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Առարկություններ և բացատրություններ 

 
Հիմք ընդունելով ՀՀ Հաշվեքննիչ պալատի մասին ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 3-րդ մասը՝ 

համաձայն որի ծանոթացման և ստորագրման նպատակով հաշվեքննության 

արձանագրությունը ներկայացվում է հաշվեքննության կամ ստուգման առաջադրանքում 

նշված համապատասխան հաշվեքննության օբյեկտի ղեկավարին, որը հաշվեքննության 

արձանագրությունն ստանալուն հաջորդող 10 օրվա ընթացքում համաձայնության դեպքում 

ստորագրում է այն կամ գրավոր ներկայացնում է առարկություններ և բացատրություններ` 

կազմված հաշվեքննության արձանագրությունում նշված անհամապատասխանությունների 

կամ խեղաթյուրումների, ինչպես նաև այլ տեղեկատվության վերաբերյալ, որոնք կցվում են 

հաշվեքննության արձանագրությանը, Ձեզ եմ ներկայացնում ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտեի 

«Ջրառ»  ՓԲԸ-ի առարկությունները և բացատրությունները: 

Այսպես, անդրադառնալով «Ջրառ» ՓԲԸ-ի կանոնադրության 2.5 «դ» ենթակետին, նշեմ, 

որ «Ջրառ» ՓԲԸ-ն կազմում է ըստ ջրառի օբյեկտների տվյալ ոռոգման շրջանի ջրառի և ջրի 

մատակարարման ամփոփ պլաններ՝ ըստ ՋՕԸ-երի կողմից ներկայացրած նախնական պլան-

ժամանակացույցերի և այն ներառելով տարեկան բյուջեի կազման տվյալների մեջ, 

ներկայացնում է համապատասխան լիազորված մարմնի հաստատմանը՝ Ջրային կոմիտեին: 

Իսկ ինչ վերաբերվում է Կանոնադրության 2.5 «ժզ» և «ժէ» ենթակետերում նշված 

գործառույթներին, որոնք «Ջրառ» ՓԲԸ-ին վերագրելի չեն, ապա նշեմ, Կանոնադրությունը 

գրվել է 2006 թվականին, ուստի և հաշվի առնելով ձեր դիտողությունները վերջինիս 

վերանայում կլինի, իսկ իբ) և իդ) կետերի մասով դիտողությունները կնդունվեն ի գիտություն, 

չնայած, որ Ընկերություն այս տարի արդեն իսկ նախատեսել է Ընկերության 

աշխատակիցների կրթական, մասնագիտական և որակավորման պահանջներին ուղղված 

աշխատանքների կազմակերպումը: 

Ինչ վերաբերվում է «Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից վարձակալության հանձնված գույքի 

վերաբերյալ ք.Երևան, Վարդանանց փակուղի 8 հասցեում գտնվող 2,125.7 ք.մ մակերեսով 

տարածքից «Փրոփրթի Սոլուշանս» ՍՊԸ-ին՝ առանց ՀՀ Կառավարությանն առընթեր 

պետական գույքի կառավարման վարչության համաձայնության և առանց համապատասխան  

վարձակալության պայմանագիր կնքելու անհատույց տարածք հատկացելուն, ապա նշեմ, որ 

«Փրոփրթի Սոլուշանս» ՍՊԸ-ի կողմից զբաղեցված տարածքը առհասարակ չի մտնում 

անհատույց օգտագործման իրավունքով «Ջրառ» ՓԲԸ-ին պատկանող 2,125.7 քառ.մ 

մակերեսով տարածքի մեջ, քանի որ վերոնշյալ պայմանագրով «Ջրառ» ՓԲԸ-ին են 

հատկացվել միայն Վարդանանց փակուղի 8 հասցեում գտնվող շենքի 5-րդ, 6-րդ և 8-րդ 

հարկերը, մինչդեռ «Փրոփրթի Սոլուշանս» ՍՊԸ-ի կողմից զբաղեցված տարածքը գտնվում է  

Վարդանանց փակուղի 8 հասցեում գտնվող շենքի 7-րդ հասցեում և այն սեփականության 

իրավունքով պատկանում է վերոնշյալ Ընկերությանը, իսկ ինչ վերաբերվում է վերջինիս 

կողմից օգտագործված կոմունալ ծախսերին ապա այն ևս կատարվում է «Փրոփրթի 

Սոլուշանս» ՍՊԸ-ի կողմից, բացառությամբ  վերելակի սպասարկման ծախսերի, որի 

վերաբերյալ «Հրազդան վերելակ» ՍՊԸ-ի հետ կնքվել է համատեղ պայմանագիր և ըստ այդ 

պայմանագրի նշյալ Ընկերությունը կատարում է իր բաժին վճարումները: 

ՀՀ Կառավարության 26.12.2002 թվականի N2121-Ն որոշման դրույթների չկատարման 

վերաբերյալ հայտնում եմ, որ բաժանորդի կողմից սահմանված ժամետում 

պարտավորությունները չկատարելու դեպքում սահմանված կարգով զգուշացնելուց հետո 

ջրամատակարարման դադարեցման դեպքում տուժելու էր միայն գյուղատնտեսը, հետևաբար 



 

