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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Պետական գնումների գործընթացը Հայաստանի Հանրապետությունում 
կարգավորվում է 2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ին ընդունված «Գնումների մասին» ՀՀ 
օրենքով։ Հայաստանում գործում է գնումների խառը մոդելը, ինչը նշանակում է՝ 
պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները կարող են գնումները 
կատարել ինչպես էլեկտրոնային համակարգի միջոցով, այնպես էլ թղթային 
տարբերակով։ Էլեկտրոնային եղանակով գնումներն իրականացվում են 
https://armeps.am/ հարթակի միջոցով, որը կառավարվում է ՀՀ ֆինանսների 
նախարարության կողմից։ Ընդ որում, ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը 
հանդիսանում է գնումների համակարգի կառավարման համար պատասխանատու միակ 
պետական կառավարման մարմինը։ Բացի վերը նշված հարթակից, ՀՀ ֆինանսների 
նախարարությունը կառավարում է նաև http://www.procurement.am/ կայքէջը, որը, ըստ 
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի, հանդիսանում է օրենքով նախատեսված 
հրապարակման ենթակա տեղեկատվության հրապարակման կայք։ Այս կայքում է 
ներկայացվում նաև գնումներին առնչվող հաշվետվությունները։ 

Ըստ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝ Հայաստանում գործում են գնումների 
հետևյալ ընթացակարգերը՝ 

• էլեկտրոնային աճուրդ, 
• մրցույթ, 
• գնանշման հարցում, 
• մեկ անձից գնում: 

Նշված ընթացակարգերի շրջանակում գնումներն իրականացնելու համար 
կիրառվում են գնումների հետևյալ ձևերը՝ 

• բաց մրցույթ, 
• հրատապ բաց մրցույթ, 
• երկփուլ մրցույթ, 
• շրջանակային համաձայնագիր, 
• գնանշման հարցում, 
• էլեկտրոնային աճուրդ, 
• «մեկ անձ»: 

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքը գնումների նախընտրելի ձև է սահմանում մրցույթը։ 
Գնման այլ ձևերը կարող են կիրառվել բացառապես օրենքով նախատեսված 
դեպքերում։ 

  

https://armeps.am/
http://www.procurement.am/
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ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ 2017-2020 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ 

«Գնումների մասին» ՀՀ նոր օրենքը, որն ուժի մեջ է մտել 2017 թվականի ապրիլի 
25-ին, սահմանել է գնումների իրականացման նոր ընթացակարգեր։ Այդ 
կապակցությամբ, հնարավոր տարընթերցումներից և թյուրիմացություններից 
խուսափելու նպատակով, սույն հետազոտության ընթացքում չեն օգտագործվի 2016 
թվականի ցուցանիշները։ Ավելին, համաձայն օրենքի անցումային դրույթների, օրենքի 
պահանջները չեն տարածվում մինչև օրենքն ուժի մեջ մտնելը սկսած և չդադարած 
գնման գործարքների վրա։ Այս առումով, 2017 թվականի վիճակագրական տվյալները 
ընդգրկում են գնումների ընթացակարգեր, որոնք համադրելի չեն 2018 և 2019 
թվականների ցուցանիշների հետ։ Այդ պատճառով սույն աշխատանքում անդրադարձ 
չի կատարվի նաև այդ ցուցանիշներին։  

Ըստ պաշտոնական վիճակագրության՝ 2017 թվականին կազմակերպվել են 25,767 
ընթացակարգեր, որոնց գերակշիռ մասը (60,7%) վերաբերում է ապրանքների 
ձեռքբերմանը (Աղյուսակ 1): 2018 և 2019 թվականներին ապրանքների ձեռքբերմանն է 
ուղղվել կազմակերպված ընթացակարգերի համապատասխանաբար 75.0% և 77.4%-ը։ 

 

Աղյուսակ 1. Ընթացակարգերի քանակական տվյալները, 2017-2019թթ․ 

 Կազմակերպված 
ընթացակարգերի քանակը 

Կայացած 
ընթացակարգերի քանակը 

Չկայացած 
ընթացակարգերի 

թվաքանակը 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Ապրանք 15 629 100 086 129 718 15 381 85 489 106 121 247 14 597 23 597 

Աշխատանք 1 735 3 545 4 964 1 706 3 378 4 442 29 167 522 

Ծառայություն 8 403 29 842 32 836 8 324 29 274 31 925 79 568 911 

Ընդամենը 25 767 133 473 167 518 25 411 118 141 142 488 355 15 332 25 030 

Աղբյուր՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 

Հատկանշական է, որ 2017 թվականին չեն կայացել կազմակերպված 
ընթացակարգերի 1,4%-ը, 2018 թվականին՝ 11,5%-ը, իսկ 2019 թվականին՝ 15%-ը։ 
Այսինքն՝ չի իրականացվել 2019 թվականին պետական բյուջեով նախատեսված 
գնումների 15%-ը։ 

Ըստ ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հրապարակված 
տեղեկատվության1՝ պետական կառավարման մարմինների, պետական հիմնարկների, 
47 քաղաքային համայնքների, դրանց ենթակայության տակ գործող 997 
պատվիրատուների կողմից 2017թ. ընթացքում կատարված գնումների և հայտարարված 

                                                             
1 http://gnumner.am/ 

http://gnumner.am/
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ընթացակարգերի նախահաշվային արժեքը կազմել է ընդհանուր առմամբ շուրջ 
245,639.8 մլն դրամ, որոնցից 48,590.0 մլն դրամը՝ աշխատանքների, 72,483.0 մլն 
դրամը՝ ապրանքների և 124,566.8 մլն դրամը՝ ծառայությունների գծով։ 2017 թվականի 
համեմատ, 2018 թվականին կազմակերպված գնման ընթացակարգերի ընդհանուր 
նախահաշվային արժեքը կազմել է 273,252.6 մլն դրամ, որից 101,118.1 մլն դրամը 
ապրանքների, 53,821.9 մլն դրամը աշխատանքների, իսկ 118,312.6 մլն դրամը 
ծառայությունների ձեռքբերման համար (Աղյուսակ 2): 2019 թվականին գնումների 
նախահաշվային արժեքը կազմել է 354,991.4 մլն ՀՀ դրամ։  

 

Աղյուսակ 2. Կայացած ընթացակարգերի նախահաշվային արժեքների և կնքված 
պայմանագրերի գների համեմատական տվյալները (2017-2019թթ․), մլն դրամ 

 2017 2018 2019 
Ընդամենը նախահաշվային, որից՝ 245,639.8 273,252.5 354,991.4 

Ապրանքներ 72,483.0 101,118.1 129,287.6 

Աշխատանքներ  48,590.0 53,821.9 72,651.0 

Ծառայություններ  124,566.8 118,312.6 153,052.8 

Ընդամենը կնքված պայմանագրերի գներ, 
որից2՝ 

122,823.4 259,681.7 333,597.7 

Ապրանքներ 60,735.4 94,155.9 117,904.9 

Աշխատանքներ 41,752.7 49,258.2 65,253.3 

Ծառայություններ 20,335.3 116,267.6 150,439.5 

2017 թվականին հայտարարված 141,710.4 մլն դրամ նախահաշվային արժեքով 
գնումների դիմաց կնքվել է 122,823.4 մլն դրամի պայմանագիր՝ ապահովելով շուրջ 
18,887 մլն դրամի տնտեսում։ 2018 թվականին կայացած ընթացակարգերի արդյունքում 
առաջացած տնտեսումը կազմել է 13,570.8մլն ՀՀ դրամ, որից 6,962.2 մլն դրամը՝ 
ապրանքների, 4,563.7 մլն դրամը՝ աշխատանքների և 2,045 մլն դրամը 
ծառայությունների գծով: 2019 թվականին նախատեսված նախահաշվային գումարից 
պայմանագիր է կնքվել միայն 333,597.7 մլն-ի չափով՝ ապահովելով շուրջ 21,393.7մլն 
ՀՀ դրամի տնտեսում, որից 11,382.6 մլն դրամը՝ ապրանքների, 7,397.7 մլն դրամը՝ 
աշխատանքների և 2,613.4 մլն դրամը ծառայությունների գծով: 

Ըստ ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հրապարակված 
տեղեկատվության՝ 2017 թվականի ընթացքում իրականացված 25,411 

                                                             
2 Ներառված չեն ՀՀ կառավարության 10/02/2011թ. թիվ 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի 
կազմակերպման կարգի» 25-րդ կետի 5-րդ և ՀՀ կառավարության 04/05/2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված 
«Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 23-րդ կետի 4-րդ ենթակետերով սահմանված ցանկերում (դրանք 
են գնումներ մեկ անձից, հատուկ կամ բացառիկ իրավունքի առկայության հիմքով) ընդգրկված աշխատանքների, 
ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերումը, որոնց նախահաշվային արժեքը կազմել է 103,929.4 մլն դրամ։  
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ընթացակարգերից 15,041-ն իրականացվել է «Բանակցային ընթացակարգեր առանց 
հայտարարելու և մեկ անձից գնումներ» ընթացակարգի միջոցով, ինչը կազմում է 
ընդհանուր կազմակերպված ընթացակարգերի 59.2%-ը։ Այս ընթացակարգով 
հիմնականում իրականացվել են ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման 
գնումները (Աղյուսակ 3): 2018 թվականին կայացած ընթացակարգերի 47.8%-ն է 
իրականացվել մեկ անձից գնումների տեսքով։ 2019 թվականին շարունակվել է դրանց 
տեսակարար կշռի նվազումը՝ կազմելով ընդհանուր կայացած ընթացակարգերի 44%-ը։ 

Թեև 2019 թվականին մեկ անձից գնումների թվաքանակի տեսակարար  կշիռը 
2017 թվականի համեմատ նվազել է, արժեքային արտահայտությամբ այս ցուցանիշն 
արձանագրել է զգալի աճ (Աղյուսակ 4)։ Այսպես, 2017 թվականին «մեկ անձ» 
ընթացակարգով իրականացված գնման հիման վրա կնքվել է 12,651.5 մլն ՀՀ դրամի 
պայմանագիր կամ ընդամենը կնքված պայմանագրերի 10.3%-ը։ Ի տարբերություն 2017 
թվականի՝ 2018 թվականին մեկ անձից կատարված գնումները կազմել են 131,376.6 մլն 
ՀՀ դրամ կամ 2018 թվականին պետական գնումների շրջանակներում կնքված 
պայմանագրերի 50.6%-ը։ 2019 թվականին մեկ անձից կատարված գնումների արժեքն 
ավելի է աճել՝ կազմելով կնքված պայմանագրերի 53.6%-ը։ Այսինքն՝ թեև 2018 և 2019 
թվականներին նվազել են «մեկ անձ» ընթացակարգով կայացած գնումների քանակը, 
արժեքային արտահայտությամբ դրանք աճել են ավելի քան 14 անգամ 2019 թվականին՝ 
2017 թվականի համեմատ։ 

 

Աղյուսակ 3․ Կայացած ընթացակարգերի քանակական տվյալները ըստ գնման ձևերի 
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Բաց մրցույթ 8 45 9 62 1,450 516 1,052 3,018 988 318 259 1,565 
Հրատապ բաց 
մրցույթ 25 10 6 41 232 25 54 311 541 70 69 680 

Երկփուլ մրցույթ    - - - 11 11 2 - - 2 

Շրջանակային 
համաձայնագիր 7,398 194 456 8,048    - - 60 2 62 

Գնանշման 
հարցում 716 267 288 1,271 51,956 1,583 3,428 56,967 60,808 2,995 4,175 67,978 

էլեկտրոնային 
աճուրդ    - 1,216 91 83 1,390 8,768 167 500 9,435 

«Մեկ անձ» 7,112 823 7,106 15,041 30,635 1,163 24,646 56,444 35,014 832 26,920 62,766 

Ընդամենը 15,381 1,706 8,324 25,411 85,489 3,378 29,274 118,141 106,121 4,442 31,925 142,488 
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2018 թվականի համեմատ, 2019 թվականին աճել է էլեկտրոնային աճուրդի 
ընթացակարգի կիրառումը՝ 1.18%-ից հասնելով 6.6%-ի։ Ի տարբերություն այս 
ընթացակարգի՝ նվազել է բաց մրցույթ ընթացակարգով կայացած գնումների 
թվաքանակը մոտ երկու անգամ։ Դրան հակառակ՝ շուրջ երկու անգամ ավելացել է 
«հրատապ բաց մրցույթ» ընթացակարգերի քանակը։ Ի դեպ, 2017 թվականի համեմատ 
զգալի աճել է գնանշման հարցում ընթացակարգով գնումների իրականացման քանակը։ 
Այսպես, եթե 2017 թվականին կայացած ընթացակարգերից ընդամենը 1,271-ն էր 
իրականցվել գնանշման հարցում ընթացակարգով, ապա 2019 թվականին այդ 
ընթացակարգով գնումների քանակը աճել է մինչև 67,978: 
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Աղյուսակ 4. Կայացած ընթացակարգերի նախահաշվային արժեքների և կնքված պայմանագրերի գների համեմատական տվյալները 
ըստ գնման ձևերի, 2017-2019թթ., մլն դրամ 

  
Ապրանք Աշխատանք Ծառայություն Ընդամենը 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
Ընդամենը 
նախահաշվային, որից՝  72,483.0 101,118.1 129,287.5 48,590.0 53,821.9 72,651.0 124,566.8 118,312.6 153,052.9 245,639.8 273,252.6 354,991.4 

Բաց մրցույթ  83.5 21,921.8 15,556.7 3,615.6 38,178.7 17,031.7 981.6 6,292.2 4,544.9 4,680.7 66,392.7 37,133.3 

Հրատապ բաց մրցույթ  6,661.0 12,547.2 23,353.0 1,977.2 6,855.8 17,403.1 194.2 2,211.4 2,529.4 8,832.4 21,614.4 43,285.5 

Երկփուլ մրցույթ   - 680.6  - -  151.2 - - 151.2 680.6 

Շրջանակային 
համաձայնագիր  51,075.0  - 11,147.0  7,074.0 5,422.6  3.4 67,644.6 - 7,077.4 

Գնանշման հարցում  5,978.9 34,615.7 38,435.1 3,255.3 7,230.6 15,361.3 1,332.2 7,936.4 9,793.7 10,566.4 49,782.7 63,590.1 

Էլեկտրոնային աճուրդ   2,885.7 21,274.4  34.8 19.5  320.3 2,609.9 - 3,240.8 23,903.8 

«Մեկ անձ»  4,895.7 29,147.7 29,987.7 883.1 1,522.0 15,761.4 7,049.3 101,401.1 133,571.6 12,828.1 132,070.8 179,320.7 

