերի նախահաշվով A4 ֆորմատի թղթի 

պահանջարկը հաշվարկել՝ հաշվի առնելով 2017 թվականի տարեվերջի 17355 տուփ թղթի 

մնացորդը: Սակայն, չնայած թղթի զգալի մնացորդի առկայությունը, Ծառայությունը 2018 

թվականի մարտի 16-ին Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 

բյուջետային միջոցների հաշվին կնքել է թիվ  ԴԱՀԿ-ԳՀԱՊՁԲ 18/3 պայմանագիր՝ 11163 

տուփ A4 ֆորմատի թուղթ գնելու համար՝ 17,860.8 հազ. դրամ արժեքով (մեկ տուփը՝ 1600 

դրամ), և 2018 թվականի սեպտեմբերի 16-ին նույն մատակարարի հետ կնքել է թիվ ԴԱՀԿ-

ԳՀԱՊՁԲ-18/Ա-32/1 պայմանագիր՝ արտաբյուջետային միջոցների հաշվին 42500 տուփ A4 

ֆորմատի թուղթ գնելու համար 63,537.5 հազ. դրամ արժեքով (մեկ տուփը՝ 1495 դրամ): 

Փաստորեն, Ծառայությունը 2018 թվականին ձեռք է բերել 53663 տուփ A4 ֆորմատի թուղթ, 

և արդյունքում 2019 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ Ծառայության պահեստի մնացորդը 

կազմել է 28071 տուփ A4 ֆորմատի թուղթ: 

2018 թվականին Ընկերությունը ԴԱՀԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/Ա-32/1 պայմանագրով 

մատակարարել է 7,848.8 հազ. դրամի 5250 տուփ A4 ֆորմատի թուղթ: 2018 թվականի 

դեկտեմբերի 19-ին Ծառայությունը Ընկերության հետ կնքել է համաձայնագիր, որով թղթի 

մնացորդի մատակարարման ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 2019 թվականի հունվարի 17-

ը, իսկ պայմանագրով սահմանված գումարի մնացորդը՝ 55,688.8 հազ. դրամ, 2018 

թվականի դեկտեմբերի 21-ին տրամադրել է Ընկերությանը որպես կանխավճար: 

Սահմանված ժամկետում թուղթը մատակարարվել է և կանխավճարը մարվել է: 

Հաշվեքննությամբ պարզվել է, որ պայմանագրով սահմանված 2018 թվականի երրորդ 

եռամսյակում մատակարարման ենթակա 32,292.0 հազ. դրամի A4 ֆորմատի թղթից, մինչև 

2018 թվականի դեկտեմբերի 19-ին համաձայնագիր կնքելը, Ընկերությունը մատակարարել 

է 7,848.7 հազ. դրամի A4 ֆորմատի թուղթ, իսկ 24,443.3 հազ. դրամի թղթի խմբաքանակի 

մատակարարման ուշացման համար Ծառայությունը չի հաշվարկել և չի գանձել 1,117.4 հազ. 

դրամի ուշացման օրերի տույժ, որը ենթակա է վերականգնման պետական բյուջե: 

 

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության բացատրությունը.  2018 

թվականին Ծառայությունը արտաբյուջետային միջոցների հաշվին իրականացված գնման 

ընթացակարգի շրջանակներում կնքել  է ԴԾԻԳ-ԳՀԱՊՁԲ-18Ա/32/1 ծածկագրով 

պայմանագիր Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ, որով 

նախատեսվում էր ձեռք բերել A4 ֆորմատի թուղթ՝ 1 կիլոգրամը 598 ՀՀ դրամ արժեքով։ 
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Նշված պայմանագիրը կնքվել է 06.09.2018 թվականին և համաձայն  ՀՀ կառավարության 

04.05.2017 թվականի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 33-րդ կետի 18-րդ 

ենթակետի` պայմանագրի 8․1 կետով սահմանվել է, որ «պայմանագրով նախատեսված 

կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է այդ գործարքի` 

լիազորված մարմնի կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը», այսինքն պայմանագրի 

վերաբերյալ ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից դրական եզրակացության 

ստանալը։ Պայմանագիրը լիազոր մարմնի կողմից հաշվառվել է (ստացել է դրական 

եզրակացություն) 11.09.2018 թվականին։ Պայմանագրի հավելված 1-ով «տեխնիկական 

բնութագիր-գնման ժամանակացույց»-ով նախատեսվել է, որ պայմանագիրը գործում է 

մինչև 20.12.2018 թվականը, ընդ որում 1-ին խմբաքանակի վերջնաժամկետը ոչ պակաս 

քան պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր՝ համաձայն ՀՀ 

կառավարության 04.05.2017 թվականի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 21-րդ 