և ողջ ՀՀ գյուղատնտեսությունը: Իսկ N2121 որոշման հավելվածով N3 սահմանված կարգով 

ստացված ջրի դիմաց պարտքերի մարման ժամանակացույց չկնքելուն հարկ եմ համարում 

նշել որ այն կնդունվի որպես ի գիտություն և հետագայում հաշվի կառնվի: 

Անդրադառնալով ծախսված վառելիքի վերաբերյալ Ձեր կողմից արված այն 

դիտողության, որ երթուղային թերթիկները չեն համպատասխանում ՀՀ Ֆինանսների 

նախարարի 01.02.2016 թվականի թիվ 37-Ն հրամանի Ծխ-6 և Ծխ-7 օրինակելի ձևերին, ապա 

նշեմ որ «Ջրառ» ՓԲԸ-ի երթուղային թերթիկները համապատասխանում են Տարածքային 

Կառավարման նախարար-փոխվարչապետի կողմից 2014 թվականի համար 35-Լ հրամանի 

հրապարակված 07.03.2014 թվականին ծառայողական ավտոմեքենաների տեխնիկական 

սպասարկման, շահագործման կարգին և պայմաններին հաստատված ՀՀ վարչապետի 

27.02.2014 թվականի  համար 150-Ա որոշմամբ, որոնք իրենց ձևով և բովանդակությամբ 

համապատասխանում են ՀՀ Ֆինանսների նախարարի 01.02.2016 թվականի թիվ 37-Ն 

հրամանի Ծխ-6 և Ծխ-7 օրինակելի ձևերին: 

Քանի որ Ընկերությունը չունի ավտոպարկ և դրանից բխող օրինակելի ձևերում 

պահանջվող հաստիքները, ուստի երթուղային թերթիկների հետնամասի նշման կետերից 

հանված են աշխատանքը թույլատրող բժշկի, մեխանիկի, պատվիրատուի նշման կետերը: 

«Ջրառ» ՓԲԸ-ի երթուղային թերթիկների հետնամասում նշվում է ամիսը, ամսաթիվը, 

տարեթիվը, մեկնման վայրը, ժամանման վայրը, անցած ճանապարհը, անցած 

ճանապարհների ամսվա վազքը և վարորդի ստորագրությունը: 

Ավտոպարկի բացակայության պատճառով «Ջրառ» ՓԲ ընկերությունում երթուղային 

թերթիկների կատարված վազքի հաշվառումը կատարվում է ամսվա կտրվածքով, քանի որ 

ընկերության տրանսպորտային միջոցները գտնվում են գրեթե ՀՀ բոլոր մարզերում և ըստ 

տեղամասերի ամրակցված են տեղամասերում աշխատակիցներին պահպանման և 

շահագործման համար: 

Աշխատակիցները տեղամասերում իրենց ամրակցված տրանսպորտային միջոցներով 

սպասարկում են միայն ջրանցքները, ջրամբարները, պոմպակայանները իրենց համալիր 

կազմի մեջ ներառվող խողովակաշարերը, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքները և 

ստացիոնար տեղակայված հսկման-չափման սարքերը սպասարկելու, հսկելու, 

թերությունները վերացնելու, ինչպես նաև ջրի չափման, հաշվառման, ջրի հոսքի 

կառավարման, ջրերի հանձնման-ընդունման գործընթացները կազմակերպելու և 24-ժամյա 

ոռոգման ջրի մատակարարումը ապահովելու համար: Նշեմ նաև, որ ամսվա կտրվածքով 

կատարում են ամենօրյա նույն աշխատանքը և իրենց ամրակցված ավտոմեքենաներով 

կատարում են գրեթե նույն ճանապարհահատվածի վազքը, դա էլ է պատճառ հանդիսանում, 

որ հաշվարկը կատարվում է ամսվա կտրվածքով: 

 «Ջրառ» ՓԲԸ-ի երթուղային թերթիկներում համապատասխան տեղում բացակայում է 

տրանսպորտային միջոցի մեկնելիս և ավտոպարկ վերադարձի վազքի ցուցիչի ցուցմունքը, 

քանի որ ավտոպարկի բացակայության պատճառով վազքի ցուցմունքի հաշվարկը 

կատարվում է առանձին ամսվա կտրվածքով: Վազքի ցուցիչի ցուցմունքների հաշվարկը 

ներկայացվել է ստուգող խմբին ըստ տեղամասերի, ամրակցված վարորդի անուն ազգանունը, 

տրանսպորտային միջոցի մակնիշը, պետհամարանիշը, ծախսի նորման 100 կմ համար, 

վառելիքի տեսակը, ստացված վառելիքի քանակը, ծախսված վառելիքի քանակը, կատարված 

վազքը և վազքի ցուցիչի ցուցմունքները ըստ ամիսների 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ից 

մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ժամանակահատվածի համար: Այսուհետ բացի 



 

առանձին վազքի ցուցիչի ցուցմունքը  հաշվարկ կատարելիս նաև ցուցմունքը կնշվի 

երթուղային թերթիկներում համապատասխան տեղում: 

Երթուղային թերթիկներում նշված են ամսվա ընթացքում կատարած վազքի 

կիլոմետրաժը, այլ ոչ թե ենթադրյալ կատարած վազքի կիլոմետրաժը: 