Ընդամենը կնքված 
պայմանագրերի գներ, 
որից՝  

60,735.4 94,155.8 117,904.9 41,752.7 49,258.2 65,253.3 20,335.3 116,267.6 150,439.5 122,823.4 259,681.6 333,597.7 

Բաց մրցույթ  82.4 20,582.2 13,662.5 3,111.6 35,424.0 14,228.5 882.1 5,748.1 3,795.8 4,076.1 61,754.3 31,686.8 

Հրատապ բաց մրցույթ  6,476.3 12,078.7 21,610.4 1,646.5 6,711.0 16,437.1 194.2 2,191.8 2,478.9 8,317.0 20,981.5 40,526.4 

Երկփուլ մրցույթ   - 680.6  - -  122.0 - - 122.0 680.6 

Շրջանակային 
համաձայնագիր  43,500.9  - 11,016.6  7,074.0 4,767.1  3.4 59,284.6 - 7,077.4 

Գնանշման հարցում  4,510.2 29,747.1 32,379.6 2,477.9 5,584.2 11,850.9 1,108.9 7,083.1 8,236.3 8,097.0 42,414.4 52,466.8 

Էլեկտրոնային աճուրդ   2,690.9 19,872.3  30.6 14.6  311.3 2,553.7 - 3,032.8 22,440.6 

«Մեկ անձ»  4,806.6 29,056.9 29,699.5 865.3 1,508.4 15,648.2 6,979.6 100,811.3 133,371.4 12,651.5 131,376.6 178,719.1 
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Կնքված պայմանագրերի գների համեմատական վերլուծությունից (Աղյուսակ 5) 
տեսանելի է, որ 2017 թվականին կնքված պայմանագրերի մեծ մասը բաժին է ընկել 
շրջանակային համաձայնագիր ընթացակարգով անցկացված գնումներին։ Ընդ որում, 
այս ընթացակարգին հիմնականում դիմել են պետական կառավարման մարմինները։ Ի 
տարբերություն պետական կառավարման մարմինների՝ համայնքների կողմից կնքված 
պայմանագրերի մեծ մասն արժեքային արտահայտությամբ իրականացվել է «մեկ անձ» 
գնման ընթացակարգով։ 

Ի տարբերություն 2017 թվականի՝ 2018-ին և 2019-ին «մեկ անձ» ընթացակարգով 
գնումների մեծ մասն իրականացրել են ինչպես պետական կառավարման մարմինները, 
այնպես էլ դրանց ենթակա կազմակերպությունները։ Այսպես, 2017 թվականին 
պետական մարմինների կողմից «մեկ անձ» գնումների ընթացակարգի ներքո կնքվել են 
ընդհանուր առմամբ 4.731,4 մլն դրամի պայմանագիր։ Ի տարբերություն դրա՝ 2018 և 
2019 թվականներին պետական մարմինների կողմից «մեկ անձ» գնման ընթացակարգի 
ներքո կնքված պայմանագրերի գումարները կազմել են համապատասխանաբար 
92,720.1 մլն և 137,355.6 մլն ՀՀ դրամ։ Պետական մարմիններին ենթակա 
կազմակերպությունների կողմից 2017 թվականին «մեկ անձ» ընթացակարգով կնքվել են 
1,830.7 մլն դրամի պայմանագրեր, իսկ 2018 և 2019 թվականներին՝ 32,808.2 մլն և 
34,918.2 մլն դրամի պայմանագրեր։ 

Ի տարբերություն պետական մարմինների՝ 2018-2019 թվականներին նվազել են 
համայնքների կողմից իրականացվող «մեկ անձ» ընթացակարգի շրջանակներում 
կնքված պայմանագրերի գները։ Համայնքները նախապատվությունը տալիս են բաց 
մրցույթ (այդ թվում՝ հրատապ բաց մրցույթ) ընթացակարգով իրականացվող 
գնումներին։ Այսպես, եթե 2017-ին համայնքները այս «մեկ անձ» ընթացակարգի ներքո 
կնքել են 5,277.0 մլն դրամի պայմանագրեր, ապա 2018 և 2019 թվականներին այդ 
ցուցանիշը նվազել է՝ կազմելով համապատասխանաբար 3,512.4 մլն և 2,737.6 մլն դրամ։ 

Սույն զեկույցի հաջորդ մասերում մենք կփորձենք հասկանալ, թե որ պետական 
մարմիններն են ավելի հաճախ դիմում «մեկ անձ» գնման ընթացակարգին և ինչ 
նպատակով են իրականացնում այդ գնումները։ 
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Աղյուսակ 5․ Կնքված պայմանագրերի գների համեմատական տվյալները՝ ըստ գնման ձևերի և ըստ պատվիրատուների, 2017-
2019թթ., մլն ՀՀ դրամ 
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Բաց մրցույթ 3,863.2 213.0 - - 45,174.0 13,025.3 3,003.0 551.9 16,178.2 11,032.9 3,827.6 648.1 

Հրատապ բաց մրցույթ 8,251.5 62.6 2.8 - 20,230.2 14.6 736.6 - 36,027.4 2,258.7 1,846.2 393.9 

Երկփուլ մրցույթ     - - 122.0 - 680.6 - -  

Շրջանակային 
համաձայնագիր 44,805.1 2,871.0 3,656.9 7,951.6 - - - - - - - - 

Գնանշման հարցում 5,754.5 1,371.9 970.6 192.0 15,155.1 5,611.6 11,029.5 10,618.2 19,485.4 7,595.8 13,493.2 11,892.2 

Էլեկտրոնային աճուրդ     2,648.8 132.9 251.0 - 16,032.0 4,754.9 1,654.8  

«Մեկ անձ» 4,731.4 5,277.0 1,830.7 812.4 92,720.1 3,512.4 32,808.2 2,323.8 137,355.6 2,737.6 34,918.2 3,707.5 
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Ինչ վերաբերում է 2020 թվականին իրականացված գնման ընթացակարգերին, 
ապա 2020 թվականի հոկտեմբերի 8-ի դրությամբ3 կայացել է 48 016 գնում։ Չկայացած 
(չշնորհված չափաբաժիններ) գնումների քանակը կազմում է 30 908։ Ընդհանուր 
առմամբ 2020 թվականին ներկայացվել է 161 668 հայտ, որոնցից մերժվել է 19 513-ը։ 
Կայացած ընթացակարգերը, ըստ գնման ձևերի, ունեն հետևյալ տեսքը․ 

Գնման ձև Քանակ 

Բաց մրցույթ 701 

Հրատապ բաց մրցույթ 244 

Երկփուլ մրցույթ 402 

Շրջանակային համաձայնագիր 8 

Գնանշման հարցում 34 702 

Էլեկտրոնային աճուրդ 38 

«Մեկ անձ» 10 537 

«Հրատապ մեկ անձ» 730 

Առկա տեղեկատվության ուսումնասիրությունը վկայում է, որ 2020 թվականին 
նվազել է մեկ անձից գնումների իրականացման քանակային ցուցանիշները՝ կազմելով 
ընդհանուր կայացած գնումների 22%-ը՝ 2019 թվականի 44%-ի համեմատ։ Այս 
ցուցանիշները, սակայն, խիստ նախնական են։ 

 

 

  

                                                             
3 Ի դեպ, տվյալների ուսումնասիրության ժամանակ նկատվեց, որ պատշաճ որակով չի աշխատում ՀՀ ֆինանսների 
նախարարության Аrmeps համակարգի Գնումների պլանների և պայմանագրերի կառավարման ենթահամակարգը։ 
Մասնավորապես, ենթահամակարգում կայացած ընթացակարգերի և գնումների ձևերի վերաբերյալ վիճակագրական 
տվյալները այդպես էլ հնարավոր չեղավ ամբողջական ստանալ հայերեն կամ անգլերեն լեզուներով էջերից։ Մենք այդ 
տվյալները ձեռք բերելու համար օգտվել են միայն ենթահամակարգի ռուսալեզու էջից։ Այդպես էլ հնարավոր չեղավ 
համակարգից ստանալ տեղեկատվություն 2020 թվականին իրականացված գնումների քանակի վերաբերյալ՝ ըստ 
գնման ձևերի։ 
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«ՄԵԿ ԱՆՁ» ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ               
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 2018-2020 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ՝                                       
ԸՍՏ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ 
 

2018 թվականի տվյալներով 126 պետական կառավարման, տեղական 
ինքնակառավարման և դրանց ենթակայությամբ գործող մարմիններ են դիմել մեկ 
աղբյուր ընթացակարգով գնումների իրականացմանը, իսկ «հրատապ մեկ աղբյուր» 
ընթացակարգով գնումներ իրականացրել են 29 մարմին։ 2019 թվականին «մեկ անձ» 
ընթացակարգով գնումներ են իրականացրել 122, իսկ «հրատապ մեկ աղբյուր» 
ընթացակարգով՝ 42 մարմին։ 

2018 թվականին պետական կառավարման մարմինները «մեկ անձ» 
ընթացակարգի շրջանակներում իրականացրել են 3 054 գնում։ Ամենահաճախը այս 
ընթացակարգով գնումներ իրականացրել է ՀՀ առողջապահության նախարարությունը՝ 
կատարելով 1 236 գնում։ Այս ընթացակարգով 2018 թվականին 445 գնում իրականացրել 
է ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունը, 94 գնում՝ ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմը։ Ընդհանուր առմամբ, 2018 թվականին մեկ անձից գնում 
ընթացակարգի շրջանակներում կնքվել է  74,433․6 մլն դրամի պայմանագիր։ Ի 
տարբերություն 2018 թվականի՝ 2019 թվականին աճել են ինչպես այս ընթացակարգով 
գնումների թվաքանակը, այնպես էլ կնքված պայմանագրերի գումարները (Աղյուսակ 6)։  

 

Աղյուսակ 6․ Պետական կառավարման մարմինների կողմից «մեկ անձ» գնման 
ընթացակարգով կնքված պայմանագրերի քանակը և արժեքները 2018-2019 թվականներին 

 
 

Պետական կառավարման մարմին 

2018 2019 
Քանակ Պայմանագրի 

ընդհանուր 
գումարը  

(ՀՀ դրամ) 

Քանակ Պայմանագրի 
ընդհանուր 
գումարը  

(ՀՀ դրամ) 
Վարչապետի աշխատակազմ 94 497,723,991.35 215 741,171,729.48 
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարություն 

63 694,910,799.86 79 171,067,176.79 

Առողջապահության նախարարություն 1236 62,832,943,857.00 1208 75,565,199,159.72 
Արդարադատության նախարարություն 74 207,574,691.00 73 579,502,494.00 
Կրթության, գիտության, մշակույթի և 
սպորտի նախարարություն 

55 969,347,020.00 289 1,133,692,761.98 

Պաշտպանության նախարարություն 106 6,085,567,089.24 143 7,203,632,115.36 
Արտակարգ իրավիճակների 
նախարարություն 

99 287,608,178.15 174 41,877,315.47 

Արտաքին գործերի նախարարություն 445 2,187,469,129.70 471 129,818,876.20 
Բարձր տեխնոլոգիական 
արդյունաբերության նախարարություն 

70 99,135,291.00 158 191,325,768.39 

Շրջակա միջավայրի նախարարություն 125 68,874,112.50 130 18,149,693.90 
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Պետական կառավարման մարմին 

2018 2019 
Քանակ Պայմանագրի 

ընդհանուր 
գումարը  

(ՀՀ դրամ) 

Քանակ Պայմանագրի 
ընդհանուր 
գումարը  

(ՀՀ դրամ) 
Էկոնոմիկայի նախարարություն 171 42,581,884.00 205 89,515,772.87 
Տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների 
նախարարություն 

68 22,503,406.00 120 353,838,430.00 

Ֆինանսների նախարարություն 70 208,219,585.00 197 484,486,226.09 
Գյուղատնտեսության 
նախարարություն 

77 4,713,459.00 91 15,745,992.02 

էներգետիկ ենթակառուցվածքների և 
բնական պաշարների 
նախարարություն 

28 30,365,560.00 30 5,173,313.00 

Միջազգային տնտեսական 
ինտեգրման և բարեփոխումների 
նախարարություն 

12 942,300.00 - - 

Մշակույթի նախարարություն 93 82,810,776.96 53 199,181,274.62 
Սպորտի և երիտասարդության 
հարցերի նախարարություն 

86 8,121,444.00 59 12,555,488.00 

Սփյուռքի նախարարություն 82 102,172,322.35 17 1,485,644.00 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 3,054 74,433,584,897.11 3,712 86,937,419,231.89 

2019 թվականի տվյալների վերլուծությունը վեր է հանում մի շարք 
առանձնահատկություններ։ Այսպես՝ 

• 2019 թվականին ՀՀ կառավարությունը պետական կառավարման համակարգի 
արդյունավետության բարձրացման նպատակով ձեռնարկեց մի շարք 
նախարարությունների միավորման գործընթաց։ Դրա արդյունքում 2019 
թվականի հունիսից նախարարությունների թվաքանակը 17-ից դարձավ 12՝ 
ուղեկցվելով նաև աշխատակազմերի կրճատումներով։ Սրա արդյունքում կարելի 
էր ակնկալել, որ կնվազեն գնումների (հատկապես մեկ անձից) թե՛ թվաքանակը 
և թե՛ արժեքները։ Սակայն, հակառակ դրան, մեկ անձից գնումները 
նախարարությունների կողմից աճել են. 

• 2018 թվականի համեմատ, եթե այլ նախարարություններին միացող սփյուռքի, 
միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների, էներգետիկ 
ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարությունների «մեկ անձ» 
ընթացակարգով գնումների արժեքները նվազել են, ապա նույն ճակատագրին 
արժանացած գյուղատնտեսության, մշակույթի և սպորտի և երիտասարդության 
հարցերի նախարարություններում դրանք գրանցել են աճ։ Ի դեպ, այս 
մարմիններն աշխատել են ընդամենը 6 ամիս, սակայն հասցրել են գերազանցել 
նախորդ տարվա տարեկան ցուցանիշը։ Ավելին, թեև մշակույթի կամ սպորտի և 
երիտասարդության հարցերի նախարարություններում նվազել են այս 
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ընթացակարգով գնումների քանակը, այնուամենայնիվ աճել են դրանց 
շրջանակում կնքված պայմանագրերի գումարները. 

• 2019 թվականին ավելի քան 10 անգամ նվազել է արտաքին գործերի 
նախարարության կողմից «մեկ անձ» ընթացակարգով կատարված գնումների 
շրջանակում կնքված պայմանագրերի գումարները, թեև քանակական առումով 
այս ընթացակարգով գնումներն աճել են։ Նույն երևույթը նկատվում է նաև 
շրջակա միջավայրի և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարություններում, 

• Արդարադատության նախարարությունում, թեև 2018 և 2019 թվականներին 
իրականացվել են նույն քանակի գնումներ «մեկ անձ» ընթացակարգով, սակայն 
կնքված պայմանագրերի գումարները 2019 թվականին աճել են մի քանի անգամ. 