կետի 1-ին ենթակետի ը) պարբերության, այն է՝. «կնքվելիք պայմանագրով ապրանքի 

մատակարարման, աշխատանքի կատարման կամ ծառայության մատուցման ժամկետը, 

իսկ փուլային ձևով պայմանագրի կատարման դեպքում` առաջին փուլի ժամկետը, պետք է 

սահմանվեն ապրանքների և ծառայությունների դեպքում առնվազն 20, իսկ 

աշխատանքների դեպքում` առնվազն 45 օրացուցային օր: Ընդ որում, սույն պարբերությամբ 

սահմանված ժամկետի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի 

իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու 

օրվանից՝ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է 

պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում: Սույն պարբերությունը չի կիրառվում 

փորձաքննություն անցած նախագծային փաստաթղթերով իրականացվող շինարարական 

աշխատանքների կամ մեկ անձից գնման ձևի կիրառման դեպքերում»։ Հաշվի առնելով 

նշված հանգամանքները և այն, որ պայմանագրով սահմանված 20 օրացուցային օրը լրացել 

է 2018 թվականի հոկտեմբերի 1-ին, ապա պայմանագրի 1-ին փուլի մատակարարումները, 

որոնք նախատեսվել են 3-րդ եռամսյակում՝ պայմանագրի կողմերից անկախ 

հանգամանքներից տեղափոխվել են 4-րդ եռամսյակ, որի ընթացքում մինչև պայմանագրով 

սահմանված ժամկետը Ընկերության կողմից մատակարարվել է 13125 կիլոգրամ A4 

ֆորմատի թուղթ, իսկ մնացորդ քանակի մատակարարումը 19.12.2018թ.-ին կնքված 

համաձայնագրով՝ սահմանվել է  2019 թվականի հունվարի 17-ը, ինչը և կատարվել է 

մատակարարի կողմից։ 
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Ինչ վերաբերվում է 2018 թվականին A4 ֆորմատի թուղթ ձեռք բերելուն ապա 

Ծառայությունը հաշվի առնելով 2017 թվականի ընթացքում կատարողական վարույթների 

աննախադեպ աճը, ի նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ 2018 թվականի 

արտաբյուջետային միջոցների ծախսման նախահաշիվը կհաստատվի 1-ին եռամսյակի 

ընթացքում դեռևս 2017 թվականի օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին բյուջետային հայտը 

կազմելու ընթացքում նախատեսել է ապրանքի գնումը, որը կօգտագործվեր մինչև 2019 

թվականի 1-ին եռամսյակի ավարտը։ Նշված ապրանքի գնումը և օգտագործումը ցույց տվեց 

իր արդյունավետությունը, քանի որ 2019 թվականի ընթացքում Ծառայությունը թե՛ 

բյուջետային և թե՛ արտաբյուջետային միջոցների հաշվին ձեռք չի բերել A4 ֆորմատի թուղթ։ 

 

Հաշվեքննիչ պալատի կողմից արձանագրված է. Ծառայությունը 2018 թվականին և 

2019 թվականի առաջին կիսամյակում հոգեբանական ծառայությունների գնման համար 

ծախսել է համապատասխանաբար՝ 4,295.0 հազ. դրամ և 1,800.0 հազ. դրամ: Նախորդ 

վերահսկողության արդյունքում արձանագրվել էր, որ Ծառայությունը չի սահմանել 

հոգեբանական ծառայության միավորի գին, չի վարել մատուցված հոգեբանական 

ծառայությունների քանակի հաշվառում և պայմանագրերով վճարումները կատարել է 

առանց հաշվարկային հիմքի:  

2018 թվականի հունիսի 22-ին Ծառայությունը հոգեբանական փորձագիտական, 

դիագնոստիկ և խորհրդատվական ծառայություններ մատուցելու համար առանց մրցույթ 

իրականացնելու անհատ ձեռնարկատիրոջ հետ կնքել է պայմանագիր, որով յուրաքանչյուր 

ծառայության գին է սահմանվել 75.0 հազ. դրամ: 