Երթուղային թերթիկների հետ միասին ամեն ամսվա վերջում կատարվում է 

հաշվետվություն վառելիքի ծախսի վերաբերյալ: 

Վառելիքի հաշվետվության թերթիկում նշվում է ավտոմեքենայի մակնիշը, 

պետհամարանիշը, ծախսի նորման 100 կմ համար, վառելիքի մնացորդը ամսվա սկզբում, 

ստացված վառելիքի քանակը, ծախսված վառելիքի քանակը, կատարած վազքը, վառելիքի 

մնացորդը ամսվա վերջում, վարորդի անուն ազգանունը, վարորդի ստորագրությունը և 

պատասխանատու անձի ստորագրությունը: 

Հաշվի առնելով վերը նշվածը հնարավոր էր իրականացնել վառելիքի ծախսի 

հաշվարկ: 

«Ջրառ» ՓԲԸ-ի երթուղային թերթիկներում՝ համապատասխան տեղում, բացակայում է 

մեխանիկի ստորագրությունը տրանսպորտային միջոցի մեկնումը թույլատրելու և 

ավտոպարկ վերադառնալու համար, ավտոպարկ և ավտոպարկում մեխանիկ չունենալու 

պատճառով: 

Վարչական ապարատում շահագործվող ավտոմեքենաների երթուղային 

թերթիկներում կան նշված վայրերը, որտեղից ուր է մեկնում և վերադառնում ավտոմեքենան, 

իսկ տեղամասերը սպասարկող ավտոմեքենաների երթուղային թերթիկներում նշվում է 

միայն ջրանցքի, ջրամբարի, պոմպակայանի սպասարկվող տարածքը, քանի որ միշտ նույն 

տարածքներն են սպասարկում և սպասարկման վայրից ուրիշ տեղ չեն մեկնում: 

Ինչ վերաբերվում է այն պնդմանը թե 5 տրանսպորտային միջոցի վերաբերյալ 

պայմանագիր չի ներկայացվել, ապա նշեմ, որ հինգ պայմանագրեր չեն ներկայացվել, քանի 

որ տրանսպորտային միջոցները անսարք են  և չեն շահագործվում՝  ենթակա են դուրս 

գրման: 

Անդրադառնալով ներկայացուցչական ծախսերի 120.000 դրամ տարբերությանը, նշեմ 

որ կան գնումներ, որոնց համար ՀԴՄ կտրոն վերցնել հնարավոր չէ (գյուղացուց բանջարեղեն, 

մսի ձեռքբերում), սակայն եկամտային հարկի հաշվետվությունների մեջ այն արտացոլվել է: 

Ծախսված էլ.եներգիայի ծախսին անդրադառնալով նշեմ, որ արձանագրված 

փաստերը համապատասխանում են իրականությանը՝ նախահաշվով էլ. Էներգիայի ծախսը 

նախատեսվել է 54.5 մլն.կվտ/ժ, ըստ ՋՕ ընկերություններին ներկայացրած նեղ ջրի 

պահանջարկի, իսկ փաստացի ծախսը կազմում է 31.9 մլն. կվտ/ժ: 

Կրեդիտորական պարտքի տարբերությունը ըստ «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի տրված փոխադարձ 

ակտերի և ընկերության հաշվեկշռում ձևակերպվածի, առաջացել է Ջրային կոմիտեի «ԾԻԳ» 

գրասենյակի կողմից վճարված 19.12.2018թ. 134438 ՀՀ դրամ, 27.12.2018թ՝ 155124 ՀՀ դրամ  և 

Ջրային կոմիտեի կողմից վճարված 8.366255,83 դրամ գումարը, որը «Ջրառ» ՓԲ 

ընկերությունում հաշվապահական ձևակերպում է ստացել 2019թ.հունվար ամսին: 

Գրությանը կից կներկայացվեն 2018թ. դեկտեմբեր և 2019թ. հունվար ամիսների 

էլ.էներգիայի ծախսերի և պարտքերի վերաբերյալ ակտերը: 

Ինչ վերաբերվում է ջրօգտագործողների ընկերություններին ոռոգման ջուր 

մատակարարելու  և կորուստների վերաբերյալ հարցադրումներին, նշեմ որ Ընկերության և 

ՋՕԸ-երի միջև կնքված ոռոգման ջրի մատակարարման 2019թ պլան-ժամանակացույցերում 



 

նշված չէ հաստատման ամիս ամսաթիվը, որը մեր կողմից հաշվի կառնվի, հետագայում 

կիրառվելու նպատակով:  

Ինչ վերաբերում է ՋՕԸ-երի և «Ջրառ» ՓԲԸ-ի ներկայացված հաշվետվությունների, 

ոռոգման ջրերի ձևակերպման քանակների տարբերությանը, ապա հարկ է նշել, որ 

Ընկերության հաշվետվություններում նշված ջրաքանակների ծավալները հիմնավորված են 

«Ջրառ» ՓԲԸ-ի և ՋՕԸ-երի կողմից հաստատված և ներկայացրած ակտ-օրագրերով: 