• Մի շարք այլ նախարարություններում և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմում աճել 
են ինչպես ընթացակարգերի քանակը, այնպես էլ կնքված պայմանագրերի 
գումարը։ 

Հաշվի առնելով վերոհիշյալ երևույթները՝ առավել մանրամասն ուսումնասիրվել է 
գյուղատնտեսության, մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության հարցերի, 
արդարադատության, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների, 
էկոնոմիկայի, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի, առողջապահության, 
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունների և ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմի կողմից իրականացված մեկ անձից գնումները։ Չեն անտեսվել նաև այս 
մարմիններին կից գործող կազմակերպությունների գնումները, ինչպես նաև այս 
մարմինների կողմից իրականացված «հրատապ մեկ անձից» ընթացակարգով 
կատարված գնումները, որոնք ներկայացվում են առանձին բաժինների տեսքով։  

Ի լրումն վերոհիշյալ պետական մարմինների՝ ուսումնասիրվել են նաև ՀՀ Ազգային 
ժողովի և Երևանի քաղաքապետարանի կողմից իրականացված գնումները՝ «մեկ անձ» 
և «հրատապ մեկ անձ» ընթացակարգերով։ 

Հարկ է նշել, որ «մեկ անձ» ընթացակարգով գնումներից չեն ուսումնասիրվել այն 
գնումները, որոնց գինը ցածր է գնումների բազային միավորից, կամ որոնք 
իրականացվել են «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի առաջին 
կետի հիման վրա, այն է՝ գնման ենթակա ապրանքը, աշխատանքը կամ ծառայությունը 
հնարավոր է ձեռք բերել միայն մեկ անձից, որը պայմանավորված է նրա հեղինակային 
և հարակից իրավունքներով, հատուկ կամ բացառիկ իրավունքի առկայությամբ4։ 

 

 

                                                             
4 Այդ ծառայությունների ցանկը ներկայացված է ՀՀ կառավարության 2017 թվականի թիվ 526-Ն որոշման 1-ին 
հավելվածով հաստատված կարգի 23-րդ կետում։ 
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ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ 
 2018 2019 2020 (նախնական) 

Քանակ Պայմանագրի 
գին (ՀՀ դրամ) 

Քանակ Պայմանագրի 
գին (ՀՀ դրամ) 

Քանակ Պայմանագրի գին 
(ՀՀ դրամ) 

Մեկ անձ 94 497,723,991.35 215 741,171,729.48 179 691,001,360.00 
Հրատապ 
մեկ անձ 

- - 55 244,492,710.00 101 1,789,588,220.00 

Վարչապետի աշխատակազմի կողմից 2018 թվականին իրականացված գնումների 
մի որոշ մասն ուղղված էր ներկայացուցչական ծառայությունների ձեռքբերմանը՝ 
հյուրանոցային ծառայություններ, սննդի սպասարկում կամ սրահների վարձակալություն 
և այլն։ 

Հնարավո՞ր էր արդյոք նման ծառայությունները ձեռք բերելուց խուսափել «մեկ 
անձ» ընթացակարգի կիրառումից։ Կարծում ենք՝ որոշ դեպքերում հնարավոր էր։ 
Մասնավորապես, ներկայացուցչական միջոցառումների կազմակերպումը, որն իր մեջ 
ներառում է նաև կեցություն կամ տարբեր միջոցառումների իրականացում, սովորաբար 
իրականացվում է դրանցից առնվազն մեկ շաբաթ առաջ։ Շատ դեպքերում, հատկապես 
երբ դա վերաբերում է օտարերկրյա պետությունների ղեկավարների այցերին, դրանց 
կազմակերպման համար պահանջվում է ավելի երկար ժամանակ։ Իսկ այդ ժամկետները 
բավարար են մրցույթ անցկացնելու և ավելի ցածր գնով ծառայություններ ձեռք բերելու 
համար։ 

2019 թվականին ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի կողմից իրականացված 
գնումներից կառանձնացնեինք նախ և առաջ ոչ բնակելի անշարժ գույքի 
վարձակալությունները, որոնց մի մասը կնքվել է ֆիզիկական անձանց հետ, մյուսները 
համայնքապետարանների կամ իրավաբանական անձանց հետ։ Այդ նպատակով կնքվել 
են ընդհանուր առմամբ շուրջ 30 մլն ՀՀ դրամի պայմանագրեր։ Ընդ որում, այս 
պայմանագրերի գները տատանվում են 25 հազար դրամից մինչև 3 մլն-ի 
սահմաններում։ Առկա տեղեկատվության ուսումնասիրությունից պարզվում է, որ այդ 
տարածքները վարձակալվել են Բնապահպանության և ընդերքի, ինչպես նաև 
Առողջապահության և աշխատանքի տեսչական մարմինների համար։ Եթե որոշ 
դեպքերում այդ պայմանագրերի գները տեղավորվում են օրենքով սահմանված մեկ 
միլիոնի սահմաններում, մի շարք այլ դեպքերում (օրինակ «Սանի Լենդ» ՍՊԸ, 
քաղաքացի Կարեն Ռաժդենի Հովհաննիսյան, քաղաքացի Ռոբերտ Նորիկի 
Ավետիսյան, քաղաքացի Արմինե Հովհաննեսի Ղուկասյան), դրանք գերազանցել են 
սահմանաչափը։ Ի դեպ, գնումների նշված դեպքերում, գնումները նախ իրականացվել 
են ցածր գներով՝ 250.000-500.000 դրամ, այնուհետև ծառայությունները ձեռք են բերվել 
10 անգամ բարձր գնով։  

Վարչապետի աշխատակազմի կողմից իրականացված «մեկ անձ» 
ընթացակարգով գնումներից կառանձնացնեինք նաև «Արմ Չիր» ՍՊԸ-ից ձեռք բերված 
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Հայկական բնական չրերի հավաքածուն (1,408,500 ՀՀ դրամ), «Առողջսպասարկում» 
ՍՊԸ-ից 6.5 մլն դրամով ձեռք բերված խորհրդակցությունների սեղանը և «Վինո Վինո» 
ՍՊԸ-ից պարբերաբար ձեռք բերվող կոնյակները։ Այս ամենը, իհարկե, խոսում են 
կոռուպցիոն ռիսկերի առկայության մասին։ 

Ինչ վերաբերում է 2020 թվականին, ապա ուշադրության են արժանի ՀՀ 
վարչապետի աշխատակազմի կողմից իրականացված հետևյալ գնումները․ 

Ընտրված մասնակից Պայմանագրի 
գին 

(ՀՀ դրամ) 

Գնման առարկայի պայմանագրով 
նախատեսված համառոտ նկարագրությունը 

(տեխնիկական բնութագիր) 
«ՀԵՐՄԻՆԵ ԵՎ ԱՐՄԻՆԵ» ՍՊԸ 999,000 Հավաքովի կառույցներ 

«Հոլիդեյ Դիզայն» ՍՊԸ 10,800,000 ՀՀ անկախության օրվա կապակցությամբ 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպման 
շրջանակներում հրավառության կազմակերպման 
և իրականացման ծառայություններ 

ԱՁ Արթուր Մանուկյան 43,422,225 ՀՀ անկախության օրվա կապակցությամբ 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպման 
և սպասարկման ծառայությունների մատուցում 

ԱՁ Նոննա Իսաջանյան 2,500,000 ՀՀ անկախության օրվա կապակցությամբ 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպման 
շրջանակներում լուսանկարահանման  
ծառայություններ 

Թի Էն Սաունդ ՍՊԸ 59,064,800 ՀՀ անկախության օրվա կապակցությամբ 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպման 
և սպասարկման ծառայությունների մատուցում, 
այդ թվում՝ տեխնիկական միջոցների 
տեղափոխում և տեղադրում, ալյումինե 
կոնստրուկցիաների, մետաղական 
հյուսվածքների տեղադրում, լուսային տեխնիկայի 
տեղափոխում և այլն, ներառյալ՝ 
տրանսպորտային ծառայություններ 

«ՍԹԵՅՋ ՍԹԱՅԼ» ՍՊԸ 19,530,060 ՀՀ անկախության օրվա կապակցությամբ 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպման 
և սպասարկման ծառայությունների մատուցում, 
այդ թվում՝ միջոցառման համար դեկորացիայի 
նախագծման, պատրաստման, մոնտաժման և 
ապամոնտաժման աշխատանքներ, ներառյալ՝ 
բեմահարթակի պատրաստում և երեսպատում, 
բազրիքների պատրաստում,  հանդիսատեսի 
համար նախատեսված հարթակների 
երեսպատում և քողարկում և այլն 

Ալեն Գասպարյան ԱՁ 1,322,000 ՀՀ անկախության օրվա կապակցությամբ 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպման 
շրջանակներում տեխնիկական միջոցների 
վարձակալության ծառայություններ 

«Սարգիս Նիկոլայի Անտոնյան» 
ԱՁ 

2,105,300 ՀՀ անկախության օրվա կապակցությամբ 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպման 
շրջանակներում դիզայներական ծառայություններ 
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Ընտրված մասնակից Պայմանագրի 
գին 

(ՀՀ դրամ) 

Գնման առարկայի պայմանագրով 
նախատեսված համառոտ նկարագրությունը 

(տեխնիկական բնութագիր) 
Աութդոր Էֆեկտ ՍՊԸ 2,718,000 Մշակութային միջոցառումների կազմակերպման 

ծառայություններ 

«Սամվել Բաղդասարյան» ԱՁ 3,700,000 ՀՀ անկախության օրվա կապակցությամբ 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպման 
շրջանակներում երաժշտական նյութերի 
ավարտական վերամշակման ծառայություններ 

Տիգրան Մելքոնյան ԱՁ 2,300,000 ՀՀ անկախության օրվա կապակցությամբ 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպման 
շրջանակներում տեսանկարահանման և 
մոնտաժման ծառայություններ 

«Արեգ Բալայան» ԱՁ 1,500,000 ՀՀ անկախության օրվա կապակցությամբ 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպման 
շրջանակներում սահմանապահ զինվորների 
շնորհավորական տեսաբացիկների 
նկարահանման ծառայություններ 

Ա/Ձ Նոննա Իսաջանյան 2,500,000 ՀՀ անկախության օրվա կապակցությամբ 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպման 
շրջանակներում լուսանկարահանման  
ծառայություններ 

«ՄԵՆ ԻՆ ԹԱՈՒՆ» ՍՊԸ 3,056,000 ՀՀ անկախության օրվա կապակցությամբ 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպման 
շրջանակներում «Մեր երգեր» և «Մեր տաղեր» 
խորագրերով ոճաբան խորհրդատուի 
ծառայություններ (բեմական հագուստի 
ձևավորում և կարում): 

Էդգար փարթներս ՍՊԸ 1,300,000 ՀՀ անկախության օրվա կապակցությամբ 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպման 
շրջանակներում՝ պաստառների տպագրության 
ծառայություններ, այդ թվում՝ Ա2 ձևաչափի, 
հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով,  
ընդհանուր 6710 հատ, ինքնակպչուն 
պաստառների տպագրություն - 1000 հատ 

«Պան-Մեդիա» ՍՊԸ 4,200,000 ՀՀ անկախության օրվա կապակցությամբ 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպման 
շրջանակներում սոցիալական ցանցերի վարման, 
լուսանկարների օգտագործման և 
ֆոտոպատմությունների պատրաստման 
ծառայություններ 

«Դավիթ Աբրահամյան» ԱՁ 4,730,000 ՀՀ անկախության օրվա կապակցությամբ 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպման 
շրջանակներում օդային տեսանկարահանման և 
մոնտաժման ծառայություններ 

«Լիանա Այվազյան» ԱՁ 1,000,000 ՀՀ անկախության օրվա կապակցությամբ 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպման 
շրջանակներում դիմահարդարման և 
վարսահարդարման ծառայություններ 

«Մանուկյան Արսեն Սաշայի» 
ԱՁ 

1,178,100 ՀՀ անկախության օրվա կապակցությամբ 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպման 
շրջանակներում ապակյա մրցանակների և 
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Ընտրված մասնակից Պայմանագրի 
գին 

(ՀՀ դրամ) 

Գնման առարկայի պայմանագրով 
նախատեսված համառոտ նկարագրությունը 

(տեխնիկական բնութագիր) 
մրցանակների տուփերի պատրաստման  
ծառայություններ 

«ԲԱ ԼԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ» ՍՊԸ 647,400 ՀՀ անկախության օրվա կապակցությամբ 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպման 
շրջանակներում քարտեզների համար 
նախատեսված գլանաձև տուփերի 
պատրաստում, բարձրությունը՝ 73սմ, քանակը՝ 
498 հատ 

«ԻՄԻՋ Մ.Գ.» ՍՊԸ 2,898,000 ՀՀ անկախության օրվա կապակցությամբ 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում 

ԲԻԹԻԷԼ ՍԵՐՎԻՍԻՍ ՍՊԸ 2,460,240 ՀՀ անկախության օրվա կապակցությամբ 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում 

Նախ անդրադառնանք ՀՀ անկախության օրվա կապակցությամբ մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպման շրջանակներում ձեռք բերված աշխատանքներին և 
ծառայություններին։ Ընդհանուր առմամբ դրանց համար մեկ անձից գնումներ 
ընթացակարգով ծախսվել է ավելի քան 190 մլն ՀՀ դրամ։ Նախ և առաջ տարօրինակ է 
այդպիսի ընթացակարգով ծառայությունների կամ ապրանքների ձեռքբերումը՝ հաշվի 
առնելով այն հանգամանքը որ ՀՀ վարչապետի աշխատակազմն ուներ առնվազն 9 
ամիս դրանք պլանավորելու և անհրաժեշտ գնումներ իրականացնելու համար։ Դրանք 
այնպիսի գնումներ են, որոնք կարող էին իրականացվել մրցութային կարգով՝ մինչև 
սեպտեմբեր ամիսը։ Երկրորդ՝ խիստ կասկածելի է, որ միջոցառման կազմակերպման 
հիմնական աշխատանքները պատվիրակվում են ֆիզիկական անձի, որը հարկային 
համակարգում գրանցվել էր միայն 2020 թվականի հունվարին (ԱՁ Արթուր Մանուկյան, 
43,422,225 մլն դրամ)։ Այս և միջոցառման հետ կապված մյուս ծախսերի զգալի մասը 
մեկ անձից գնումներ ընթացակարգով իրականացնելը պարունակում է զգալի 
կոռուպցիոն ռիսկեր։ 

