






















Բացատրություն 
ՀՀ վերահսկիչ պալատի խորհրդի 2013թ. մարտի 22-ի թիվ 5/1 որոշմամբ հաստատված ընթացիկ հաշվետվության 

վերաբերյալ (ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե) 

 
ՀՀ վերահսկիչ պալատի կողմից արձանագրված 

խախտումներ և թերություններ 
ՀՀ վերահսկիչ պալատի կողմից արձանագրված 
խախտումների վերաբերյալ առարկություններ և 

բացատրություններ (ՀՀ վարչապետի 04.05.2008թ. N 
225-Ա որոշում) 

Հաշվետվությամբ արձանագրված խախտումների վերացման նպատակով 
ձեռնարկված քայլերի և դրանց արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվություն 

ՀՀ տարածքային կառավարման 
նախարարության ջրային տնտեսության պետական 
կոմիտեի և ՋՕԸ-ների միջև կնքվել է ոռոգման 
ծառայություններ մատուցող ընկերություններին 
ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու 
պայմանագիր` 4 տարի ժամկետով: Պայմանագրի 
3.3 կետով սահմանվել են ընկերությունների 
ոռոգելի հողատարածքների նվազագույն չափերը: 
ՋՕԸ-ների փաստաթղթերի, ինչպես նաև ջրի 
կառավարման ծրագրի ուսումնասիրությամբ 
պարզվել է, որ փաստացի ոռոգվել է ավելի քիչ 
հողատարածք, քան նախատեսված է 
պայմանագրով: Հատկանշական է, որ 
պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսվել է, որ 3.3 
կետի չկատարումը (պայմանագրով նախատեսված 
ոռոգելի հողատարածքների նվազագույն չափերը 
չպահպանելը) հիմք է հանդիսանում ֆինանսական 
աջակցության չափերի նվազեցման: 

Պայմանագրային տարածքների մուտքագրված ջրի 
ծավալների վերլուծության արդյունքում ստացված 
փաստացի ոռոգված տարածքների պակաս քանակը 
հետևանք է սելավաջրերով վաղահաս մշակաբույսերի 
ամբողջությամբ ոռոգմամբ և անհատույց սելավաջրի 
չհաշվառմամբ: Հետևանք է նաև ջրօգտագործողների 
ընկերության համապատասխան մասնագետների 
կողմից իրականացված աշխատանքների 
թերությունների, այսինքն` հողատարածքը փաստացի 
ոռոգվել է, սակայն ջրի ծավալը մուտքագրվել է 
ջրօգտագործողի մեկ այլ հողամասի վրա, ուստի 
վերլուծության ընթացքում որոշակի ջրված հողամասեր 
դուրս են մնում հաշվարկային թվից: Պատճառներից է 
նաև լեռնային ջրօգտագործողների ընկերություններում 
հաճախ բարձր բնական խոնավության ապահովումը. 
տարածքները, որոնք նախատեսվում է ոռոգել, չեն 
ոռոգվում հաստատված բարձր բնական խոնավության 
պատճառով, սակայն ընկերությունն իրականացնում է 
ոռոգման համակարգի պահպանումը և 
նախապատրաստումը ջրապահանջի առկայության 
դեպքում՝ այն ապահովելու համար: Հաշվի առնելով այս 
և մի շարք այլ պատճառներ՝  ֆինանսական 
աջակցության չափերի նվազումն օբյեկտիվորեն չի 
կարող ուղիղ համեմատական լինել փաստացի ջրված 
տարածքների նվազմանը: 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության 
պետական կոմիտեի և համապատասխան ջրօգտագործողների 
ընկերությունների միջև պայմանագրերը կնքվել են ՀՀ կառավարության 2007 
թվականի հոկտեմբերի N 1334-Ն որոշմամբ։ Անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ 
ՀՀ կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 13-ի N 1156-Ն որոշմամբ 
ուժը կորցրած է ճանաչվել ՀՀ կառավարության 08.02.2007թ. N 1334-Ն 
որոշումը։ Ընդ որում, 2012 թվականից սկսած ՀՀ տարածքային կառավարման 
նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն 
համապատասխան ջրօգտագործողների ընկերությունների հետ 
դրամաշնորհների պայմանագրեր կնքում է ՀՀ կառավարության 29.04.2010թ. 
N 566-Ն որոշմամբ հաստատված օրինակելի պայմանագրով։ Միաժամանակ 
տարվել են աշխատանքներ, որպեսզի ջրօգտագործողների 
ընկերություններում համապատասխան մասնագետները պատշաճ և 
մանրակրկիտ իրականացնեն փաստաթղթերի կազմման և տվյալների 
մուտքագրման աշխատանքները: 