ա) Բոլոր ՋՕ ընկերությունները նախնական պլան-ժամանակացույցը ներկայացնում 

են փետրվար ամսին, քանի որ այդ ժամանակ դեռևս հստակեցված չի լինում ինչպես 

մշակաբույսերի տեսակները այնպես էլ հողատարածքների չափերը ՋՕԸ-երը ներկայացնում 

են ճշգրտված պլան-ժամանակացույցերը հունիս ամսվա սկզբին: Տվյալ դեպքում «Երևան» և 

«Շիրակ» ՋՕ ընկերությունները չեն ներկայացրել ճշտված պլան-ժամանակացույցերը և 

հետագայում փոխհամագործակցությունը կարգավորվել է ըստ հայտերի: 

բ)   Սյունիք ՋՕԸ-ի պլանավորված ջուրը ստուգման արձանագրույթունում նշվել է 

սխալ, քանի որ մեր կողմից թյուրիմացաբար ներկայացվել է նախնական  պլան-

ժամանակացացույցը: Արձանագրությունում չի նշվել ճշտված պլան-ժամանակացույցում 

նշված ջրաքանակը, որը հիմնականում համընկնում է փաստացի մատակարարված 

ջրաքանակին:  

Արձանագրությունում նշվել է, որ ՋՕԸ-երի կողմից հայտերով ներկայացված 

ջրաքանակները էապես տարբերվում են պլան-ժամանակացույցով նախատեսված 

ջրաքանակներից և այն ներկայացվել է աղյուսակի տեսքով: Հարկ է նշել, որ ՋՕ 

ընկերությունները ամսվա ընթացքում ներկայացնում են ինչպես տասնօրյակային, այնպես էլ 

տասնօրյակի ընթացքում  պահանջարկից կապված միջանկյալ հայտեր: 

Բոլոր ՋՕ ընկերությունների ներկայացված հայտերը 2019թ-ի համար մեր կողմից 

հաշվարկվել է, արդյունքում համեմատելով տվյալները կարող ենք ասել, որ պլանավորված և 

հայտավորված ջրաքանակները տարեկան կտրվածքով ունենում են չնչին 

տարբերություններ, որը հասկանալի է և մտնում է ջրային հասկացության ողջ 

տրամաբանության մեջ: Ինչ վերաբերում է ամսեկան կտրվածքով պլան-ժամանակացույցով 

նախատեսված այնպես էլ հայտագրված ջրաքանակների տարբերությանը, հարկ է նշել, որ 

«Ջրառ» ՓԲԸ տվյալ ժամանակահատվածում առաջնորդվել է ելնելով ջրաղբյուրների 

ջրաքանակից, հաշվի առնելով տարեկան պլանով նախատեսված ջրաքանակների ծավալը: 

Ինչ վերաբերվում է ոռոգման ջրի կորստի փաստարկներին նշեմ, որ 2018թ-ի  

համեմատ «Ջրառ» ՓԲԸ-ի հետևողական աշխատանքների շնորհիվ՝ ջրառի կետերում ջրի 

հաշվառման մեթոդի արդիականացման, ջրանցքների վերանորոգման, ջրաչափական 

դիտակետերի աշխատանքի արդիականացման արդյունքում համակարգի կորուստները 

2019-ին նվազել են 2.8%-ով: Կորուստների նվազումը Ընկերության կողմից արտացոլվում է 

ներկայացվող ամսեկան և տարեկան հաշվետվություններում: Ջրային օբյետների, մայր և 

միջտնտեսային ջրանցքների ջրառի և ներտնտեսային ջրանցքների գլխամասում՝ ջրտուքի 

կետերում ջրօգտագոծողներին մատակարարված ջրի ծավալի բազմատարյա տվյալների 

վերլուծությունից պարզվել է, որ կախված ջրանցքների շահագործման հանձնման ժամկետից, 

մաշվածությունից, դրանց երկարությունից, կտրվածքից, տենիկական վիճակից, եղանակային 

և այլ պայմաններից շահագործվող ջրանցքների օ.գ.գ. (կորուստները) փոփոխական են, 

դրանք փոփոխվում են նույնիսկ ոռոգման շրջանի տարբեր ժամանակահատվածներում: 

Շահագործման մեջ գտնվող ջրանցքների համար նորմատիվային օ.գ.գ. չի կարող սահմանվել, 

այն որոշվում է ջրաչափության (պտուտան) միջոցով, ըստ ջրանցքի առանձին հատվածների, 



 

տարբեր ելքերի ժամանակահատվածների համար և ամփոփ ամբողջ ջրանցքի երկարության 

համար: Ջրաչափության միջոցով ջրանցքների փաստացի օ.գ.գ. որոշելու համար 

պահանջվում է զգալի միջոցներ և ժամանակ,  որը վերջին տարիներին հնարավոր չի եղել 

որոշել միջոցների բացակայության պատճառով, ինչպես նաև մի շարք շահագրգիռ 

գերատեսչությունների (Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Պետական հարկային 

տեսչություն, Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, Ջրային կոմիտե և 