Կոռուպցիոն ռիսկերի տեսանկյունից ուշադրության է արժանի նաև «հրատապ մեկ 
անձ» ընթացակարգով իրականացված գնումները։ Եթե 2017 թվականին այս 
ընթացակարգով ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի կողմից իրականացվել է ընդամենը 
մեկ գնում, իսկ 2018-ին այդպիսի գնում չի իրականացվել, ապա 2019 թվականին 
իրականացվել է 55 գնում։ Այս գնումներից առանձնանում են հետևյալ գնումները, որոնք, 
կարծում ենք, պարունակում են ռիսկեր. 
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Մատակարար 
կազմակերպության 

անվանում 

Պայմանագրի 
կնքման 

ամսաթիվ 

Գնման առարկայի անվանում Պայմանագրի 
ընդհանուր 

գումար 
(ՀՀ դրամ) 

ԱՆՏԱՐԵՍ ՍՊԸ 2019-11-13 Գովազդային արշավի հետ 
կապված ծառայություններ 

48,900,000.00 

ՍՕՍ Սիսթեմս ՍՊԸ 2019-11-13 Հակահրդեհային սարքերի 
վերանորոգման և պահպանման 
ծառայություններ 

5,200,000.00 

ՍՕՍ Սիսթեմս ՍՊԸ 2019-11-13 Հակահրդեհային սարքեր 7,400,000.00 
Ֆակտորի Փրոդաքշն ՍՊԸ 2019-05-10 «Քաղաքացու օրվան» նվիրված 

միջոցառումների կազմակերպում 
և սպասարկում 

27,520,000.00 

Մալինա ՍՊԸ 2019-05-10 «Քաղաքացու օրվան» նվիրված 
միջոցառումների կազմակերպման 
և սպասարկման 
ծառայությունների ձեռքբերում 

8,076,000.00 

ԱՁ Ղևոնդ Էմյան 2019-05-13 Մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպման և սպասարկման 
ծառայություններ 

 1,200,000.00  

Օվացիա պրոդյուսերական 
կենտրոն ՍՊԸ 

2019-05-13 Մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպման և սպասարկման 
ծառայություններ 

 8,562,000.00  

Բիզնես Քար Սերվիս ՍՊԸ 2019-05-13 Մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպման և սպասարկման 
ծառայություններ 

 1,297,000.00  

Ափ ընդ Ափ Փրոդաքշն ՍՊԸ 2019-05-10 Մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպման և սպասարկման 
ծառայություններ 

 10,998,700.00  

ԱՁ Գևորգ Աղաբալյան 2019-05-13 Մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպման և սպասարկման 
ծառայություններ 

 17,080,000.00  

Թի Էն Սաունդ ՍՊԸ 2019-05-10 Մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպման և սպասարկման 
ծառայություններ 

 7,999,110.00  

«Հեփի Իվենթ» ՍՊԸ 2019-05-10 Մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպման և սպասարկման 
ծառայություններ 

 8,025,000.00  

Ա/Ձ Արտյոմ Զաքարյան 
Կորյունի 

2019-05-13 Մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպման և սպասարկման 
ծառայություններ 

 8,197,500.00  

Քրիստինե Աբրահամյան Ա/Ձ 2019-05-16 «Քաղաքացու օրվան» նվիրված 
միջոցառումների կազմակերպման 
և սպասարկման 
ծառայությունների ձեռքբերում 

 400,000.00  

Ա/Ձ Սերգեյ Հայրապետյան 2019-05-16 «Քաղաքացու օրվան» նվիրված 
միջոցառումների կազմակերպման 
և սպասարկման 
ծառայությունների ձեռքբերում 

500,000.00 

ԲիԹիԷլ Սերվիսիս 2019-05-16 Վարչապետի աշխատակազմի 
կարիքների համար «Քաղաքացու 
օրվան» նվիրված միջոցառումների 

                        
2,291,720.00  
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Մատակարար 
կազմակերպության 

անվանում 

Պայմանագրի 
կնքման 

ամսաթիվ 

Գնման առարկայի անվանում Պայմանագրի 
ընդհանուր 

գումար 
(ՀՀ դրամ) 

կազմակերպման և սպասարկման 
ծառայությունների ձեռքբերում 

Ա/Ձ Յանեկ Հակոբյան 2019-05-17 Վարչապետի աշխատակազմի 
կարիքների համար «Քաղաքացու 
օրվան» նվիրված միջոցառումների 
կազմակերպման և սպասարկման 
ծառայությունների ձեռքբերում 

                           
500,000.00  

«ԻՄԻՋ Մ.Գ.» ՍՊԸ 2019-05-16 Վարչապետի աշխատակազմի 
կարիքների համար «Քաղաքացու 
օրվան» նվիրված միջոցառումների 
կազմակերպման և սպասարկման 
ծառայությունների ձեռքբերում 

                           
348,000.00  

ԱՁ Ալեքսանդր Մհերյան 2019-05-16 Վարչապետի աշխատակազմի 
կարիքների համար «Քաղաքացու 
օրվան» նվիրված միջոցառումների 
կազմակերպման և սպասարկման 
ծառայությունների ձեռքբերում 

                        
8,137,500.00  

ԷԳԱ ՍՊԸ 2019-05-17 Վարչապետի աշխատակազմի 
կարիքների համար «Քաղաքացու 
օրվան» նվիրված միջոցառումների 
կազմակերպման և սպասարկման 
ծառայությունների ձեռքբերում 

                           
372,000.00  

Բայրամյան սոցիալական 
բարեգործական ՀԿ 

2019-05-20 Վարչապետի աշխատակազմի 
կարիքների համար «Քաղաքացու 
օրվան» նվիրված միջոցառումների 
կազմակերպման և սպասարկման 
ծառայությունների ձեռքբերում 

                           
198,000.00  

«Գոլդ Ֆաերվորկ» ՍՊԸ 2019-05-20 Վարչապետի աշխատակազմի 
կարիքների համար «Քաղաքացու 
օրվան» նվիրված միջոցառումների 
կազմակերպման և սպասարկման 
ծառայությունների ձեռքբերում 

                           
250,000.00  

«Հանրային կապերի և 
տեղեկատվության կենտրոն» 
ՊՈԱԿ 

2019-05-17 Վարչապետի աշխատակազմի 
կարիքների համար «Քաղաքացու 
օրվան» նվիրված միջոցառումների 
կազմակերպման և սպասարկման 
ծառայությունների ձեռքբերում 

                        
1,924,000.00  

ԱՁ Գևորգ Աղաբալյան 2019-05-17 Վարչապետի աշխատակազմի 
կարիքների համար «Քաղաքացու 
օրվան» նվիրված միջոցառումների 
կազմակերպման և սպասարկման 
ծառայությունների ձեռքբերում 

                           
800,000.00  

Դամկար ՍՊԸ 2019-12-05 Գրասենյակային գույք  4,830,000.00  
Արգավանդ Կահույք ՍՊԸ 2019-12-05 Գրասենյակային գույք  3,840,000.00 
Վանդիստ ՍՊԸ 2019-12-10 Սեղանի համակարգիչներ 22,587,600.00 
Ընդամենը   207,434,130.00 
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Իրականացված գնումների զգալի մասն ուղղված էր «Քաղաքացու օրվան» 
նվիրված միջոցառումների իրականացմանը, որը 2019 թվականին նշվեց ապրիլի 27-ին։ 
Ըստ «Պանորամա․ամ» կայքի կողմից հրապարակված տեղեկատվության5, ՀՀ 
կառավարությունից մեկ անձից գնումներ կատարելը պատճառաբանել էին ժամանակի 
սղությամբ6։ Ծառայություններ մատուցած կազմակերպությունների հետագա 
ուսումնասիրությունը (որի համար օգտագործվել է ՀՀ պետական եկամուտների 
կոմիտեի հարկ վճարողների փնտրման համակարգը) բացահայտեց հետաքրքիր 
փաստեր։ 

• «Մալինա» ՍՊԸ-ն, որի հետ կքնվել էր 8,076,000.00 դրամի պայմանագիր, 
գրանցվել է 2018 թվականի նոյեմբերի 30-ին և այժմ դադարեցրել է իր 
գործունեությունը, 

• «Բիզնես Քար Սերվիս» ՍՊԸ-ն գրանցվել է 2018 թվականի սեպտեմբերի 5-ին, 
• «Ափ ընդ Ափ Փրոդաքշն» ՍՊԸ-ն գրանցվել է 2018 թվականի մայիսի 17-ին, և այժմ 

գործունեությունը դադարեցված է։ 

Հրատապ մեկ անձից գնումներից առանձնանում է նաև «Անտարես» ՍՊԸ-ին 
գովազդային արշավի անցկացման համար հատկացված գումարը։ Այդ ինչքա՞ն 
հրատապ էր գովազդային արշավը, որ հնարավոր չէր դրա գնումն իրականացնել 
մրցույթի միջոցով։ Անհասկանալի հրատապ էր նաև 22.5 մլն արժողությամբ սեղանի 
համակարգիչների կամ գրասենյակային գույքի ձեռքբերումը։ 

2020 թվականին, ըստ գնումների հաշվետվողականության www.armeps.am կայքից 
ձեռք բերված տեղեկատվության, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ իրականացրել է 101 
գնում հրատապ մեկ անձից ընթացակարգով։ Այս գնումների որոշ մասն առնչվում է 
կորոնավիրուսային վարակի (COVID-19) հաղթահարման նպատակով ձեռնարկված 
քայլերին։ Դրանցից են, օրինակ՝ կորոնավիրուսային վարակի ախտորոշման 
միջոցառումների իրականացման նպատակով դիմակների, հանդերձանքի, բժշկական 
հավաքածուների և շնչառական սարքերի ձեռքբերումն արտերկրից շուրջ 1,5 մլրդ դրամի 
չափով։ Այս գնումները կատարվել են 2020 թվականի մարտի վերջ - ապրիլի սկզբներին՝ 
COVID-19-ի Հայաստան ներթափանցումից մեկ ամիս անց։ Եթե նկատի ունենանք նաև 
այն հանգամանքը, որ այդ վարակի դեմ պայքարը սկսվել է փետրվարին, իսկ ամբողջ 
աշխարհում՝ 2019 թվականի վերջին, ՀՀ կառավարությունը բավարար ժամանակ ուներ 
մրցութային ընթացակարգով և համեմատաբար էժան գնով ապրանքներ ձեռք բերելու 
համար։ Սա ևս մեկ անգամ վկայում է COVID-19-ի դեմ պայքարի ոչ համակարգված 
աշխատանքի մասին։ 

Հաջորդ գնումը, որը կարող էր իրականացվել մրցութային կարգով, դրանք «Կրիր 
դիմակ, փրկիր կյանքեր» խորագրով գովազդային արշավների հետ կապված 

                                                             
5 http://politik.am/am/mek 
6 «Քաղաքացու օրը» ներառվել է ՀՀ տոնացույցում 2019 թվականին: 

http://www.armeps.am/
http://politik.am/am/mek
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ծառայությունների ձեռքբերումն է (23.5 մլն դրամ)։ Այս ծառայությունները ձեռք են բերվել 
2020 թվականի հունիսից հետո։ Այսինքն՝ վարչապետի աշխատակազմն ուներ 
բավարար ժամանակ մրցութային կարգով այս ծառայությունները ձեռք բերելու համար։ 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն 
 2018 2019 2020 (նախնական) 

Քանակ Պայմանագրի 
գին (ՀՀ դրամ) 

Քանակ Պայմանագրի 
գին (ՀՀ դրամ) 

Քանակ Պայմանագրի 
գին (ՀՀ դրամ) 

Մեկ անձ 171 42,581,884.00 205 89,515,772.87 120 82,428,173.00 
Հրատապ 
մեկ անձ 

- - - - 516 4,926,983,558.
00 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը 2018 թվականին «մեկ անձ» ընթացակարգով 
իրականացրել է 171 գնում, կնքելով ընդհանուր մոտ 42.5 մլն դրամի պայմանագրեր։ 
Գնումներն ուղղված են հիմնականում նախարարության ընթացիկ կարիքների 
բավարարմանը կամ ներկայացնում են ներկայացուցչական ծախսեր՝ ջրի, 
էլեկտրաէներգիայի կամ գազի բաշխում, ջուր շշերով կամ տարաներով, միրգ, շոկոլադ 
և այլն։ Մյուս գնումները հիմնականում կատարվել են օրենքով նախատեսված 
սահմանաչափերում։ 

2019 թվականին նույնպես, էկոնոմիկայի նախարարության գնումները «մեկ անձ» 
ընթացակարգով հիմնականում ուղղված են եղել նախարարության ընթացիկ 
կարիքների բավարարմանը կամ պատվիրակությունների ընդունմանը։ Սակայն ինչպես 
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի դեպքում, էկոնոմիկայի նախարարությունը նույնպես 
2019 թվականին ֆիզիկական անձանց հետ կնքել է ոչ բնակելի անշարժ գույքի 
վարձակալության պայմանագրեր։ 

Եվս մեկ գնում, որը իրականացվել է «մեկ անձ» ընթացակարգով, թեև կարող էր 
իրականացվել մրցութային ընթացակարգով, դա Անտիկոնտրաֆակտ-2019 7-րդ 
միջազգային համաժողովի անցկացման հետ կապված գնումն է «Արմենիա 
հյուրանոցային համալիր» ՓԲԸ-ից, շուրջ 10 մլն դրամի չափով։ Ասել, որ այս 
միջոցառումը հրատապ էր, և ժամանակ չկար կազմակերպել, ճիշտ չէ, քանի որ այն 
կազմակերպվել է 2019 թվականի նոյեմբերին, և նախարարությունն ուներ բավարար 
ժամանակ դրան նախապատրաստվելու համար։ Կարծում ենք՝ հիմնավոր չի լինի նաև 
այն տեսակետը, թե «Արմենիա» հյուրանոցային համալիրը» ունի հատուկ կամ բացառիկ 
իրավունք կամ կարողություն այդ ծառայությունները մատուցելու համար։  

Եվս մեկ չհիմնավորված գնում է «Ֆակտորի Փրոդաքշն» ՍՊԸ-ի կողմից հայ-
վրացական պատվիրակության ընդունելության ծառայությունների մատուցումը (շուրջ 
4.3 մլն դրամ)։ Ինչպես վերը նշվել էր, սովորաբար միջպետական 
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պատվիրակությունների այցերի կազմակերպման համար տրվում է բավարար 
ժամանակ, ինչը կարող է բավարարել նաև մրցութային կարգով համապատասխան 
ծառայությունների ձեռքբերումը։ «Մեկ անձ» ընթացակարգով այս ընկերությունից 
ծառայությունների ձեռքբերումը կասկածների տեղիք է տալիս։ Ի դեպ, այս ընկերության 
հետ 2019 թվականին «մեկ անձ» ընթացակարգով կնքվել է ևս երկու պայմանագիր՝ 
Երևանի քաղաքապետարանի կողմից Ամանորի տոնական միջոցառումների 
կազմակերպման համար (շուրջ 137.9 մլն դրամ) և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի 
կողմից քաղաքացու օրվան նվիրված միջոցառումների կազմակերպման և 
սպասարկման նպատակով (շուրջ 27.5 մլն դրամ): 