2019 թվականի համար Ծառայությունը հոգեբանական մասնագիտացված 

ծառայություններ ձեռք բերելու նպատակով հայտարարել է մրցույթ, որի  շրջանակներում 

չորս մասնակիցներից ստացել է հայտեր։ Մրցույթի հայտարարության համաձայն՝ գնման 

առարկա է հանդիսացել Ծառայությունում հարուցված վարույթներով երեխաների 

տեսակցությունների կազմակերպման կամ երեխաների մեկ ծնողից մյուսին հանձնման 

կատարողական վարույթներով հոգեբանական մասնագիտացված ծառայությունների 

մատուցումը: Մասնակիցներից ստացվել են գնային առաջարկներ՝ անհատ ձեռնարկատերը 

առաջարկել է հոգեբանական մասնագիտացված ծառայությունների մատուցում՝ մեկ 

փորձաքննության համար (3-5 այց) Երևան քաղաքում 65,000․0 դրամ, իսկ ՀՀ մարզերում՝ 

85,000․0 դրամ, հոգեբանական կենտրոն Հ/Կ-ն առաջարկել է հոգեբան մասնագետի 
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վճարում յուրաքանչյուր այցելության համար 6,500․0 դրամ, տրանսպորտային ծախսեր 

մարզերում (ըստ անհրաժեշտության)՝ 1,000․0–2,500․0 դրամ և խորհրդատվության ու 

անհրաժեշտ մեթոդական ռեսուրսներով ապահովում (հոգեբանական տեխնիկաներ, 

մեթոդներ և այլն) յուրաքանչյուր մեկ վարույթի համար անկախ այցելությունների թվից՝ 

8,000․0 դրամ, 3-րդ մասնակիցը առաջարկել է 60,000․0 դրամ յուրաքանչյուր հանդիպման 

համար, ևս մեկ մասնակից ֆիզիկական անձը գնային առաջարկ չի ներկայացրել։  

Մրցութային հանձնաժողովը հաղթող է ճանաչել անհատ ձեռնարկատիրոջը: 

Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված տարաբնույթ 

հայտերը չեն համապատասխանում հայտարարությունով սահմանված գնման առարկայի 

բնութագրին և հնարավոր չէր որոշել նվազագույն գնային առաջարկը: Փաստորեն, 

մրցութային հանձնաժողովը հնարավորություն չի ունեցել  համեմատել և գնահատել 

մասնակիցների գնային առաջարկները, սակայն կայացրել է որոշում և հաղթող է ճանաչել 

նախորդ տարիներին այդ ծառայությունը մատուցած անհատ ձեռնարկատիրոջը: 

 

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության բացատրությունը. 2018 

թվականին հոգեբանական մասնագիտացված ծառայություններ մատուցելու համար կնքվել 

է պայմանագիր, առանց մրցույթի՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նշված 

ծառայություններն առնչվում են ալիմենտի բռնագանձման կատարողական վարույթներին 

ու դիտարկվել են, որպես կատարողական գործողությունների կատարման ծախսեր, և 

համաձայն ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 15-ի «Հայաստանի 

Հանրապետության արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր 

կատարման ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդի 

միջոցների օգտագործման կարգը հաստատելու մասին» № 2275-Ն որոշմամբ հաստատված 

կարգի 10-րդ կետի 3-րդ պարբերությունը՝ այն է «Ֆոնդի միջոցների հաշվին 

կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը՝ կապված ապրանքների, 

աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերման հետ, չեն համարվում պետական 

կարիքների համար գնումներ» ու նշված ծախսերի համար նախատեսված գումարները 

հաստատված նախահաշվով ընդգրկվել են «Մասնագիտական ծառայություններ» 4241 

տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածի տակ՝ որպես գնում չհանդիսացող ծախսեր 

(ԳՉԾ)։ 
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2019 թվականին նշված ծախսերը նույնպես ընդգրկված են եղել նույն հոդվածի տակ, 

նույն հիմնավորմամբ, սակայն ալիմենտային բնույթի կատարողական վարույթներով 

տեսակցությունների և այլ կատարողական գործողությունների ավելացմամբ 

պայմանավորված ՀՀ գլխավոր հարկադիր կատարողի հրամանով ստեղծվել է 

հանձնաժողով, տվյալ ծառայությունները մատուցող կազմակերպությունների ավելի լայն 

շրջանակ ընդգրկելու նպատակով։ Հանձնաժողովի կողմից հաստատվել է 

հայտարարության տեքստը և հրապարակվել է «Հայաստանի Հանրապետություն» 