Վերոնշյալ պայմանագրի համաձայն` 
մատակարարված ջրի դիմաց վճարումները 
կատարվում են ՋՕԸ-ի ժողովի կողմից 
հաստատված ձևով (անդորրագրերով` բանկային 
փոստային բաժանմունքի միջոցով): Սակայն, որոշ 
դեպքերում ՋՕԸ-ների աշխատակիցներն են 
(մելիորատորը, գանձապահը) գումարը հավաքում 
ջրօգտագործողներից և իրենք վճարում կատարում 
նրանց փոխարեն` խախտելով պայմանագրի     

 

Այս դեպքերում մելիորատորն ուղղակի կատարում է 
փոստատարի գործառույթ, ջրօգտագործողին օգնելով 
գումարը փոստային բաժանմունք հասցնելու հարցում, 
ջրօգտագործողի անունով փոստային բաժանմունքում 
իրականացված վճարի փոստային կամ բանկային 
կտրոնը տրամադրվում է ջրօգտագործողին: Նշվածը 
կանխիկ գանձման իրականացման գործառույթ բարդ է 
դիտարկել: 

Ջրօգտագործողների ընկերություններին առաջարկվել է կազմակերպել և 
ջրօգտագործողների հետ տանել աշխատանքներ նշված երևույթի նվազման 
դինամիկա ապահովելու նպատակով: 



 դրույթները: Վերջիններս փաստացի 
իրականացնում են կանխիկ գանձման գործառույթ, 
ինչի իրավասությունը չունեն: 

Օրենքի 9-րդ հոդվածի համաձայն` ՋՕԸ-ի նոր 
անդամից պետք է գանձվի մուտքի վճար, որի 
չափը սահմանում է ՋՕԸ-ի ընդհանուր ժողովը: 
Ուսումնասիրությամբ պարզվեց, որ ՋՕԸ-ների 
կողմից չի կատարվում օրենքի վերոնշյալ 
պահանջը: Մասնավորապես, վերահսկողության 
ժամանակահատվածում ՋՕԸ-ների ոչ մի նոր 
անդամից մուտքի վճար չի գանձվել, նույնիսկ ՋՕԸ-
ների ընդհանուր ժողովները չունեն սահմանված 
ՋՕԸ-ի նոր անդամի մուտքի վճարի չափը: 

Դիտողությունը, նոր անդամներից մուտքի վճարի 
գանձման վերաբերյալ, ընդունված է: 

Տարվել են աշխատանքներ՝ թերությունը շտկելու ուղղությամբ: 