այլն)  մասնակցությունը: Ներկայումս ջրանցքների փատացի օ.գ.գ. ընդունվում է 

հաշվարկային եղանակով՝ մայր և միջտնտեսային ջրանցքների գլխամասային ջրառի 

ջրաչափական դիտակետերի և ներտնտեսային ջրանցքների ջրի տրման կետերով, փաստացի 

մատակարարված ջրի ծավալների տվյալների հիման վրա: 

Ձեր կողմից նշված «Ջրառ» ՓԲԸ-ի հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների 

անվտանգության դիտողություններին անդրադառնալով նշեմ, որ «Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից 

շահագործվող 14 ջրամբարները, իրենց տեխնիկական  բնութագրիչներով  (անվանացանկը՝ 

տեխնիկական տվյալներով կցվում է) ենթակա են հայտարարագրման 3 տարին մեկ 

պարբերականությամբ`  ՀՀ  կառավարության  2003թ.  հուլիսի  31-ի թիվ  957-Ն  որոշման  

համաձայն: 

Վերջին անգամ ջրամբարների ԱՀ կազմվել են 2012-2013թթ.՝ դրանք  նախկինում 

շահագործվող «Սևան-Հրազդանյան-ջրառ» և «Ախուրյան-Արաքս-ջրառ» ՓԲԸ-ների կողմից, 

թվով 9՝ (Արփի լիճ, Մանթաշ, Թավշուտ, Ազատի, Ապարանի, Հալավարի, Զանգակատան, 

Սևաբերդի, Գեղարդալճի) ջրամբարների համար, որոնց գործողության ժամկետները լրացել 

են 2016թ. : 

Այնուհետև՝ 2017-:-2020թթ. ՀՏԿ-երի ԱՀ–ների  կազմման  համար  մրցույթներ չեն  

հայտարարվել, չեն կայացել ու աշխատանքներ չեն իրականացվել՝ ՀՀ պետբյուջեից այդ  

նպատակով ֆինանսական  միջոցներ չհատկացվելու պատճառով: 

Ինչպես և նախորդ տարիներին, (2016÷2020թթ.)  գալիք 2021թ. բյուջետային 

հատկացումների հայտ է ներկայացվել Ջրային կոմիտե՝ 42.0 մլն. դրամ գումարի չափով, վերը 

նշված խնդրի լուծման համար  /01.09.2020թ. N 797;  28.08.19թ. N 1129;  28.06.17թ. N 413;  

21.10.16թ.  N 388  գրությունների  պատճենները կցվում են/: 

Ինչ վերաբերվում է փոքր հիդրոէլեկտրոկայանների վերաբերյալ ծառայությունների 

մատուցման վճարների հիմնավորված չլինելուն, ապա նշեմ, որ պայմանագրերի արժեքները 

ձևավորվել են բանակցությունների արդյունքում: 

Հիմնական միջոցների հաշվառման և գույքագրման վերաբերյալ այն պնդումը, թե  

2020թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին կատարված գույքագրման գործընթացի 

կազմակերպումը, արդյունքների ամփոփումը ու դրանց փաստաթղթավորման 

աշխատանքները թերի են կատարվել՝ չի կատարվել հիմնական միջոցների տարանջատում 

ըստ նշանակության, չեն համադրվել ստացված և նախորդ գույքագրմամբ արձանագրված 

տվյալները, գույքագրումը կատարվել է փաստացի, ապա նշեմ որ ՀՀ Կառավարությանն 

09.02.2006թվականի 164-Ն որոշմամբ «Ոռոգում-Ջրառ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը 

վերակազմակերպվել է  առանձնացման ձևով և ստեղծվել են՝ 

1. «Սևան-Հրազդանյան-ջրառ» ՓԲԸ 

2. «Ախուրյան-Արաքս-ջրառ» ՓԲԸ 

3.  «Դեբետ-Աղստև-ջրառ» ՓԲԸ 

4. «Որոտան-Արփա-ջրառ» ՓԲԸ: 



 

Համաձայն սույն որոշման սահմանվել է՝ «Սևան-Հրազդանյան-ջրառ», «Ախուրյան-

Արաքս-ջրառ», «Դեբետ-Աղստև-ջրառ», «Որոտան-Արփա-ջրառ» և «Ոռոգում-ջրառ» փակ 

բաժնետիրական ընկերությունների կանոնադրական կապիտալների չափերը ձևավորել 

բաժանիչ հաշվեկշռին համապատասխան: 

Վերը թվարկված մասնաճյուղերը հետագայում վերակազմակերպվել են, իսկ 

վերջնական վերակազմակերպում եղել է 2017 թվականին և 24.03.2017թվականին «Սևան-

Հրազդանյան ջրառ»  վերանվանվել է  «Ջրառ»  ՓԲԸ-ի, որոնց ժամանակ գույքի գնահատում՝ 

մաշվածություն, գույքի դուրս գրում չի եղել(ֆինանսական միջոցներ չլինելու պատճառով), 

ուստի 2020 թվականին կատարված գույքագրման արդյունքները համադրելու որևէ 

հիմնավոր փաստաթուղթ առկա չէ, հետևաբար գույքագրումը կատարվել է փաստացի 

տվյալների հիման վրա: 

Իսկ ինչ վերաբերվում է ՀՀ Կառավարության 11.05.2017թվականի 495-Ա որոշման 

չկատարման պնդմանը՝ թե ք.Երևան, Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի Արմենակյան 125 