2020 թվականին, ըստ նախնական տվյալների, նախախարության կողմից «մեկ 
անձ» ընթացակարգով իրականացված գնումները հիմնականում ուղղված են եղել 
նախարարության ընթացիկ կարիքների բավարարմանը կամ ներկայացուցչական 
ծառայությունների մատուցմանը։ Այս ընթացքում կատարվել է երկու խոշոր գնում՝ 
14,123,400 և 45,000,000 ՀՀ դրամի չափով, որոնք մատուցվել են մասնագիտացված 
կառույցի՝ «Ստանդարտների և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի կողմից։ 

2020 թվականին ուշադրության է արժանի նախարարության կողմից «հրատապ 
մեկ անձից» ընթացակարգով իրականացված գնումները։ Այս ընթացակարգով 2020 
թվականին իրականացվել են 516 գնում` շուրջ 4.9 մլրդ դրամի չափով։ Հասկանալի է, 
որ այս ծախսերի մեծ մասն ուղղված են COVID-19-ով պայմանավորված իրավիճակի 
հաղթահարմանը՝ հյուրանոցային և սննդի մատուցման ծառայությունների ձեռքբերման 
միջոցով։ Այս ծառայությունների ձեռքբերումը սկսվել է 2020 թվականի ապրիլից մինչև 
դեկտեմբեր ամիսը ներառյալ։ Չփորձելով կասկածի տակ դնել նախարարության 
ջանքերը հիվանդության հաղթահարման ուղղությամբ, այնուամենայնիվ հարց է 
առաջանում, թե ինչու և ինչ նպատակով էր շարունակվում օգոստոս, սեպտեմբեր, 
հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամիսներին սննդի մատուցման ծառայությունների համար 
այդքան մեծ գումարների ծախսումը (մի քանի տասնյակ միլիոն ՀՀ դրամի չափով), եթե 
առավելագույնս նվազեցվել է COVID-19-ով վարակվածների կամ նրանց հետ շփված 
անձանց մեկուսացումը հյուրանոցներում։ Ուշադրության է արժանի նաև «Էլիտբաս» 
ՍՊԸ-ի հետ կնքված երկու պայմանագրերը, ընդհանուր 34,597,500 ՀՀ դրամի չափով՝ 
ՀՀ ժամանած ուղևորների, առողջապահական և տեսչական մարմնի աշխատակիցների 
և արտերկրից ժամանած բժիշկների տեղափոխման ավտոտրանսպորտային 
ծառայություններ մատուցելու նպատակով։ Այս բոլոր ծախսերը, իհարկե, ենթակա են 
հատուկ ուսումնասիրության։ 

Հատուկ ուսումնասիրության են ենթակա նաև 2020 թվականին ծագած 
պատերազմի հետևանքով իրականացված գնումները, որոնք կազմում են 107,015,600 
դրամ։ Անհասկանալի է հատկապես, թե ինչու ժամկետային զինծառայողների 
տեղափոխումը Արցախից Հայաստան իրականացնում է էկոնոմիկայի 
նախարարությունը։ 
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ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն 
 2018 2019 

Քանակ Պայմանագրի 
գին (ՀՀ դրամ) 

Քանակ Պայմանագրի 
գին (ՀՀ դրամ) 

Մեկ անձ 77 4,713,459.00 91 15,745,992.02 
Հրատապ մեկ անձ - - - - 

 

Պաշտոնապես ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունը միավորվել է ՀՀ 
էկոնոմիկայի նախարարությանը 2019 թվականի հունիսի 1-ին, սակայն այս հինգ ամսվա 
ընթացքում նախարարությունն իրականացրել է ավելի շատ գնումներ «մեկ անձ» 
ընթացակարգով, քան 2018 թվականին։ 2018 թվականին իրականացված գնումների 
զգալի մասը ներկայացուցչական ծառայությունների ձեռքբերումն է, որոնք իրենցից ըստ 
էության ներկայացնում մեն տարբեր խանութներից («ՍԱՍ Գրուպ» ՍՊԸ, Նոր Զովք) 
տարբեր ապրանքների ձեռքբերում։ Այս և մյուս գնումները կատարվել են օրենքով 
սահմանված առավելագույն սահմանաչափի շրջանակներում։ 

2019 թվականին իրականացված գնումներից կարելի է առանձնացնել երկու գնում։ 
Նախ՝ «Ապավեն Տերմինալ» ՓԲԸ-ի հետ 6,530,000 դրամ գումարի պայմանագրի 
կնքումը։ Այստեղ հետաքրքիրը ոչ այնքան այն հարցն է, թե ինչու է այս ընկերության հետ 
կնքվել պայմանագիրը, այլ այն, թե ինչու է այս ընկերության պահեստում գտնվող 
տրակտորների հանձնման-ընդունման գործընթացը տևել երեք ամիս, որն էլ պետության 
մոտ առաջացրել է այսքան մեծ գումարի պարտավորություն։ 

Մյուս գնումները, որոնք քննարկման առարկա կարող են դառնալ, դրանք այլ 
պետական մարմինների նման ֆիզիկական անձանցից և համայնքներից անշարժ գույքի 
վարձակալություններն են՝ որոնք ընդհանուր առմամբ կազմել են մոտ 3 մլն դրամ։ Մյուս 
բոլոր ծախսերը գրեթե կրկնում են 2018 թվականի ծախսային ուղղությունները։ 

 

ՀՀ մշակույթի նախարարություն 
 2018 2019 

Քանակ Պայմանագրի 
գին (ՀՀ դրամ) 

Քանակ Պայմանագրի 
գին (ՀՀ դրամ) 

Մեկ անձ 93 82,810,776.96 53 199,181,274.62 
Հրատապ մեկ անձ - - - - 

 

ՀՀ մշակույթի նախարարությունը 2018 թվականին «մեկ անձ» ընթացակարգով 
իրականացրել է 93 գնում, կնքելով ընդհանուր շուրջ 83 մլն դրամի պայմանագրեր։ Այս 
գնումներից ուշադրության արժանի են հրատարակման աշխատանքների ձեռքբերման 
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համար կատարված գնումները, որոնք կազմում են ընդանուր մոտ 66 մլն ՀՀ դրամ։ Թեև 
այս ծառայությունները ձեռք են բերվել տարբեր հրատարակչական 
կազմակերպություններից, սակայն անհասկանալի է «մեկ անձ» գնման ընթացակարգով 
այդ ծառայությունների ձեռքբերումը, եթե դա հնարավոր էր կատարել մրցութային 
կարգով։ «Մեկ անձ» ընթացակարգով գնումներից կարելի է առանձնացնել նաև 
պատմամշակութային հուշարձանների ամրակայման, նորոգման, վերականգնման 
աշխատանքների հեղինակային հսկողության և նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթերի փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների 
ձեռքբերումը։ Կարծում ենք՝ մրցութային կարգով ձեռք բերելու դեպքում 
նախարարությունը կխնայեր որոշ գումարներ, որոնք կարող էին օգտագործվել այլ 
նպատակով։ 

2019 թվականին թեև նախարարությունը իրականացրել է բավական քիչ գնումներ 
«մեկ անձ» ընթացակարգով, այդուհանդերձ գումարային առումով դրանք ավելի քան 
երկու անգամ գերազանցել են 2018 թվականին կատարված գնումների ցուցանիշները։ 
Դրան զգալիորեն նպաստել են «Արմենպրես» ՓԲԸ-ի հետ կնքված երկու 
պայմանագրերը՝ 

• էլեկտրոնային տեղեկատվական ծառայությունների (տեղեկատվության 
ձեռքբերման, պահպանման և արխիվացման ծառայություններ) մատուցման 
ձեռքբերում - 96,848,800 դրամ, 

• թերթերի բաժանորդագրման ծառայությունների ձեռքբերում - 83,156,900.00 
դրամ։ 

Մշակույթի նախարարությունը 83 մլն դրամ է հատկացրել «Արմենպրես» ՓԲԸ-ին՝ 
«Հայաստանի Հանրապետություն» և Ռեսպուբլիկա Արմենիա թերթերին 
բաժանորդագրվելու նպատակով։ Եթե այս գումարները հատկացվել են թերթերի 
գործունեության ապահովման նպատակով, ինչո՞ւ է այն կատարվում 
«բաժանորդագրման ծառայությունների ձեռքբերում» հոդվածով։ Եթե կատարվել է 
բաժանորդագրման նպատակով, ապա ավելի քան անհասկանալի է, թե ինչ պետք է անի 
մշակույթի նախարարությունը այդքան տպագրված թերթերը։ Համեմատության համար 
նշենք, որ թերթերի բաժանորդագրության համար մշակույթի նախարարությունը 2018 
թվականին ծախսել է ընդամենը 94 հազար դրամ։ 

Բացի նշված գնումներից, 2019 թվականին, ինչպես և 2018 թվականին, զգալի 
գումարներ հատկացվել են հրապարակման ծառայություններ ձեռք բերելու համար, 
որոնք հնարավոր էր իրականացնել մրցութային կարգով։ 
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ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն 
 2018 2019 

Քանակ Պայմանագրի 
գին (ՀՀ դրամ) 

Քանակ Պայմանագրի 
գին (ՀՀ դրամ) 

Մեկ անձ 86 8,121,444.00 59 12,555,488.00 
Հրատապ մեկ անձ - - - - 

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը 2018 թվականին 
«մեկ անձ» ընթացակարգով իրականացրել է 86 գնում՝ կնքելով ընդհանուր շուրջ 8 մլն 
դրամի պայմանագրեր։ Թեև այս գնումներն իրականացվել են օրենքով սահմանված 
բազային միավորի սահմաններում, սակայն մեծ թիվ են կազմում ընթացիկ կարիքների 
վրա կատարվող ծախսերը, որոնք, կարծում ենք, կարելի էր պլանավորել և 
իրականացնել նախօրոք՝ մրցույթի միջոցով։ 

Նախարարության գործունեությունը դադարեցվել է 2019 թվականի հունիսին և այդ 
ընթացքում նախարարությունն իրականացրել է 4 մլն դրամով ավելի շատ գնումներ «մեկ 
անձ» ընթացակարգով, քան ամբողջ 2019 թվականի ընթացքում։ Այս գումարից շուրջ 8 
մլն հատկացվել է էլեկտրականության բաշխման ծառայությունների ձեռքբերման 
նպատակով։ Էլեկտրաէներգիայի ձեռքբերման նպատակով նման ծախսերը (խոսքը ոչ 
միայն այս նախարարության, այլև ամբողջ պետական համակարգի մասին է), չի կարելի 
համարել արդարացված։ Սահմանափակ ռեսուրսներ ունեցող երկրում առավելագույնս 
պետք է անցում կատարվի էներգախնայող տեխնոլոգիաների ներդրմանը և 
կիրառմանը։ 

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 
 2018 2019 2020 (նախնական) 

Քանակ Պայմանագրի 
գին (ՀՀ դրամ) 

Քանակ Պայմանագրի 
գին (ՀՀ դրամ) 

Քանակ Պայմանագրի 
գին (ՀՀ դրամ) 

Մեկ անձ 55 969,347,020.00 289 1,133,692,761.98 307 1,077,266,104.00 
Հրատապ 
մեկ անձ 

1 1,332,000.00 2 1,200,000.00 2 23,878,137.36 

 

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից մեկ 
անձից գնման ընթացակարգերի աճը 2018-ից 2020 թվականի ընթացքում ակնհայտ է, 
թեև արժեքային արտահայտությամբ այդ աճն արտահայտիչ չէ։ Այնուամենայնիվ, 2018 
թվականին նախարարության կողմից իրականացված ծախսերից աչքի են ընկնում 
տպագրական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կատարված ծախսերը, 
որոնք, ընդհանուր առմամբ կազմել են 877 մլն դրամ։ Եթե որոշ դեպքերում այդ 
ծախսերը հասկանալի են, քանի որ կրում են խիստ մասնագիտական բնույթ (օրինակ՝ 
շախմատային դասագրքեր կամ վարժություններ), մյուս բոլոր դեպքերում 
անհասկանալի է հրատարակչություններից «մեկ անձ» գնման ընթացակարգով 
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դասագրքերի տպագրության ծառայությունների ձեռքբերումը։ 2019 թվականին 
նույնպես շարունակվել է նույն մոտեցումը գրականության և դասագրքերի 
պատրաստման ու տպագրության առումով։ Կարծում ենք՝ նախարարությունը կարող էր 
խուսափել մեծ ծախսերից, եթե այս ծառայությունների ձեռքբերումն իրականացներ 
մրցութային կարգով։ Լրացուցիչ ուսումնասիրության առարկա է «Կրթության ազգային 
ինստիտուտ» ՓԲԸ-ին (38,673,550.00 դրամ) և «Կայուն դպրոցական սնունդ» 
հիմնադրամին (77,665,900.00 դրամ) հատկացված գումարներով նախատեսված 
աշխատանքների իրականացումը։ 

2020 թվականին նախարարությունն իրականացրել է 307 գնում «մեկ անձ» գնման 
ընթացակարգով՝ մոտ վեց անգամ ավելի շատ, քան 2018 թվականին։ Իրականում 
սակայն այս թվերն ավելի քիչ են, քանի որ համակարգում են մեկ պայմանագրի ներքո 
իրականացվող մի քանի աշխատանքներ, առանձնացված են և չեն ներկայացված 
ընդհանուր փաթեթով։ Այնուամենայնիվ կան գնումներ, որոնք ուսումնասիրության 
կարիք ունեն։ Այսպես, 2020 թվականի խոշոր գնումներից պետք է առանձնացնել 
«Արմենպրես» ՓԲԸ-ի հետ կնքված երկու պայմանագրերը՝ 

• տեղեկատվության ձեռքբերման, պահպանման և արխիվացման ծառայություններ 
– 98,187,400 դրամ, 

• «Հայաստանի Հանրապետություն» թերթ - 84,069,500 դրամ։ 

Կնքված պայմանագրերի նկարագրությունը թույլ է տալիս ենթադրել, որ այս 
գումարները հատկացվում են «Արմենպրեսի» գոյության պահպանման և «Հայաստանի 
Հանրապետություն» թերթի տպագրության համար, ինչը, սակայն, հետագա 
ուսումնասիրության կարիք ունի։ 