Ջրի կառավարման համակարգային ծրագրի 
ուսումնասիրության արդյունքում պարզվեց, որ այն 
դեպքում, երբ ջրօգտագործողն ունի տարբեր 
մշակաբույսերով մի քանի հողակտոր, ծրագրի 
միջոցով ջրի փաստացի ծավալը մուտքագրվել է 
միայն մեկ հողակտորի մասով: Բացի այդ, ջրի 
կառավարման ծրագիրը թույլ է տալիս բազայում 
առկա անմշակ հողակտորի վրա մուտքագրել 
տարեկան փաստացի մատակարարված ջուր և 
ձևավորել հասույթ անմշակ հողակտորների մասով: 
Այս ամենի արդյունքում ջրի կառավարման 
ծրագրով հստակ չի երևում ոչ փաստացի ոռոգված 
հողակտորների ստույգ քանակը, ոչ էլ` փաստացի 
օգտագործված ոռոգման ջրի ծավալները, ինչպես 
նաև հստակ չի երևում կոնկրետ մշակաբույսերով 
հողակտորների ջրման պարբերականությունները և 
քանակները: 

Ջրի կառավարման ծրագիրն ի սկզբանե ունեցել է և 
ունի մի քանի տարբեր հողամասերի վրա 
օգտագործված ոռոգման ջրի մուտքագրման 
տեխնիկական հնարավորությունը: Թերությունը 
փաստացի իրականացվող մուտքագրման 
աշխատանքների մեջ է: Որպես “անմշակ” հողամասերի 
վրա մուտքագրված ջրի ծավալի վերաբերյալ` ծրագրում 
առկա է ջրի ծավալի մուտքագրման 
սահամանափակումը “անմշակ” հողամասերի վրա, 
սակայն չկա սահամանափակում այն դեպքերում, երբ 
մշակաբույսը խմբագրվում է “անմշակ”-ի արդեն իսկ 
մուտքագրված ծավալի դեպքում: Ստացվում է, որ 
“անմշակ” հողամասի վրա առկա է մուտքագրված ջրի 
ծավալ, որը մուտքագրվել է, երբ հողամասը չի եղել 
“անմշակ”: Այստեղ սահմանափակում չի դրվում, քանի 
որ իրականության մեջ օբյեկտիվորեն հնարավոր են 
այդպիսի դեպքեր: 

Տարվել են աշխատանքներ, որպեսզի ջրօգտագործողների 
ընկերություններում համապատասխան մասնագետները պատշաճ և 
մանրակրկիտ իրականացնեն փաստաթղթերի կազմման և տվյալների 
մուտքագրման աշխատանքները: 

Պատշաճ կերպով չի իրականացվում 
“Հայփոստ” ՓԲԸ-ի միջոցով գանձվող գումարների 
վերաբերյալ “Հայփոստ” ՓԲԸ-ի կողմից ՋՕԸ-
ներին տեղեկատվության տրամադրումը: 

Ջրօգտագործողների ընկերություններն ունեն 
տեխնիկական բոլոր հնարավորությունները “Հայփոստ” 
ՓԲԸ-ին լրացուցիչ տեղեկատվություններ տրամադրելու 
և ընդունելու համար: Խոչընդոտը կայանում է 
“Հայփոստ” ՓԲԸ-ի ծրագրային ապահովման 
փաթեթների սահմանափակ տեխնիկական 
հնարավորությունների մեջ: 

Առաջարկվել են ջրօգտագործողների ընկերություններին կազմակերպել 
բանակցություններ “Հայփոստ” ՓԲԸ-ի մասնագետների հետ` խնդրին լուծում 
տալու նպատակով: 

Ջրօգտագործողներին ոռոգման ջուր 
տրամադրվում է մոտավոր հաշվարկների հիման 
վրա (ջրի թողունակության և ջրման ժամկետի 
հիման վրա), ջրաչափական սարք (Յագուս) 
տեղադրվում է միայն ջրօգտագործողի պահանջի 
դեպքում: 

Ջրօգտագործողների ընկերությունները չունեն 
մարդկային, տեխնիկական և   ֆինանսական 
հնարավորություններ, շուրջ 600 հազ. հողակտորի վրա 
յուրաքանչյուր ջրման ընթացքում փաստացի 
ջրաչափություն իրականացնելու: Հաշվարկային 
մեթոդները նույնպես ընդունված մոտեցումներ են 
սպառված ջրի ծավալի որոշման համար: 