հասցեում գտնվող 207,327.686 հազ. դրամ հաշվեկշային արժեքով «Ջրառ» ՓԲԸ-ին 

սեփականության իրավուքով պատկանող գույքը համաձայն որոշման հանձման-ընդունման 

ակտով չի փոխանցվել ՀՀ Կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման 

վարչությանը, ապա նշեմ, որ համաձայն վերը նշված որոշման «Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից 

ընդունման-հանձման ընթացակարգը պահպանվել է, որը կասեցվել է ՀՀ Կառավարությանն 

առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության կողմից՝ հիմքում դնելով այն 

պատճառաբանությունը, որ Արմենակյան 125 հասցեում գույքի  սեփականության իրավուքի 

վկայականում նշված գույքի և փաստացի գուքի մեջ առկա է անհամապատասխանություն: 

Արձանագրության մեջ նշված քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի մեջ 

թերացումների վերաբերյալ նշեմ, որ վերոնշյալ պայմանագրերով աշխատակիցների թվով 8 

հոգու պայմանագրի ժամկետները համընկնում են քանի ոռոգման սեզոնին պատրաստ 

լինելու համար աշխատանքները կատարվում են միևնույն ժամանակ, հետևաբար կնքված 

պայմանագրերում նշված անձինք աշխատել են  նույն ժամանակ տարբեր տեղամասերում: 

Ինչ վերաբերում է տարբեր պայմանագրերին նույն մարդու հետ, ապա հայտնում ենք, որ 

քաղաքացիաիավական պայմանագրերը կնքվում են կոնկրետ աշխատանքի համար, որտեղ 

չի նշվում աշխատաժամանակը(տաբել), և յուրաքանչյուր պայմանագրի արժեքը ընդգրկվում 

է տվյալ տեղամասի կատարողականի մեջ: Հետևաբար պայմանագրերը կարող էին 

ամսաթվային համընկնում ունենալ: 

Թվով 6 քաղաքացիաիավական պայմանագրերում տեղ գտած թերությունները 

տեխնիկական են, քանի որ պայմանագրերը լրացվել են տեղամասի պետերի կողմից և 

հաշվապահության կողմից բաց է թողնվել, բայց վճարված գումարները, հարկերի 

հաշվարկները կատարվել են հաշվարկված աշխատավարձերով: Հետևաբար վերը նշված 

պայմանագրերում արձանագրված թերությունները կուղղվեն մեր կողմից :  

 Անդրադառնալով 2019 թվականի «Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից իրականացրած գնումների 

գործընթացի վերաբերյալ դիտողություններին նշեմ, որ գնումների պլանում ապրանքների 

(հիմնական միջոցների) չափի ավելացումը պայմանավորված է Ընկերության բնականոն 

արտադրա-տնտեսական գործունեության համար ջրային հոսքերի կարգավորման 

փականների և վթարված ուժային տրանսֆորմատորի ձեռքբերման անհրաժեշտությամբ: 

Էլեկտրոնային աճուրդների ընթացակարգով գնումների իրականացման 

անհնարինության ի հայտ գալու պահին Ընկերությունն ուներ հաստատված և 

հրապարակված գնումների պլան և նախատեսված էին համապատասխան ֆինանսական 



 

միջոցներֈ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15 հոդվածի 6-րդ կետի հիմքով ընթացակարգերի 

իրականացում ժամանակավրեպ է, գարնան նախապատրաստական աշխատանքների 

համար անհրաժեշտ ապրանքներն օր առաջ ձեռք բերելու և մասնակիցների առավել լայն 

շրջանակ ներգրավելու նպատակով, ըստ էության, իրականացվել է գնանշման հարցման 

ընթացակարգ armeps համակարգի միջոցով` ժամկետների կրճատման նպատակով 

օգտագործելով մեկ անձից ձեռք բերման ընթացակարգով ամրագրված ժամանակային 

ցուցանիշները: Սահմանված կարգով իրականացվել են բանակցություններ, որոնց 

արդյունքում կնքվել է պայմանագրեր` նվազեցված գներովֈ 

Կազմակերպված ընթացակարգերում չկայացած ընթացակարգերի բարձր 

տեսակարար կշիռը պայմանավորված է ոչ թե անարդյունավետ կազմակերպմամբ, այլ 

մասնակցության հայտերի նվազ քանակով: Գարնան նախապատրաստական 

աշխատանքների շրջանակներում միայն աշխատանքների ձեռք բերման համար 

կազմակերպվել են 25 ընթացակարգեր, որոնցից 8-ում ընդհանրապես չկան մասնակցության 

հայտեր, 4 դեպքում պատշաճ չեն ներկայացվել հայտերի փաստաթղթերի, 11 դեպքում 

ներկայացվել են նախահաշվայինը էականորեն գերազանցող գներ, որոնք 

բանակցությունների արդյունքում չեն նվազեցվելֈ 

Վառելիքի  նկարագրության համար հիմք է վերցվել ՀՀ կառավարության 18.04.2013թ. 