Կրկին տարօրինակ է հրատարակչություններից և տպագրատներից «մեկ անձ» 
ընթացակարգով գրականության տպագրության ծառայությունների ձեռքբերումը, ինչը 
կարող էր կատարվել մրցութային կարգով՝ խնայելով որոշակի գումարներ։ 

Հրատապ գնումներից կարելի է առանձնացնել 2018 թվականին ձեռք բերված 
դյուրակիր համակարգիչները «Դոքս Քոմպյուտր» ՍՊԸ-ից՝  1,332,000 դրամի չափով, և 
2020 թվականին ձեռք բերված շուրջ մեկ միլիոն դիմակները՝ 23 մլն դրամով և 
հականեխիչ (անտիսեպտիկ) ― ախտահանիչ միջոցները «Ջի-Էն-Ջի» ՍՊԸ-ից՝ 
19,375,200 ՀՀ դրամով։ Իհարկե, արդյունքում դիմակները և ախտահանիչ միջոցները 
ձեռք են բերվել նախահաշվային գնից ցածր գնով, սակայն 2020 թվականի հունիսին և 
սեպտեմբերին գրանցված անձանցից։ 
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ՀՀ առողջապահության նախարարություն 
 2018 2019 2020 (նախնական) 

Քանակ Պայմանագրի գին 
(ՀՀ դրամ) 

Քանակ Պայմանագրի 
գին (ՀՀ դրամ) 

Քանակ Պայմանագրի 
գին (ՀՀ դրամ) 

Մեկ անձ 1236 62,832,943,857.00 1208 75,565,199,159.72 1056 74,330,711,960.00 
Հրատապ 
մեկ անձ 

- - - - 44 98,605,154.00 

 

2018 թվականին ՀՀ առողջապահության նախարարությունն իրականացրել է 1236 
գնում մեկ անձից ընթացակարգով։ Կարծում ենք՝ այս ծառայությունների մեծ մասն 
իրենից ներկայացնում է պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ 
պայմաններով բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բժշկական 
հաստատություններին հատկացվող գումարները։ Այս ծառայությունները բազմաթիվ և 
բազմաբնույթ են և անհրաժեշտ է ավելի խորը և մանրամասն ուսումնասիրություն՝ 
դրանց նպատակայնությունը և իրականում մատուցված ծառայությունները հասկանալու 
համար։ Սակայն իրականացված գնումներից անհրաժեշտ է առանձնացնել «Էյչ Գրուպ» 
ՍՊԸ-ի հետ կնքված 14,371,200.00 արժեքով պայմանագիրը՝ դյուրակիր 
համակարգիչներ ձեռք բերելու նպատակով։ Արդյունքում, ընկերությունը, ըստ 
www.gnumner.am կայքում առկա տեղեկատվության, նախատեսված 485 
համակարգիչներից մատուցել է ընդամենը 120-ը և նրա հետ խզվել է ծառայությունների 
մատուցման պայմանագիրը։ Սակայն հարցը կայանում է նրանում, թե ինչու էր գնումը 
կատարվել «մեկ անձ» ընթացակարգով։ 

Եվս մեկ գնում, որը ուսումնասիրության կարիք ունի, դա «Սանի Լենդ» ՍՊԸ-ի հետ 
կնքված տարածքի վարձակալության ծառայությունների մատուցման պայմանագիրն է 2 
մլն դրամի չափով։ 

ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից «մեկ անձ» ընթացակարգով 
2019 թվականին կատարված գնումների զգալի մասը ևս ուղղված է բժշկական 
կենտրոններից և այլ առողջապահական կազմակերպություններից բժշկական 
օգնության և սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերմանը։ Մյուս բոլոր գնումները 
հիմնականում տեղավորվում են օրենքով սահմանված առավելագույն սահմանաչափում, 
բացառությամբ թերևս մեկ գնման՝ «Բոնապ» ՍՊԸ-ից սուրճի ընդմիջման 
ծառայությունների ձեռքբերում 1,350,000 դրամի չափով։ Նույն մոտեցումն է կիրառվում 
նաև 2020 թվականին, բացառությամբ որոշակի նյարդաբանական խմբի դեղահաբերի, 
որոնք ձեռք են բերվել 2020 թվականին։ 

«Հրատապ մեկ անձ» ընթացակարգով գնումներից առանձնանում է շաքարաչափ 
սարքի համար նախատեսված թեստ երիզների ձեռքբերումը «Մ․Լ․Ն․ Ֆարմ» ՍՊԸ-ից՝ 
42,475,000 դրամով։ Նախ՝ անհասկանալի է, թե ինչով է պայմանավորված 849,500 

http://www.gnumner.am/
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երիզի ձեռքբերումը հրատապ կարգով՝ 2020 թվականի հուլիսին։ Երկրորդ` կայացած 
գնման ընթացակարգերի վերաբերյալ տեղեկատվության ուսումնասիրությունից 
պարզվում է, որ ընկերության գնային առաջարկը կազմել է 35,395,833 ՀՀ դրամ, 
սակայն պայմանագրի գինը կազմել է 42,475,000 դրամ, ինչը, մեղմ ասած, տարօրինակ 
է։ 

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարություն 
 2018 2019 2020 (նախնական) 

Քանակ Պայմանագրի 
գին (ՀՀ դրամ) 

Քանակ Պայմանագրի 
գին (ՀՀ դրամ) 

Քանակ Պայմանագրի 
գին (ՀՀ դրամ) 

Մեկ անձ 68 22,503,406.00 120 353,838,430.0
0 

133 1,556,136,376.
00 

Հրատապ 
մեկ անձ 

1 2,103,000.00 1 394,780,000.0
0 

1 26,149,313.00 

 

Ի տարբերություն 2018 թվականի՝ ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարության գնումների քանակը 2019 թվականին մեկ 
անձից ընթացակարգով գրեթե կրկնապատկվել է՝ արժեքային արտահայտությամբ 
հասնելով 354 մլն դրամի (2018 թվականի 22,5 մլն դրամի համեմատ)։ Նախարարության 
կողմից 2018 թվականին իրականացված «մեկ անձ» ընթացակարգով գնումներից 
կարելի է առանձնացնել ձեռք բերված հեղինակային հսկողության ծառայությունները՝ 
մոտ 1 մլն դրամ արժեքով։ Իհարկե, տեսականորեն դրանք գրեթե տեղավորվում են 
օրենքով սահմանված բազային միավորի սահմաններում, սակայն նույնիսկ այդ 
պարագայում, կարծում ենք, ճիշտ կլիներ մրցույթի անցկացումը, որի դեպքում 
հնարավոր է լինեին որոշակի խնայողություններ։ 

2019 թվականին իրականացված գնումներից աչքի են ընկնում զգալի թվով 
հեղինակային հսկողության ծառայությունները (41 պայմանագիր, ընդհանուր 
124,694,585 դրամի չափով), որոնք տատանվում են 220,000-ից մինչև 11,9 մլն դրամի 
միջև։ Ընդ որում, այս 41 պայմանագրերից 19-ը կնքվել է «ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ-ի հետ, 
իսկ 21-ը «Արցախճան» ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի հետ։ Այս երկու ընկերություններին, մեկ 
անձ գնման ընթացակարգով պատվիրակվել են ոչ միայն հեղինակային հսկողության 
ծառայություններ, այլև նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման 
աշխատանքներ։ Իհարկե, կասկածի տակ չդնելով այս կազմակերպությունների 
մասնագիտական կարողությունները, կարծում ենք, առնվազն անհասկանալի է, թե 
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի որ մասն է կիրառվել այս գնումների 
իրականացման ժամանակ։ 
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2019 թվականին իրականացված «մեկ անձ» ընթացակարգով գնումներից կարելի 
է առանձնացնել նաև Լանջաղբյուր համայնքի 1.3 կմ. երկարությամբ ճանապարհի 
հիմնանորոգման (7,081,000 դրամ) և Հ-78, /Մ-4/ - Սևանի թերակղզի հանրապետական 
նշանակության ավտոճանապարհի  կմ0+000 - կմ1+094   հատվածի  միջին նորոգման 
աշխատանքները (108,000,000 դրամ), որոնք, կարծում ենք, պետք է իրականացվեին 
մրցութային կարգով։ 

2020 թվականին «մեկ անձ» ընթացակարգով իրականացված գնումներից 58-ը 
կրկին ուղղված էր հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերմանը՝ 
1,528,175,045 ՀՀ դրամ ընդհանուր գումարով։ Ի տարբերություն 2019 թվականի՝ այս 
աշխատանքների կատարման համար ներգրավել են ավելի շատ ընկերություններ, 
սակայն կրկին աչքի են ընկնում մի քանի կազմակերպություններ, որոնց բաժին է 
ընկնում կնքված պայմանագրերի մեծ մասը։ Ճիշտ է, այս պայմանագրերից որոշների 
համար առկա է ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշում, այնուամենայնիվ 
դեռևս հասկանալի չէ դրանց հիմնավորվածությունը։ 

 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 
 2018 2019 2020 (նախնական) 

Քանակ Պայմանագրի 
գին (ՀՀ դրամ) 

Քանակ Պայմանագրի 
գին (ՀՀ դրամ) 

Քանակ Պայմանագրի 
գին (ՀՀ դրամ) 

Մեկ անձ 63 694,910,800.00 79 171,067,177.00 49 8,128,646.00 
Հրատապ 
մեկ անձ 

- - 2 53,680,000 2 4,010,000 

 

Ի տարբերություն մինչ այս ուսումնասիրված պետական մարմինների՝ ՀՀ 
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն աչքի է ընկնում «մեկ անձ» 
ընթացակարգով գնումների շրջանակում կնքված պայմանագրերի տարեկան 
ընդհանուր գումարների նվազմամբ։  

2018 թվականին նախարարության կողմից «մեկ անձ» ընթացակարգով 
գնումներից կարելի է առանձնացնել երկու տեսակի գնում՝ անշարժ գույքի 
վարձակալությունը (18 պայմանագիր՝ 11,082,249 դրամ ընդհանուր գումարով) և 
հիվանդանոցային ծառայությունների ձեռքբերումը «Արթմեդ բժշկական 
վերականգնողական կենտրոն» ՓԲԸ-ից։ 2018 թվականին «մեկ անձ» ընթացակարգով 
իրականացված գնումների մոտ կեսն ուղղվել է «Նորք» սոցիալական ծառայությունների 
տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամին՝ «Սոցիալական 
պաշտպանության ոլորտի տեղեկատվական համակարգի սպասարկման 
(կատարելագործման), շահագործման և տեղեկատվության տրամադրման 
ծառայություններ» ծրագրի իրականացման նպատակով։ 
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Ի տարբերություն 2018 թվականի՝ 2019 թվականին նախարարության կողմից 
հանվել է «Նորք» կենտրոնին «մեկ անձ» գնման ընթացակարգով գումարի 
հատկացումը, սակայն պահպանվել են «Արթմեդ բժշկական վերականգնողական 
կենտրոնից» համապատասխան ծառայությունների ձեռբերումը, ինչպես նաև գույքի 
վարձակալության պայմանագրերի կնքումը (15 պայմանագիր 10,627,796 ՀՀ դրամ 
ընդհանուր գումարով)։ 

2020 թվականին նախարությունը «մեկ անձ» ընթացակարգով չի իրականացրել 
այնպիսի գնումներ, որոնք ենթակա են հատուկ ուսումնասիրության։ 

Սակայն առաձին դիտարկման են ենթակա 2019 թվականին «մեկ անձ» հրատապ 
ընթացակարգի միջոցով ձեռք բերված անշարժ գույքերը «Լեքսհաբ» ՍՊԸ-ից՝ 
53,680,000 դրամի չափով։ Ընդ որում այն իրենից ներկայացնում է ոչ այլ ինչ, քան 
առանձնատներ Արմավիրի մարզում։ Այս գնման մասին որոշակի ուսումնասիրություն է 
իրականացվել նաև «Հետք» լրատվական կայքի կողմից7։ Հետագա 
ուսումնասիրությունը, կարծում ենք, կարող է բացահայտել որոշ կոռուպցիոն ռիսկեր 
կամ առնվազն խնդիրներ՝ ընթացակարգի ընտրության մասով։ 

 

ՀՀ արդարադատության նախարարություն 
 2018 2019 2020 (նախնական) 

Քանակ Պայմանագրի 
գին (ՀՀ դրամ) 

Քանակ Պայմանագրի 
գին (ՀՀ դրամ) 

Քանակ Պայմանագրի 
գին (ՀՀ դրամ) 

Մեկ անձ 74 207,574,691.00 73 579,502,494.00 99 468,922,866.00 
Հրատապ 
մեկ անձ 

1 1,745,000 - - - - 

 

2018 թվականին ՀՀ արդարադատության նախարարությունը «մեկ անձ» 
ընթացակարգով իրականացրել է 74 գնում՝ 207,5 մլն ՀՀ դրամի շրջանակներում։ Այս 
գնումներից աչքի է ընկնում Baker and McKenzie ընկերության հետ կնքված երկու 
պայմանագրերը՝ 12,125,000 և 62,500,000 ՀՀ դրամի չափով։ Ի դեպ այս ընկերության 
հետ 321,845,196 դրամի պայմանագիր էր կնքել նաև ՀՀ վարչապետի աշխատակազմը։ 
Ընկերությունը ներգրավվել էր Ներդրումային վեճերի կարգավորման միջազգային 
կենտրոնի վարույթում 2018 թվականի օգոստոսի 3-ին մուտքագրված՝ ICSID 
No.ARB/18/28 արբիտրաժային գործով՝ Հայաստանի Հանրապետության շահերը 
պաշտպանելու նպատակով։ Այս գործի շրջանակներում ևս 36 մլն ՀՀ դրամի 
պայմանագիր է կնքվել Cleary Gottlieb Steen and Hamilton LLP-ի հետ՝ իրավական 
խորհրդատվական և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման նպատակով։ 

                                                             
7 https://hetq.am/hy/article/118819 

https://hetq.am/hy/article/118819
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Նախարարության կողմից ձեռք բերված մյուս ծառայությունների որոշ մասը իրենից 
ներկայացնում է ներկայացուցչական, արարողակարգային ծառայությունների 
ձեռքբերում, ինչպես, օրինակ՝ օրենսդրական նախաձեռնությունների քննարկում 
շահառուների հետ։ Իհարկե, տեսականորեն հնարավոր էր այս ծառայությունները ձեռք 
բերել մրցութային կարգով, սակայն դա նաև կախված է տվյալ փաթեթների քննարկման 
հրատապությունից։ 