Ներկայումս ջրօգտագործողների ընկերությունների սպասարկման 
առանձին տարածքներում անհրաժեշտության դեպքում իրականացվում են 
փաստացի ջրաչափություններ: Միաժամանակ իրականացվում են փաստացի 
ջրաչափության պիլոտային ծրագրեր։ Առաջիկա վարկային ծրագրում դրված է 
նաև ջրաչափությունն ուժեղացնելու և խորացնելու խոշոր պիլոտային ծրագիր: 

 Տարվում են աշխատանքներ փաստացի ջրաչափության ծավալների և 
ճշտության ավելացման ուղղությամբ: 

Օրենքով նախատեսված է ՋՕԸ-ներում մի շարք Դիտողությունը, ներքին կանոնակարգերի և Մշակվում են ուղեցույցեր ներքին կանոնակարգերի ստեղծման, 



ներքին կանոնակարգերի և գործավարական 
փաստաթղթերի պարտադիր առկայություն, 
սակայն դրանք հաստատված չեն և բացակայում 
են: 

գործավարական փաստաթղթերի վերաբերյալ, 
ընդունված է: 

հաստատման և կիրառման ուղղությամբ: 

ՋՕԸ-ների կողմից իրականացվող 
ֆինանսական հոսքերի կանխատեսումների և 
տվյալ տարվա ընթացքում կատարված փաստացի 
ծախսերի միջև առկա են էական 
տարբերություններ: Մասնավորապես, 
կանխատեսվող էլեկտրաէներգիայի ծախսի և 
մեխանիկական եղանակով ձեռք բերված ջրառի 
ծախսերը զգալիորեն պակաս են 
կանխատեսվածներից: Տարվա ընթացքում տեղի 
են ունենում ծախսերի վերաբաշխումներ՝ ՋՕԸ-ների 
տարբեր ծախսային հոդվածների միջև: 

ՋՕԸ-ների կողմից իրականացվող ոռոգման ջրի 
պլանավորման գործընթացում առկա են էական 
շեղումներ տարեկան պլանային ջրի քանակի և 
փաստացի մատակարարված ջրի քանակի միջև: 
ՋՕԸ-ների անդամներին փաստացի 
մատակարարված ջրի քանակը զգալիորեն ցածր 
են պլանավորված ցուցանիշներից: 

Էլ. էներգիայի չափաքանակների և մեխանիկական 
ջրառի ծավալները կանխատեսվում և պլանավորվում են՝ 
հաշվի առնելով նախորդ տարիների փաստացի 
տվյալները` միջին ջրապահովվածության տարիների 
համար: Պլանավորման ընթացքում հաշվի չեն առնվում 
խոնավ, ջրառատ և սելավաջրերով հարուստ տարիները, 
քանի որ հնարավոր չէ կանխատեսել այդ հանգամանքը 
և խիստ ռիսկային է նման պլանավորման 
իրականացումը: 2012 թվականի ընթացքում քչաքանակ 
և կարճաժամկետ են եղել սելավային հոսքերը, որի 
հետևանքով ոռոգում-ջրառ ընկերություններից 
փաստացի և պլանային մեխանիկական ջրառների 
ծավալները շեղվել են ընդամենը 1.7%, էլ. էներգիայի 
ծավալները` 5.7%-ով, ինչը եղանակային 
անկանխատեսելի պայմաններում լավ ցուցանիշ է: 

2012 թվականի փաստացի ջրամատակարարումը 
դաշտում պակաս է եղել պլանավորված ծավալից մոտ 
4%-ով, ինչը լավ ցուցանիշ է: Այս տարբերությունը կարող 
էր ավելի փոքր լիներ, եթե հաշվառվեին ապրիլ ամսին 
ջրօգտագործողներին անհատույց մատակարարված 
սելավաջրի փոքրածավալ քանակը: 