441-Ն որոշմամբ սահմանված տեխնիկական նկարագրությունները, որին 

համապատասխանում են մասնակիցների ներկայացրած ապրանքի ամբողջական 

նկարագիրը: Նշված ընդլայնված նկարագիրը համարվել է նպատակահարմար` որակի հետ 

կապված վիճահարույց հարցերի պարզաբանման համար: 

Էլ. սարքերի վերանորոգման ծառայությունների համար գնումների պլանով 

նախատեսվել է 25 մլն դրամ, որն իրենից ներկայացնում է հնարավոր կնքվելիք 

պայմանագրերում առավելագույն պայմանագրային գինֈ Ընթացակարգի արդյունքում 

կնքված պայմանագիրը ներառում է «տեխնիկական բնութագիր-գնացուցակ» հավելված, որը 

պարունակում է 40 առանձին վերանորոգման տեսակների հակիրճ նկարագրությունը և 

փոխհամաձայնեցված գինըֈ 

Ուժային տրանսֆորմատորի ձեռքբերման ընթացակարգին մասնակցության հայտ 

ներկայացրած «Առսարքտեխ» ՍՊ ընկերությունը ներկայացրել է հայտարարություն, ըստ որ 

ներկայացնում է ընթացակարգի հրավերով սահմանված պահանջներին իր 

համապատասխանությունը հիմնավորող պահանջվող փաստաթղթերը, սակայն վերջիններս 

չեն ներկայացվել, ինչի համար սահմանված կարգով վերը նշված Ընկերություն ստացել է 

ծանուցումֈ Երկրորդ անգամ նախազգուշացումից հետո մասնակիցը ներկայացրել է 

տրանսֆորմատորի մատակարարման պայմանագիր և հաշիվ ապրանքագիր, առանց 

անհրաժեշտ համաձայնագրի և ապրանքի մատակարարումը հավաստող հանձնման-

ընդունման ակտի ու արձանագրության: Քանի որ ներկայացված փաստաթղթերի չեն 

հավաստում հիշյալ պայմանագրի պատշաճ կատարումը, տվյալ մասնակցության հայտը 

մերժվել էֈ 

Կազմակերպված ընթացակարգերի արդյունքում կնքված պայմանագրերի կողմերը 

(մատակարար, կատարող) գնման առարկաները հանձնելու փաստը ֆիքսելու համար 

կազմված արձանագրությունները ներկայացրել են թղթային տարբերակով, որոնք և 

ստորագրվել և կնքվել են Ընկերության կողմիցֈ 

Հարկ եմ համարում նշել, որ 2021թ. գնումների ընթացակարգերը կազմակերպելիս 

ամբողջությամբ հաշվի կառնվեն արձանագրված բացթողումները և առաջարկություններըֈ 



 

Անդրադառնալով 2019թ «Ջրառ» ՓԲԸ-ի ոռոգման համակարգերի մաքրման և 

նորոգման աշխատանքների իրականացման գործնթացին հարկ եմ համարում նշել, որ 

տեղամասերի պետերի կողմից նորոգման աշխատանքների վերաբերյալ թերությունները 

ներկայացվում են զեկուցագրերի տեսքով, որի հիման վրա կազմվում են թերությունների 

տեղեկագրեր: Թերությունների տեղեկագրում ներառված աշխատանքների ծավալները 

հաշվարկված են ամբողջ ջրանցքների երկարությամբ փոքր, տեղ-տեղ առավել վտանգավոր 

ընթացիկ վերանորոգման հատվածներում: 

«Ջրառ» ՓԲԸ-ի հաշվեկշռում գտնվող մայր ջրանցքները շահագործվում են՝ 

 Արտաշատի մայրջր.ք  -  1932թ.  

 Արզնի-Շամիրամ ջր.ք  -  1975թ.  

 Արմավիրի ջր.ք   -  1962թ.   

 Ստ. Հրազդանի ջր.ք            -              1947թ.  

 Թալինի ջր.ք    -  1957թ.  

«Ջրառ» ՓԲԸ-ի ոռոգման համակարգերի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների 

իրականացումը կատարվում են թերությունների տեղեկագրերի հիման վրա, որտեղ 

նկարագրվում են տվյալ աշխատանքների տեսակը և ծավալները: Ընթացիկ նորոգման 

աշխատանքները իրենց մեջ ներառնում են փոքր ծավալների հողային և բետոնային 

աշխատանքներ՝ ողջ ջրանցքի երկարությամբ տարբեր,  ոչ երկրաչափական պատկեր 

ունեցող հատվածներ, որը հնարավոր չէ գծագրել և էսքիզներ կազմել :  

«Ջրառ» ՓԲԸ-ի հաշվեկշռում գտնվում են  353,6 կմ մայր և միջտնտեսային ջրանցքներ, 

որտեղ իրականացվում են ընթացիկ նորոգման՝ գարնան նախապատրաստական 

աշխատանքներ շատ սեղմ ժամկետներում և եղանակային  խիստ պայմաններում:  

Նշված կարճ ժամանակահատվածում տեխնիկապես և ֆիզիկապես հնարավոր չէ 

թերությունների տեղեկագրում ներառել ծավալների հաշվարկման գծագրերը, իրականացնել 

փոքրածավալ ընթացիկ նորոգման աշխատանքների տեխ. հսկողություն և բետոնի 

նմուշառման գործընթացը, որը չի պահանջում նաև «Պլանային նախազգուշական 

աշխատանքներ»-ի ուղեցույցը: 