օրաթերթում։ Մրցույթին ներկայացված հայտերով անհատ ձեռնարկատերը, որը 

ներկայացնում էր հոգեբանական կենտրոնը՝ ներկայացրել էր գնային առաջարկ՝ Երևան 

քաղաքում 65000 դրամ գումարի չափով և ՀՀ բոլոր մարզերում 85000 դրամ գումարի 

չափով, որը ներառում է 3-5 այցելություն, տրանսպորտային ծախսերը, նախաքննական, 

քննչական, դատական և այլ պետական և ոչ պետական մարմիններում կազմակերպության 

աշխատակիցների կողմից կանչով ներկայանալը։ Մրցույթի 2-րդ մասնակից Հոգեբանական 

կենտրոնի կողմից ներկայացվել է գնային առաջարկ՝ յուրաքանչյուր այցելության համար 

6500 դրամ գումար, տրանսպորտային ծախս 1000-2500 դրամ գումարի չափով և 

խորհրդատվություն յուրաքանչյուր 1 վարույթի համար անկախ այցելությունների թվից 8000 

դրամ, կազմակերպությունը ներկայացրել է ցանկ, որի մեջ ներառված էին ՀՀ մարզերում 

կազմակերպության մասնագետները, սակայն  առանց Լոռու մարզի, ինչպես նաև հաշվի 

առնված չէր այն հանգամանքը, որ ալիմենտային բնույթի վարույթներով հարկ է լինում 

աշխատանք տանել ոչ միայն տվյալ վարույթով անցնող երեխայի, այլև երեխայի ծնողի կամ 

ծնողների և ընտանիքի այլ անդամների հետ, ինչպես նաև հաշվի չէր առնվել 

նախաքննական, քննչական, դատական և այլ պետական և ոչ պետական մարմիններում 

կազմակերպության աշխատակիցների կողմից կանչով ներկայանալը։ Նշված 

պարզաբանումները հանձնաժողովը ստացել է մրցույթի հայտերի բացման նիստում ներկա 

գտնվող կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից և համադրելով դրանք՝ որոշում է 

կայացրել նախապատվությունը տալ անհատ ձեռնարկատիրոջը։ Մրցույթի արդյունքները 

մրցույթի հայտ ներկայացրած և ոչ մի կազմակերպության կողմից չեն բողոքարկվել, ուստի 

և պայմանագիրը մեկ տարի ժամկետով կնքվել է անհատ ձեռնարկատիրոջ հետ։ 
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Հաշվեքննիչ պալատի կողմից արձանագրված է. Ծառայությունը 

«ներկայացուցչական ծախսեր» հոդվածով 2018 թվականին ծախսել է 21,631.8 հազ. դրամ, 

2019 թվականի առաջին կիսամյակում՝ 1,718.հազ. դրամ: 

Ծառայությունը 2018 թվականի մարտի 17-ին Սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերության հետ կնքել է թիվ ԴԱՀԿ-ԷՈՒ/ՄԱԾՁԲ-18/1 

ծառայությունների մատուցման գնման պայմանագիր՝ 51,949.4 հազ. դրամ արժեքով: 

Պայմանագրով նախատեսվել է 2018 թվականի մայիսի 4-ին և 5-ին կազմակերպել 

հյուրասիրություն և տոնական միջոցառումներ: 2018 թվականի մարտի 28-ին 

Ծառայությունը պայմանագրի գնի 50%-ը՝ 25,974.7 հազ. դրամ, որպես կանխավճար 

փոխանցել է ընկերությանը: Ծառայության կազմավորման 20-ամյա հոբելյանի առթիվ 

տոնական միջոցառումներ կազմակերպելու նպատակով ստեղծված հանձնաժողովի 

նիստերի արձանագրությունների համաձայն՝ 2018 թվականի մայիսի 4-ի և 5-ի տոնական 

միջոցառումներից բացի 2018 թվականի մայիսի 24-ից 26-ը նախատեսվում էր անցկացնել 

միջազգային գիտաժողով արտասահմանյան պատվիրակությունների մասնակցությամբ: 

Այնուհետև, հանձնաժողովի որոշմամբ ներքաղաքական իրավիճակով պայմանավորված 

որոշ միջոցառումներ չեղարկվել են: Դրանով պայմանավորված Ծառայությունը 

Ընկերության հետ 2018 թվականի մայիսի 7-ին կնքել է համաձայնագիր, ըստ որի 

Ընկերությունը իրականացրել է ֆիլմի պատրաստում, հրավիրատոմսերի, բեյջերի, 

պաստառների տպագրություն և 2018 թվականի մայիսի 5-ի հանդիսավոր միջոցառման 

կազմակերպում՝ ընդամենը 12,105.9 հազ. դրամ արժեքով: Կանխավճարի մնացած 13,870.0 

հազ. դրամը վերադարձվել է Ծառայության արտաբյուջետային հաշվին: 