Ոռոգման ոլորտում իրականացվող բարեփոխումները շարունակական 
բնույթ են կրում և պահանջում են ամենօրյա հսկողություն ու օպերատիվ 
արձագանք առաջացած խնդիրներին: Ջրօգտագործողների ընկերությունների 
կայացմանը զուգընթաց առաջանում է նաև կառուցվածքային 
բարեփոխումների անհրաժեշտություն, ինչպես նաև կազմակերպչական 
համալիր միջոցառումների կիրառում` աշխատանքների արդյունավետության 
բարձրացման նպատակով: 

Ջրօգտագործողների ընկերություններում պարբերաբար կատարվում են 
ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ: Ուսումնասիրությունները և 
վերլուծությունները կատարվում են, մասնավորապես, ընկերությունների 
ֆինանսատնտեսական կայունության, տեխնիկական հնարավորությունների, 
ոռոգման ջրի մատակարարման արդյունավետության, մատակարարված ջրի 
հաշվառման բարելավման, ինչպես նաև կառուցվածքային փոփոխությունների 
ուղղություններով: Արդյունքում անցած տարիների ընթացքում սկզբնավորման 
պահից թվով 54 ջրօգտագործողների ընկերություններ վերակազմակերպվել 
են 42 ջրօգտագործողների ընկերությունների: Որպես կառուցվածքային 
բարեփոխումների շարունակություն` 2013 թվականին ևս 4 
ջրօգտագործողների ընկերություններ («Կոտայք» և «Ջրվեժ-Ձորաղբյուր», 
ինչպես նաև «Շենիկ» և «Քարակերտ») վերակազմակերպվել են միացման 
ձևով, իսկ «Ազատ» և «Արտաշատ» ջրօգտագործողների ընկերությունների 
սպասարկման տարածքներում կատարվել են համապատասխան 
փոփոխություններ: Միաժամանակ «Մասիս» ջրօգտագործողների ընկերության 
վարչական խորհուրդը քննարկել է տնօրենի կադրային փոփոխության հարց: 

«Հիդրովերանորոգում» ԱԿ-ի կողմից չի 
իրականացվել շուրջ 300 խմ բերվածքների 
բարձում և տեղափոխումը, ինչպես նաև՝ 11-ական 
հարթեցում, արդյունքում՝ 704.7 հազ. դրամ 
ենթակա է վերականգնման։ 

“Աշոկ շինարարական ֆիրմա” ՍՊԸ-ն, 
“Հիդրովերանորոգում” ԱԿ-ն, “Մել-Ման-Շին” ՍՊԸ-ն և 
“Որդի Մհեր” ՍՊԸ-ն ընդունել են ակտով 
արձանագրված համապատասխան գումարների ՀՀ 
պետական բյուջե վերականգնման պահանջը։ 

“Աշոկ շինարարական ֆիրմա” ՍՊԸ-ն, “Հիդրովերանորոգում” ԱԿ-ն, “Մել-
Ման-Շին” ՍՊԸ-ն և “Որդի Մհեր” ՍՊԸ-ն ՀՀ պետական բյուջե են փոխանցել 
ակտով արձանագրված համապատասխան գումարները։ 

«Մելմանշին» ՍՊԸ-ի կողմից չի իրականացվել 
շուրջ 2076 խմ բերվածքների հարթեցում, 
արդյունքում՝ 846.2 հազ. դրամ ենթակա է 
վերականգնման։ 

«Աշոկ շինարարական ֆիրմա» ՍՊԸ-ի կողմից 
չի իրականացվել 488 խմ բերվածքների բերման և 
տեղափոխման աշխատանքները, արդյունքում՝ 
805.2 հազ. դրամ ենթակա է վերականգնման։ 

«Որդի Մհեր» ՍՊԸ-ի կողմից չի իրականացվել 
448 խմ բերվածքների հարթեցում, արդյունքում՝ 
282.2 հազ. դրամ ենթակա է վերականգնման։ 
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