Ջրանցքների հիմնանորոգման աշխատանքները համակարգվում և ծրագրավորվում են 

ՀՏՁ և Ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման մասնաճյուղի կողմից: 

Այսպես՝ Արտաշատի մայր ջրանցքի ՆԿ 98+65-:-99+40; 304+00-:-304+30 և այլ 

հատվածների շրջված «Г-25» ե/բ կոնստրուկցիաների հիմնանորոգման համար N ՀՀՏԿԵՆՋԿ-

Ջ-ԳՀԾՁԲ-20 /13-1 պայմանագրով «Հայջրնախագիծ ինստիտուտ»-ի կողմից 2020թ. կազմվել է 

հիմնանորոգման նախագիծ-նախահաշիվների փաստատթղթեր: Նշված հատվածների 

հիմնանորոգման աշխատանքները ներառված են 2021թ. ծրագրում : 

Մետաղական դյուկերների կոմպենսատորների, հարթփականների ընթացիկ 

նորոգման համար բավարար է տրամագծի և մետաղական կոնստրուկցիաների չափերի 

նշումը ու նախքինում գոյություն ունեցող նախագծերը և հաշվարկները գծագրի 

անհրաժեշտություն չկա, քանի որ չի կատարվում կոնստրուկցիայի չափերի փոփոխություն: 

Դյուկերների վթարված խողովակների նորոգման ժամանակ տեղադրվել են խողովակներ՝ 

գործարանային չափերի համապատասխան, որոնք կապահովեն անվտանգ շահագործումը: 

Ինչ վերաբերվում է 1984թ.  գնացուցակների կիրառությանը, ապա այն կներկայացվի  

սույն գրությանը կից կազմված՝ 2 էջից: Իսկ այսուհետ նորոգման աշխատանքներ 

իրականացնելիս հաշվի կառնվի Ձեր կողմից նշված դիտողությունները: 



 

Ինչ վերաբերվում է «Ջրառ» ՓԲԸ-ում հաշվարկված և վճարված աշխատավարձի և 

կնքված աշխատանքային պայմանագրերի վերաբերյալ հաշվեքննիչ պալատի 

դիտողություններին, ապա նշեմ, որ «Ջրառ» ՓԲԸ-ն 2019 թվականի ոռոգման սեզոնի 

ընթացքում սեզոնային աշխատողներից վեցի աշխատանքային պայմանագրի ժամկետների 

ավարտը գերազանցել է ութ ամիսը: Գործատուի կողմից կնքված աշխատանքային 

պայմանագրում ժամկետներ չի նշվում հաշվի առնելով ընթացիկ տարին, սեզոնային 

աշխատանքների յուրահատկությունն ու եղանակային պայմանները: Քանի որ 

գյուղատնտեսական աշխատանքների անխափան ապահովումը անմիջականորեն կապված է 

ոռոգման ջրի ճշգրիտ և  ժամանակին բաշխման հետ, իսկ Հայաստանի Հանրապետության 

տարբեր մարզերում եղանակային պայմաններն անկանխատեսելի են ու լինում են դեպքեր, 

երբ եղանակային լավ պայմաններով պայմանավորված ոոգման աշխատանքները 

գերազանցում են ութ ամիսը: Ուստի ժամկետների հետ կապված՝ եզակի դեպքերում 

աշխատանքային անհրաժեշտությունից ելնելով, ընկերության տեղամասերի պետերի և 

պատասխամանու անձանց կողմից ներկայացվում են համապատասխան զեկուցագրեր, 

որոնք էլ առկա են: 

Հարկ է նշել, որ «Ջրառ» ՓԲԸ 2019 թվականի հունիսի 27-ի թիվ 30-ԿԵ հրամանում բացի 

նշված ՀՀ ԱՕ 188-րդ հոդվածից, վրիպակի արդյունքում չի նշվել ՀՀ ԱՕ 178-րդ հոդվածը, ըստ 

որի վերոնշյալ հոդվածը կհամապատասխաներ ՀՀ ԱՕ-ին և վերոնշյալ հրամանին կից 

ներկայացված 20.05.2019թ. զեկուցագրին:  

Ինչ վերաբերվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում Ընկերության աշխատողների 

կողմից ՀՀ սահմանի հատումների վերաբերյալ տրամադրված տեղեկատվության և ըստ 

ամիսների կազմած աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագրերի համեմատությամբ 

պարզված թվով 23 աշխատակիցների ՀՀ տարածքից դուրս գտնվելու պարագայում նրանց 

ներկա դնելուն և աշխատավարձ հաշվարկվելուն, ապա նշեմ, որ Ընկերությունը ձեռք է առել 

համապատասխան միջոցներ վերը նշված աշխատակիցներին ծանուցելու և հետգանձում 

իրականացնելու համար: Իսկ տեղամասերի պատասխանատուներին տրվել են 

համապատասխան հրահանգներ, միջոցներ ձեռք առնելու և նման բացթողումները և 

խախտումները իսպառ վերացնելու համար: 
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