2019 թվականին, թեև նախարարությունն իրականացրել է գրեթե նույն քանակի 
գնումներ «մեկ անձ» ընթացակարգով, այնուամենայնիվ դրանց արժեքը մի քանի 
անգամ գերազանցել է 2018 թվականին իրականացված գնումների արժեքը։ Դա 
պայմանավորված է նախ LALIVE SA ընկերության հետ խորհրդատվական 
ծառայությունների մատուցման նպատակով կնքված 130,760,400 դրամի 
պայմանագրով։ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի «Գնումների 
գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-ն որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» թիվ 526-Ն որոշման 2-րդ մասի 1-ին կետի «բ» ենթակետի համաձայն՝ 
ՀՀ տարածքից դուրս գնումները կատարվում են տվյալ պետական կառավարման 
մարմնի ղեկավարի կողմից հաստատված կարգով, եթե տվյալ գնման ընթացակարգի 
շրջանակում գնվելիք ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության գինը գերազանցում է 
գնումների բազային միավորի յոթանասնապատիկը: Քանի որ այս գնումն իրականացվել 
է նախարարի կողմից սահմանված կարգով, այն հետագա ուսումնասիրության կարիք 
ունի՝ պարզելու, թե ինչու էր անհնարին այն ձեռք բերել մրցութային կարգով։ 

2019-ին, ինչպես նաև 2020-ին, «մեկ անձ» ընթացակարգով կայացած գնումներից 
անհրաժեշտ է առանձնացնել «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ-ին հատկացվող 
գումարները՝ յուրաքանչյոյր տարի ավելի քան 300 մլն դրամի չափով։ Այս առումով 
անհրաժեշտ է ավելի մանրամասն ուսումնասիրություն՝ հասկանալու համար, թե ինչու է 
հատկացվում այսքան գումար, եթե յուրաքանչյուր պետական մարմին յուրաքանչյուր 
տարի բաժանորդագրվում է «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ-ին։ 

Նախարարության «հրատապ մեկ անձ» ընթացակարգով գնումներից 
հետաքրքրություն է ներկայացնում 2018 թվականին ձեռք բերված հինգ սկաներները՝ 
ընդհանուր 1,745,000 արժողությամբ։ Հարցն այստեղ կայանում է նրանում, թե ինչու էր 
հրատապ այս ապրանքների ձեռքբերումը և արդյոք հնարավոր չէր դրանք 
իրականացնել մրցութային կարգով։ 
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ՀՀ Ազգային ժողով 
 2018 2019 2020 (նախնական) 

Քանակ Պայմանագրի 
գին (ՀՀ դրամ) 

Քանակ Պայմանագրի 
գին (ՀՀ դրամ) 

Քանակ Պայմանագրի 
գին (ՀՀ դրամ) 

Մեկ անձ 101 185,436,220.00 115 176,422,638.00 45 89,173,000.00 
Հրատապ 
մեկ անձ 

- - 3 113,744,832.00 - - 

ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից «մեկ անձ» ընթացակարգով 2018 թվականին 
իրականացված 101 գնումների հիմնական մասն ուղղված է արտերկրից ժամանած 
պաշտոնական պատվիրակությունների ընդունելության, հյուրասիրության և 
հյուրանոցային ծառայությունների մատուցմանը (105,777,000 դրամ)։ Ազգային ժողովի 
գնումներից աչքի է ընկնում նաև մեկ մինիավտոբուսի ձեռքբերումը 26 մլն դրամով՝ 
օգտագործելով այս ընթացակարգը։ Եթե կար այդպիսի տրանսպորտային միջոցի 
անհրաժեշտություն, ինչո՞ւ չէ այն ձեռք բերվել մրցութային կարգով՝ ներկայացնելով 
հիմնական տեխնիկական պահանջները։ 

2019 թվականին նույնպես ՀՀ ԱԺ «մեկ անձ» ընթացակարգով գնումների մեծ մասն 
ուղղված են եղել ներկայացուցչական ծախսերի իրականացմանը՝ 
պատվիրակությունների ընդունում, հյուրասիրություն, նվերներ։ Այս ընթացակարգով 
գնումներից, այնուամենայնիվ, կարելի է առանձնացնել 4 հատ բրենդային համակարգչի 
ձեռքբերումը 1,258,544 դրամով։ Անհասկանալի է թե ինչ առանձնահատկություններ 
ունեն այս համակարգիչները, որոնք հնարավոր չէր ձեռք բերել մրցութային կարգով։ Եվս 
մեկ գնում՝ 13,343,275 դրամ ընդհանուր արժեքով, իրականացվել է «Վինո Վինո» ՍՊԸ-
ից, որն իրենից ներկայացնում է հայկական կոնյակների ձեռքբերում։ Կասկածի տակ 
չդնելով ընկերության հեղինակությունը՝ կարծում ենք, եթե գնման համար կիրառվել է 
«մեկ անձ» ընթացակարգը, ճիշտ կլիներ գնումը կատարել անմիջապես արտադրողից։ 
Այլապես մեկ այլ կազմակերպությունից այս ընթացակարգով գնում կատարելը 
լրացուցիչ հարցեր է առաջացնում։ 

2020 թվականին ՀՀ ԱԺ կողմից «մեկ անձ» ընթացակարգով իրականացվել է 
համեմատաբար քիչ քանակով գնումներ, ինչը, մեր կարծիքով, պայմանավորված է 
COVID-19 համավարակի հետևանքով առաջացած սահմանափակումներով և այդ 
ընթացքում պաշտոնական պատվիրակությունների այցելությունների բացակայությամբ։ 
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Երևանի քաղաքապետարան 
 2018 2019 2020 (նախնական) 

Քանակ Պայմանագրի 
գին (ՀՀ դրամ) 

Քանակ Պայմանագրի 
գին (ՀՀ դրամ) 

Քանակ Պայմանագրի 
գին (ՀՀ դրամ) 

Մեկ անձ 204 472,071,077.00 19 241,350,200.00 1 85,000.00 
Հրատապ 
մեկ անձ 

14 428,955,520.00 11 15,981,000.00 13 34,842,600.00 

 

2018 թվականին Երևանի քաղաքապետարանի կողմից իրականացվել է 204 «մեկ 
անձ» ընթացակարգով գնումներ։ Այս գնումների որոշ մասը տեղավորվում է «Գնումների 
մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված սահմանաչափերում։ Այս ընթացակարգի 
շրջանակներում, սակայն, կան գնումներ, որոնք բավական տարօրինակ են։ Այսպես, 
քաղաքապետարանի կողմից ձեռք են բերվել հեղինակային հսկողության 
ծառայություններ, որոնց արժեքները տատանվում են 9,910 ՀՀ դրամից մինչև 2,098,000 
ՀՀ դրամի միջև։ 2018 թվականին իրականացված գնումներից առանձնանում է նաև 
էլեկտրականության բաշխման ծառայությունների ձեռքբերումը 56 մլն դրամի չափով։ 
Այս գնման առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ քաղաքապետարանը 
ծառայությունը ձեռք է բերել իր ենթակայությամբ գործող «Գերատեսչական շենքերի 
պահպանման և շահագործման» ՓԲԸ-ից, այլ ոչ անմիջապես բաշխումն իրականացնող 
կազմակերպությունից։ Այսինքն՝ սա իրենից ներկայացնում է միջորդավորված գնում, 
որի արժեքի մեջ ներռառված է նաև «Գերատեսչական շենքերի պահպանման և 
շահագործման» ՓԲԸ-ի պահպանման ծախսերը, շահութահարկը և այլն։ Այսինքն՝ 
ծառայության գինը կարող էր ավելի ցածր լինել, եթե այն ձեռք բերվեր անմիջապես 
բաշխումն իրականացնող կազմակերպությունից։ Նույնը վերաբերում է 22 մլն արժեքով 
գազի բաշխման ծառայությունների ձեռքբերմանը։ 

2018 թվականին իրականացված «մեկ անձ» ընթացակարգով գնումներից 
առանձնանում են 288,370,513 ՀՀ դրամի չափով Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակին 
նվիրված տոնակատարությունների կազմակերպման համար իրականացված 
գնումները։ Ճիշտ է, այս գնումները ձեռք են բերվել մի քանի կազմակերպություններից, 
սակայն անհասկանալի է դրանք «մեկ անձ» ընթացակարգով իրականացնելու 
մոտեցումը, հատկապես եթե քաղաքապետարանն ուներ բավական ժամանակ՝ 
մրցութային կարգով դրանք ձեռք բերելու համար։ 

Թեև 2019 թվականին զգալիորեն կրճատվել է «մեկ անձ»ընթացակարգով 
գնումների քանակը, սակայն արժեքային արտահայտությամբ այդ կրճատումը զգալի չէ։ 
Դա հիմնականում պայմանավորված է Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոներին նվիրված 
«Ամանոր - 2020» միջոցառումների կազմակերպման համար «Ֆակտորի Փրոդաքշն» 
ՍՊԸ-ից շուրջ 138 մլն դրամի չափով ծառայությունների ձեռքբերմամբ։ Կրկին հարց է 
առաջանում՝ ինչո՞ւ պետք էր այս ծառայությունները ձեռք բերել «մեկ անձ» 
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ընթացակարգով․ այն հրատապ չէր և հնարավոր էր մրցութային կարգով գնում 
կազմակերպել 2019 թվականի ընթացքում, գնումը չի տեղավորվում օրենքով 
սահմանված սահմանաչափերում, ապացուցված չէ, որ նշված ընկերությունն ունի 
այնպիսի հեղինակային և հարակից իրավունքներ, որոնք կպարտադրեին 
քաղաքապետարանին գնումը կատարել միայն տվյալ կազմակերպությունից։ 

Ընդհանրապես Ամանորի միջոցառումների իրականացման նպատակով 
վերոհիշյալ գնումներից բացի «մեկ անձ» ընթացակարգով իրականացվել է ևս երեք 
գնում՝ 98,960,520 ՀՀ դրամ գումարի չափով՝ Սթեյջ Սթայլ ՍՊԸ-ից՝ Ամանորի 
միջոցառում անցկացնելու նպատակով (66,702,300 դրամ), «ՀԱԷԿ-ի 
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ-ից ժամանակավոր վերգետնյա անցում կառուցելու 
նպատակով (29,948,220 դրամ) և Ա/Ձ Արշալույս Վերդյանից՝ Դավթաշեն վարչական 
շրջանում տոնական լուսային ձևավորում իրականացնելու նպատակով։ 

2018 թվականին իրականացված հրատապ մեկ անձից գնումներից աչքի է ընկնում 
414 մլն ՀՀ դրամի չափով «Կամազ Արմենիա» ՓԲԸ-ից 9 միավոր տեխնիկայի 
ձեռքբերումը և Ամանորի տոներին ընդառաջ երեխաների համար քաղցրավենիքի   
նվեր-փաթեթների ձեռքբերումը «ՌՎ Պրոջեկտս» ՍՊԸ-ից՝ 13,889,000 ՀՀ դրամի 
չափով։ Երևանի քաղաքապետարանը հրատապ կարգով միջոցառումների 
կազմակերպման գնումների մոտեցումը պահպանել է նաև 2019 թվականին՝ 12,7 մլն ՀՀ 
դրամի չափով գնումներ իրականացնելով Մայրության և գեղեցկության օրվան նվիրված 
միջոցառումների կազմակերպման համար։ 

2020 թվականին Երևանի քաղաքապետարանն իրականացրել է հրատապ մեկ 
անձից գնումներ։ Դրանք հիմնականում պայմանավորված են սեպտեմբերին Արցախում 
ծագած պատերազմով և ուղղված են կա՛մ քաղաքի ինքնապաշտպանության 
ամրապնդմանը (ձայնային ազդանշանային էլէկտրոշչակի ձեռքբերում), կա՛մ էլ 
«ռազմական դրության հետևանքով Արցախի Հանրապետությունից Երևան ժամանած 
ընտանիքներին, պատերազմ մեկնած անձանց ընտանիքներին  և վիրավոր զինվորների 
ընտանիքներին սոցիալական աջակցություն տրամադրելու նպատակով տնտեսական և 
հիգիենիկ ապրանքների մատակարարման» ապրանքների ձեռքբերմանը։ Պատերազմի 
հետևանքներին և դրա ընթացքում իրականացված գնումներին, կարծում ենք, 
հնարավոր կլինի անդրադառնալ մոտ ապագայում, երբ ուշադրություն կդարձնենք նաև 
Երևանի քաղաքապետարանի կողմից իրականացված վերհիշյալ գնումներին։ 
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ԽՆԴՐԱՀԱՐՈՒՅՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ 

Ինչպես նշվեց, պետական մարմինների կողմից «մեկ անձ» և «հրատապ մեկ անձ» 
գնման ընթացակարգով իրականացված գնումները զերծ չեն հարցերից և պարունակում 
են կամ կարող են պարունակել կոռուպցիոն ռիսկեր։ Ստորև ներկայացվում են 
պետական մարմինների կողմից իրականացված մի քանի խնդրահարույց գնումներից 
մի քանիսը։ Սրանք այն գնումներն են, որոնք կարող էին իրականացվել մրցութային 
կարգով կամ այնպիսի գնումներ են, որոնք իրենց մեջ պարունակում են ակնհայտ 
ռիսկեր կամ առնվազն կարող են հանգեցնել դրանց։ 

Գնման նկարագրություն Մարմին Արժեք  
(ՀՀ դրամ) 

Խորհրդակցությունների սեղանի ձեռքբերում 
2019 թվականի հոկտեմբերին ՀՀ կառավարության 
աշխատակազմը «Առողջսպասարկում» ՍՊԸ-ից «մեկ 
անձ» գնման ընթացակարգով ձեռք է բերել 
խորհրդակցությունների սեղան։ Ըստ տեխնիկական 
բնութագրի՝ սեղանը կարող էր պատրաստվել ցանկացած 
կահույք արտադրող ընկերության կողմից։ Այս գնումը, 
կարող է պարունակել կոռուպցիոն ռիսկ, քանի դեռ 
հիմնավորված չէ արտադրողի բացառիկ իրավունքը։ 

ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ 

6,500,000 

2020թ․ Անկախության օրվա միջոցառումներ 
2020 թվականին ՀՀ Անկախության օրվան նվիրված  
տարբեր միջոցառումների կազմակերպման և 
սպասարկման ծառայությունները ձեռք են բերվել «մեկ 
անձ» ընթացակարգով։ Անկախության օրվա 
տոնակատարությունների անցկացման մասին հայտնի էր 
դեռևս 2019 թվականի վերջին։ ՀՀ կառավարությունն 
ուներ շուրջ 9 ամիս ժամանակ միջոցառումների ծրագիրը 
մշակելու, անհրաժեշտ մրցույթներ հայտարարելու և 
գումարներ խնայելու համար։ Խնդրահարույց է նաև այն 
հանգամանքը որ միջոցառման կազմակերպման 
հիմնական աշխատանքները պատվիրակվում են 
ֆիզիկական անձի (ԱՁ Արթուր Մանուկյան, 43,422,225 
դրամ)։ Կարծում ենք, որ այս գնումները պարունակում են 
կոռուպցիոն ռիսկեր, քանի դեռ հիմնավորված չեն 
ծառայություն մատուցողների բացառիկ կամ 
հեղինակային իրավունքները։ 

ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ 

Ավելի քան 185 
մլն 

2019թ․ «Քաղաքացու օրվան» նվիրված 
միջոցառումներ 
«Քաղաքացու օրվան» նվիրված միջոցառումներն 
իրականացվել են 2019 թվականի ապրիլ ամսվա 
վերջերին։ Կառավարութունը «հրատապ մեկ անձ» 
ընթացակարգի կիրառումը հիմնավորում էր ժամանակի 
սղությամբ, ինչը, կարծում ենք, հիմնավորված չէր, քանի 

ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ 

Մոտ 115 մլն 
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Գնման նկարագրություն Մարմին Արժեք  
(ՀՀ դրամ) 

որ միջոցառումների կազմակերպման համար առկա էր 
բավարար ժամանակ՝ մոտ 4 ամիս։  
Գովազդային արշավի հետ կապված ծառայություններ 
Այս ծառայությունները ձեռք են բերվել 2019 թվականի 
վերջին՝ «հրատապ մեկ անձ» ընթացակարգով։ Թե ինչով 
է պայմանավորված այս հրատապությունը, այդքան էլ 
հսականալի չէ, հատկապես եթե խոսքը գնում է 
գովազդային արշավի մասին։ Կարծում ենք՝ այստեղ կա 
կոռուպցիոն ռիսկ։ 

ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ 

48,900,000 

Սեղանի համակարգիչների ձեռքբերում 
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տարօրինակ 
ձեռքբերումներից կարելի է համարել նաև սեղանի 
համակարգիչների ձեռքբերումը «հրատապ մեկ անձ» 
ընթացակարգով՝ 2019 թվականի հոկտեմբերին։ Ինչու էր 
հրատապ այս գնումը, դեռևս անհասկանալի է։ 

ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ 

22,587,600 

«Կրիր դիմակ, փրկիր կյանքեր» գովազդային արշավ 
2020 թվականի հունիսին «հրատապ մեկ անձ» 
ընթացակարգով ձեռք բերված այս ծառայությունն 
ուղղված էր COVID-19-ի հաղթահարմանը։ Հիվանդության 
տարածումը Հայաստանում սկսվել է փետրվար-մարտ 
ամիսներին, և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմը կարող 
էր փորձել այս ծառայությունը ձեռք բերել մրցութային 
կարգով։ 

ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ 

Մոտ 23.5 մլն 

Անտիկոնտրաֆակտ-2019 7-րդ միջազգային 
համաժողով 
Այսպիսի միջոցառումների նախապատրաստությունը 
սովորաբար սկսվում է դրանց անցկացումից մոտ մեկ 
տարի առաջ և առնվազն զարմանալի է «մեկ անձ» 
ընթացակարգով դրա անցկացումը, եթե կար բավարար 
ժամանակ մրցութային կարգով ծառայություն 
մատուցողին գտնելու համար։ 

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

Մոտ 10 մլն 

Թերթերի բաժանորդագրման ծառայություններ  
ՀՀ մշակույթի նախարարությունը 2019 թվականին 83 մլն 
դրամ է հատկացրել «Արմենպրես» ՓԲԸ-ին՝ 
«Հայաստանի Հանրապետություն» և Ռեսպուբլիկա 
Արմենիա թերթերին բաժանորդագրվելու նպատակով։ 
Եթե այս գումարները հատկացվել են թերթերի 
գործունեության ապահովման նպատակով, ինչու է այն 
կատարվում «բաժանորդագրման ծառայությունների 
ձեռքբերում» հոդվածով։ Եթե կատարվել է 
բաժանորդագրման նպատակով, ապա ավելի քան 
անհասկանալի է, թե ինչ պետք է անի մշակույթի 
նախարարությունը այդքան տպագրված թերթերը։ 

ՀՀ մշակույթի 
նախարարություն 

83,156,900 
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Գնման նկարագրություն Մարմին Արժեք  
(ՀՀ դրամ) 

«Հայաստանի Հանրապետություն» թերթ 
Այս գնման նկարագրությունը թույլ է տալիս ենթադրել, որ 
գումարը հատկացվում է «Հայաստանի 
Հանրապետություն» թերթի տպագրության համար։ 
Նախ՝ անհասկանալի է, թե ինչու նախորդ տարի երկու 
թերթերի տպագրության համար հատկացվել էր ավելի 
քիչ գումար, քան հիմա՝ մեկ թերթի տպագրության 
համար։ Երկրորդ հարցը կայանում է նրանում, որ եթե 
թերթը վաճառվում է և կարելի է բաժանորդագրվել, ո՞րն 
է պետության կողմից այդքան գումար հատկացնելու 
իմաստը։ 

ՀՀ կրթության, 
գիտության, մշակույթի 

և սպորտի 
նախարարություն 

84,069,500 

Հեղինակային հսկողության ծառայություններ 
2019 թվականին հեղինակային հսկողության 
ծառայությունների մեծ մասը նախարարությունը ձեռք է 
բերել երկու ընկերությունից՝ «ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ և 
«Արցախճան ինստիտուտ» ՓԲԸ։ Այս մոտեցումը, կարծում 
ենք, ունի լրացուցիչ ուսումնասիրության կարիք՝ 
կոռուպցիոն ռիսկերի տեսանկյունից։ 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման և 

ենթակառուցվածքների 
նախարարություն 

124,263,585 

Ճանապարհաշինական աշխատանքներ 
2019 թվականին իրականացված «մեկ անձ» 
ընթացակարգով գնումներից կարելի է առանձնացնել 
Լանջաղբյուր համայնքի 1.3 կմ. երկարությամբ 
ճանապարհի հիմնանորոգման (7,081,000 դրամ) և Հ-78, 
/Մ-4/ - Սևանի թերակղզի հանրապետական 
նշանակության ավտոճանապարհի  կմ0+000 - կմ1+094   
հատվածի  միջին նորոգման աշխատանքները 
(108,000,000 դրամ), որոնք, կարծում ենք, պետք է 
իրականացվեին մրցութային կարգով։ 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման և 

ենթակառուցվածքների 
նախարարություն 

115,081,000 

Էլեկտրականության բաշխման ծառայություններ 
Երևանի քաղաքապետարանն իր ենթակայությամբ 
գործող «Գերատեսչական շենքերի պահպանման և 
շահագործման» ՓԲԸ-ին 2018 թվականին հատկացրել է 
գումար՝ էլեկտրականության բաշխման 
ծառայությունների մատուցման համար։ Սա առնվազն 
կարելի է համար գումարների չհմնավորված վատնում, 
քանի որ իրենից ներկայացնում է միջնորդավորված 
գնում։ Շատ հավանական է, որ այս ձեռբերումն իր մեջ 
պարունակում է ոչ միայն ծախսված էլեկտրաէներգիայի 
արժեքը, այլև կազմակերպության պահպանման 
ծախսերը, հարկերը և այլն։ 

Երևանի 
քաղաքապետարան 

Մոտ 56 մլն 

Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակին նվիրված 
տոնակատարություններ 
2018 թվականին «մեկ անձ» ընթացակարգով գնումներից 
անհրաժեշտ է առանձնացնել Երևանի հիմնադրման 

Երևանի 
քաղաքապետարան 

288,370,513 
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Գնման նկարագրություն Մարմին Արժեք  
(ՀՀ դրամ) 

2800-ամյակին նվիրված տոնակատարությունների 
անցկացման համար իրականացված գնումները։ Թեև 
միջոցառումների անցկացման համար ապրանքները և 
ծառայությունները ձեռք են բերվել մի քանի 
կազմակերպություններից, այդուհանդերձ, 
անհասկանալի է դրանք «մեկ անձ» ընթացակարգով 
իրականացնելու մոտեցումը, հատկապես եթե 
քաղաքապետարանն ուներ բավական ժամանակ 
մրցութային կարգով դրանք իրականացնելու համար։ 
«Ամանոր - 2020» միջոցառումներ 
2019 թվականին Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոներին 
նվիրված «Ամանոր - 2020» միջոցառումների 
կազմակերպման համար Երևանի քաղաքապետարանը 
ձեռք է բերել ծառայություններ «Ֆակտորի Փրոդաքշն» 
ՍՊԸ-ից (137,868,720 դրամ) և Սթեյջ Սթայլ ՍՊԸ-ից 
(66,702,300 դրամ), «ՀԱԷԿ-ի ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» 
ՓԲԸ-ից (29,948,220 դրամ) և Ա/Ձ Արշալույս Վերդյանից 
(1,860,000 դրամ)։ Այդ ի՞նչ հատուկ հեղինակային 
իրավունքներ ունեին այս կազմակերպությունները կամ 
անձիք, որ հնարավոր չէր մրցութային կարգով ձեռք բերել 
ծառայությունները և խնայել գումարներ։  

Երևանի 
քաղաքապետարան 

236,379,240 

Ամանորի տոների կազմակերպում 
2018 թվականին «հրատապ մեկ անձ» ընթացակարգով 
13,889,000 ՀՀ դրամի չափով երեխաների համար 
քաղցրավենիքի փաթեթներ են ձեռք բերվել «ՌՎ 
Պրոջեկտս» ՍՊԸ-ից։ Շատ տարօրինակ գնում է, քանի որ 
կա՛մ քաղաքապետարանը մոռացել էր երեխաների 
համար նվերների ձեռքբերումը, կա՛մ էլ ռիսկ 
պարունակող գնում է իրականացվել։ 

Երևանի 
քաղաքապետարան 

13,889,000 

«Մայրության և գեղեցկության օրվան» նվիրված 
միջոցառումներ 
2019 թվականին հրատապ մեկ անձից գնման 
ընթացակարգով ձեռք է բերվել Մայրության և 
գեղեցկության օրվան նվիրված միջոցառումների 
կազմակերպման ծառայություն։ Արդյո՞ք 
քաղաքապետարանը չէր պլանավորել այս տոնին 
նվիրված միջոցառման կազմակերպումը, թե՞ 
անփութությամբ կամ կանխամտածված կերպով 
աչքաթող էր արել։ 

Երևանի 
քաղաքապետարան 

Շուրջ 12,7 մլն 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

2018-2020 թվականների ընթացքում իրականացված պետական գնումների 
ուսումնասիրության արդյունքում կարելի է հանգել հետևյալ եզրակացություններին․  

• Մեկ անձից կամ հրատապ մեկ անձից ընթացակարգով գնումները կարելի է 
համարել կոռուպցիոն ռիսկ պարունակող գնման ձևերից մեկը։ Այդ է պատճառը, 
որ ՀՀ գնումների օրենսդրությունը նախապատվությունը տալիս է մրցութային 
ընթացակարգին։ Ի տարբերություն 2017 թվականի՝ 2018 և 2019 թվականներին 
զգալիորեն աճել են պետական մարմինների կողմից «մեկ անձ» և «հրատապ մեկ 
անձ» գնման ընթացակարգի ներքո կնքված պայմանագրերի գումարները։ 

• «Մեկ անձ» ընթացակարգով գնումներին ամենահաճախը դիմել է ՀՀ 
առողջապահության նախարարությունը, սակայն քիչ չեն նաև այլ պետական 
մարմինների կողմից այս ընթացակարգով գնումների իրականացումը։ 
Արժեքային արտահայտությամբ առողջապահության նախարարությանը 
հաջորդում են պաշտպանության և կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 
նախարարությունները և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմը։ 

• Արժեքային արտահայտությամբ բարձր է պետական մարմինների կողմից 
ընթացիկ պահպանմանն ուղղված ծախսերը «մեկ անձ» ընթացակարգով 
իրականացնելու դեպքերը։ Դրանք ներառում են ինչպես կոմունալ վճարումները, 
այնպես էլ ներկայացուցչական ծախսերը կամ պետական մարմինների 
գործունեության համար անհրաժեշտ այլ ծախսեր։ Ճիշտ և արդյունավետ 
կառավարման դեպքում կարելի է ինչպես նվազեցնել այս ծախսերը, այնպես էլ 
սահմանափակել դրանք «մեկ անձ» ընթացակարգով իրականացնելը։ 

• 2018 և 2019 թվականներին ՀՀ վարչապետի աշխատակազմում, պետական 
կառավարման մարմիններում և Երևանի քաղաքապետարանում առկա են «մեկ 
անձ» և «հրատապ մեկ անձ» ընթացակարգով իրականացված գնումներ, որոնք 
կարող էին իրականացվել և պետք է իրականացվեին մրցութային 
ընթացակարգով։ Նմանօրինակ գնումների իրականացումը ոչ միայն հանգեցնում 
է պետական միջոցների վատնման, այլև պարունակում է կոռուպցիոն մեծ ռիսկեր 
և ենթակա է հատուկ ուսումնասիրության։ Եթե անգամ այս մարմինների կողմից 
իրականացված գնումներում չկան կոռուպցիոն ռիսկեր, նշանակում է այդ 
մարմիններում առկա են կազմակերպման և կառավարման խնդիրներ՝ 
անհրաժեշտ գնումները վերջին պահին իրականացնելու առումով։ 

• Իրավիճակն էականորեն չի փոխվել 2020 թվականին, իսկ գնումների նվազումը 
կարելի է բացատրել միայն COVID-19-ով պայմանավորված իրավիճակով և որոշ 
ծախսերի վերանայմամբ։ Այնուամենայնիվ, դեռևս հիմնավորման կարիք ունի 
համավարակի ընթացքում հյուրանոցային և սպասարկման ծառայությունների 
ձեռքբերման համար «մեկ անձ» ընթացակագով իրականացված գնումների 
ծավալը։ 
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«ԼՈՒՅՍ հիմնադրամ» գրառմամբ հրապարակված նյութը պաշտպանված է  ՀՀ օրենսդրությամբ և 

միջազգային համաձայնագրերով։ Հրապարակված նյութի բոլոր իրավունքների բացառիկ 

իրավատերը «ԼՈՒՅՍ» հիմնադրամն է։ 

 

Նյութի ամբողջական կամ դրանից քաղվածքների վերարտադրումը թույլատրվում է իրականացնել 
միայն «ԼՈՒՅՍ հիմնադրամ» գրառման և համապատասխան ակտիվ հղման տեղադրման 

պայմանով՝ պահպանելով «ԼՈՒՅՍ» հիմնադրամին պատկանող նյութերի օգտագործման կարգը։ 
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