Հաշվեքննությամբ պարզվել է, որ  Ծառայությունը Ընկերության հետ պայմանագիրը 

կնքել է մեկ անձից գնման ընթացակարգով՝ հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ 

օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետը և ՀՀ կառավարության՝ «Գնումների 

գործընթացի կազմակերպման մասին» 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման 23-րդ կետի 4-րդ 

ենթակետի 10-րդ պարբերությունը, որոնք վերաբերվում են արտասահմանյան 

պատվիրակությունների ընդունելությանը, իսկ կնքված պայմանագրով Ծառայության 

աշխատակիցների և գործընկեր կառույցների համար նախատեսված տոնական 

միջոցառումների և հյուրասիրության կազմակերպումը պետք է իրականացվեր մրցութային 

եղանակով: Փաստորեն, Ծառայության և ընկերության միջև առանց հիմնավորման կնքվել 

է մեկ անձից գնման ընթացակարգով պայմանագիր, որով նախատեսվել և, խախտելով 
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«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի  3-ին մասի պահանջը, առանց 

կանխավճարի ապահովման Ընկերությանը տրամադրվել է 25,974.7 հազ. դրամ 

կանխավճար: 

Բացի այդ, Ծառայության և Ընկերության միջև կնքված պայմանագրի և 

համաձայնագրի տեխնիկական բնութագրերում բացակայում են տվյալներ ֆիլմի 

պատրաստման արժեքի և տևողության, բեյջերի ու պաստառների գնի և քանակի, 

հանդիսավոր միջոցառման կազմակերպման արժեքի վերաբերյալ և հնարավոր չէ 

գնահատել գնման ծախսային արդյունավետությունը ու 12,105.9 հազ. դրամ ծախսի 

հիմնավորվածությունը: 

 

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության բացատրությունը. 2018 

թվականի արտաբյուջետային միջոցների ծախսման նախահաշիվը կազմելու ժամանակ, ի 

թիվս ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի և հավելվածների՝ Ծառայության կողմից ՀՀ 

ֆինանսների նախարարությանը և ՀՀ կառավարությանը ներկայացվել է 

արտաբյուջետային միջոցների ծախսերի հիմնավորումները, որոնց մեջ ներառված է եղել 

Ներկայացուցչական ծախսեր 4237 տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածով 

նախատեսված` 121,000.0 հազ. ՀՀ դրամ գումար: Հաշվի առնելով այն, որ 2018 թվականի 

մայիսի 5-ին լրանում էր Ծառայության կազմավորման 20-րդ տարեդարձը, ինչպես նաև 

մայիս ամսին նախատեսվում էր բազմաթիվ միջոցառումներ՝ կապված նշված տարեդարձի 

հետ, նախատեսվում էր միջոցառումների մասնակից արտասահմանյան 

պատվիրակությունների ժամանման, այցելությունների կազմակերպման և գիտաժողովի 

կազմակերպման նպատակով աշխատանքների, ծառայությունների և ապրանքների ձեռք 

բերում: Նշված միջոցառումները՝ դեռևս 2017 թվականի նոյեմբեր ամսից ստեղծված 

աշխատանքային խմբի, այնուհետև հանձնաժողովի կողմից ծրագրավորվել էր անցկացնել, 

որպես մեկ ընդհանուր միջոցառում՝ չտարանջատելով միջոցառումները, հաշվի առնելով, որ 

երկու միջոցառումներին հրավիրված են եղել նաև հյուրեր արտասահմանյան թվով 18 

երկրներից։ Վերը նշված հիմնավորումները դրական գնահատական են ստացել ՀՀ 

ֆինանսների նախարարության կողմից։ Մինչև ՀՀ կառավարության 2018թ․ փետրվարի 15-

ի թիվ 136-Ն որոշման ընդունումը միջոցառումների անցկացման հանձնաժողովի կողմից 

բանակցություններ են տարվել տվյալ ոլորտում առաջատար տարբեր ընկերությունների 

հետ, որի արդյունքում որոշվել է նախապատվությունը տալ այդ ընկերությանը, որը 
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առաջարկել է նվազագույն գնային առաջարկ։ Նշված ընկերության հետ 17․03․2018թ․-ին 

կնքվել է թիվ ԴԱՀԿ-ԷՈՒ/ՄԱԾՁԲ-18/1 գնման պայմանագիրը, որը սահմանված կարգով 22

․03․2018թ․-ին հաշվառվել է (ստացել է դրական եզրակացություն) լիազոր մարմնի՝ ՀՀ 

ֆինանսների նախարարության կողմից, առանց որևէ դիտողության կամ առարկության։ 


